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Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Błogosławionych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

życzą

 Gabriel Podbioł

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Lublińcu 

wraz z Radnymi

Edward Maniura

Burmistrz

Miasta Lublińca

wraz ze współpracownikami

750 lat Lublińca
Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Lublińca!
W  2022 roku obchodzimy wyjątkowy 

Jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich 

naszemu Miastu. Wierzę, że rok ten zapisze 

się w  naszej pamięci jako rok wyjątkowy, 

pełen historycznych odniesień, niezwy-

kłych wydarzeń i doniosłych uroczystości.

Jest to również czas podsumowań sied-

miu i  pół wieku historii naszego tak wspa-

niałego miasta. 

Myślę, że w  roku tak wspaniałego Ju-

bileuszu wielu lublińczan stawia sobie py-

tanie, jaki tak naprawdę jest obecnie nasz 

Lubliniec?

Mieszkając tu, obcując na co dzień 

z tym ,co się wokół nas dzieje, wielu zacho-

dzących zmian nie zauważamy lub nie do-

ceniamy. Uświadamiają je nam byli miesz-

kańcy, którzy po latach odwiedzają rodziny 

lub wracają do naszego Miasta, aby spędzić 

czas na "zasłużonej emeryturze". Wszyscy 

oni nie żałują pochwał dla pozytywnych 

zmian, dla rozwoju miasta, dla jego estety-

ki i warunków, jakie zepewnia ono swoim 

mieszkańcom.

Od 32 lat w ramach "Polski Samorząd-

nej" budujemy wspólnie Mieszkańcy i wła-

dza samorządowa nową jakość naszego 

wspaniałego Miasta. Jestem przekonany, że 

pomimo wielu trudności dzisiejszego czasu 

rok jubileuszowy będzie silnym impulsem 

do dalszego dynamicznego rozwoju nasze-

go Miasta.

Już dziś zapraszam wszystkich Miesz-

kańców i  naszych Gości na wszystkie im-

prezy związane z  naszym jubileuszem 

w tym szczególnie na główne uroczystości, 

które odbędą się w dniach 09-12.06.br.

Z wyrazami szacunku
Edward Maniura -
Burmistrz Lublińca

Z  okazji obchodów roku jubileuszowe-

go 750-lecia nadania praw miejskich na-

szemu ukochanemu miastu jako Samorząd 

we współpracy z  działającymi w  naszym 

mieście instytucjami kultury, placówkami 

edukacyjnymi i  licznymi stowarzyszeniami 

przygotowaliśmy dla Państwa bogaty pro-

gram obchodów.

W  ciągu całego roku nie zabraknie in-

teresujących wydarzeń, zarówno kultural-

nych, jak koncerty, przedstawienia, jarmar-

ki, warsztaty i  konkursy, jak i  sportowych 

turniejów z zakresu różnych dyscyplin. Nie 

zabraknie konkursów, festynów, akcji spo-

łecznych, historycznych rekonstrukcji i wy-

kładów.

Żywimy przekonanie, że w  urozmaico-

nej ofercie każdy mieszkaniec znajdzie inte-

resującą pozycję.

Główne obchody Jubileuszu zaplano-

wano na dni od 3 do 12 czerwca.  Pełny 

program obchodów znajdą Państwo na 

stronach nr 10 – 17 tego wydania Nowin. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do 

udziału i wspólnego świętowania jubileuszu 

Lublińca!

Program
obchodów
Jubileuszu
Miasta!!!
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Nagroda dla centrum
Centrum Przesiadkowe w  Lublińcu – 

najlepiej zagospodarowana przestrzeń pu-

bliczna w Polsce

Z  przyjemnością informujemy, że Za-

rząd Główny Towarzystwa Urbanistów 

Polskich, na posiedzeniu Kolegium TUP 

w dniu 20 grudnia 2021 roku, rozstrzygnął 

XV edycję konkursu na najlepiej zagospoda-

rowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Na-

grodę w  kategorii NOWA PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA najlepiej zrealizowana w  Pol-

sce w 2020 otrzymało Centrum Przesiad-

kowe Park & Ride w Lublińcu.

Centrum Przesiadkowe w  Lublińcu ry-

walizowało z  11 przestrzeniami publiczny-

mi z całej Polski, nominowanymi w I etapie 

konkursu:

1. Białystok - Rewitalizacja stawu przy 

ulicy Mickiewicza i Poleskiej

2. Kraków - Park Czyżyny

3. Opatówek - Domek gotycki "Cukier-

nia" - biblioteka publiczna, mur ażurowy 

wraz z otoczeniem

4. Ostrów Wielkopolski - Modernizacja 

Ogródków Jordanowskich w ramach rewi-

talizacji przestrzeni miejskiej

5. Pabianice - Turystyczne zagospoda-

rowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn”

6. Poznań - Poznawcze szlaki rekreacyj-

no-turystyczne Leśnictwa Antoninek

7. Suchy Las - Teren Aktywności Eduka-

cyjnej i Sportu

8. Tychy - Przystań kajakarska MOSM

9. Warszawa - Pawilon Edukacyjny Ka-

mień i Polana na Golędzinowie

10. Wola Krzysztoporska - Zabytkowy 

Park

11. Złotów - Teren rekreacyjno-wypo-

czynkowy przy ulicy Promykowej - Ogrody 

Tematyczne

Podstawowym celem konkursu jest 

kształtowanie nowoczesnego wizerunku 

kraju poprzez propagowanie najlepszych 

zrealizowanych przedsięwzięć urbani-

styczno-architektonicznych, utrzymanych 

na poziomie jakościowo nie odbiegającym 

od światowych standardów w  tej dziedzi-

nie. Konkurs promuje również rozwiązania 

tworzące nową jakość polskiej przestrzeni 

publicznej. Pierwsza, ogólnopolska edycja 

tego konkursu odbyła się w 2007 roku z ini-

cjatywy Prezesa Tadeusza Markowskiego. 

Począwszy od 2008 roku współorganiza-

torem konkursu jest Związek Miast Pol-

skich.

Ponadto informujemy, że uczestnictwo 

w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłata-

mi dla Miasta.
Fotografia przekazana przez firmę ADAMIETZ

Miasto na 
plakacie

20 stycznia w Lubitece odbył się werni-

saż wystawy plakatu „Z widokiem na Lubli-

niec” Marty Gadaszewskiej, przedstawiają-

cy różne obiekty Lublińca.

Artystka na swoich plakatach uwiecz-

niła najbardziej charakterystyczne miejsca 

na mapie Lublińca, m.in. wieżę ciśnień czy 

Zalew Droniowicki.

Wernisaż zainaugurował obchody 

750-lecie naszego miasta.
UM Lubliniec 

Foto Monika Breguła

Film promocyjny
Zapraszamy do odwiedzenia profilu FB 

Miasto Lubliniec i obejrzenia zwycięskiego 

filmu w naszym konkursie na film promocyj-

ny.

„LUBLINIEC – BO LUBIĘ TO MIASTO 

OD 750 LAT”, którego autorem jest Sandra 

Skorupa-Franiszyn, współautorem - Piotr 

Tarsa.

Przypomnijmy po dokonaniu oceny 13 

filmów, które wpłynęły na Konkurs na film 

promocyjny o  Lublińcu, z  okazji jubileuszu 

750-lecia Miasta Lublińca, Komisja Konkur-

sowa postanowiła przyznać nagrodę głów-

ną w  wysokości 5.000,00 zł, właśnie Pani 

Sandrze Skorupa-Franiszyn.

Wręczenie nagrody nastąpiło wczoraj 

podczas Koncertu Noworocznego.

Wszystkim, którzy wzięli udział w kon-

kursie i  nadesłali swoje filmy, bardzo dzię-

kujemy!

Gratulujemy zwycięzcy!

Lodówka społeczna
MOPS zawsze chętnie wspiera każdą 

inicjatywę, której celem jest zapobieganie 

marnotrawieniu jedzenia, dlatego też bez 

wahania udostępnił przysłowiową wtyczkę 

do prądu, aby uruchomić pierwszą w  Lu-

blińcu lodówkę społeczną. Ulokowana jest 

ona się przy budynku Ośrodka. Inicjatorka-

mi tego wspaniałego przedsięwzięcia są Ka-

tarzyna Wrona, Natalia Pisarek i  Kornelia 

Marzyk, dzięki ich zaangażowaniu również 

do Lublińca zawitała ta zyskująca na popu-

larności inicjatywa w duchu zero waste.

Zachęcamy mieszkańców Lublińca 

do zapełniania lodówki żywnością, która 

wesprze osoby potrzebujące. Pamiętajmy 

jednak, aby zostawić w niej produkty, które 

sami byśmy spożyli, zdatne do konsumpcji.

Zapraszamy na profil fb Społeczna lo-

dówka w  Lublińcu „LubiLodówka”, na któ-

rym znajdą Państwo regulamin korzystania 

z lodówki.
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Wspólnie dla tunelu
30 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miej-

skim miało miejsce podpisanie listu inten-

cyjnego, który otwiera drogę do współdzia-

łania Miasta i  PKP na rzecz wybudowania 

tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. 

Częstochowskiej.

List intencyjny podpisali Burmistrz 

Edward Maniura i  Dyrektor Zakładu Li-

nii Kolejowych PKP PLK w  Częstochowie 

Helmut Klabis, w  obecności m.in. Posła na 

Sejm RP Andrzeja Gawrona, radnego Rady 

Miejskiej w  Lublińcu Olgierda Kniejskiego, 

radnego Rady Powiatu Lublinieckiego Je-

rzego Orszulaka, Sekretarza Miasta Józefa 

Korpaka, Skarbnika Miasta Rafała Jureczko 

i przedstawicieli mediów.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkre-

ślali, że inwestycja zwiększy bezpieczeń-

stwo w  ruchu kolejowym i  drogowym, 

usprawni komunikację drogową i  skróci 

czas przejazdu na drugą stronę miasta. 

Obecny przejazd w poziomie szyn stanowi 

duże utrudnienie komunikacyjne dla miesz-

kańców Lublińca i  wszystkich odwiedzają-

cych te okolice.

Jej wartość szacowana jest na ok. 80 

mln zł, ale sygnatariusze listu liczą, że dzię-

ki współpracy i  pozyskaniu środków ze-

wnętrznych inwestycję uda się zrealizować 

do 2027 roku. 

Burmistrz Maniura zapowiedział nie-

zwłoczne przystąpienie do opracowywa-

nia dokumentacji tego przedsięwzięcia.
ŻB

Foto Monika Breguła

Z sesji Rady Miejskiej
Podczas sesji, która odbyła się 31 mar-

ca w Lubitece radni zajęli się wyborem Wi-

ceprzewodniczących Rady Miejskiej w  Lu-

blińcu.

W porządku marcowej sesji znalazły się 

następujące uchwały:

1. Projekt uchwały w  sprawie okre-

ślenia przysługujących radnemu stawek za 

jeden kilometr przebiegu dla celów zwrotu 

kosztów przejazdu pojazdem samocho-

dowym nie będącym własnością gminy, 

jak również upoważnienia Wiceprzewod-

niczącego Rady Miejskiej w  Lublińcu jako 

dokonującego czynności polecenia wyjazdu 

służbowego dla Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Lublińcu.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Lubliniec.

3. Projekt uchwały w  sprawie zmian 

budżetu miasta na 2022 rok.

4. Projekt uchwały w  sprawie udzie-

lenia upoważnień Burmistrzowi Miasta 

Lublińca w celu realizacji zadań związanych 

z pomocom obywatelom Ukrainy w związ-

ku z  konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa.

5. Projekt uchwały w  sprawie okre-

ślenia zakresu pomocy świadczonej przez 

Miasto Lubliniec na rzecz obywateli Ukra-

iny, w związku z konfliktem zbrojnym na te-

rytorium tego państwa.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr 303/XXVIII/2020 Rady Miej-

skiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020r. 

w  sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i  modernizacji urządzeń wodocią-

gowych i  urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2021-2023.

7. Projekt uchwały w  sprawie przy-

jęcia "Zasad przeprowadzania naboru 

wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym 

określenia dodatkowych kryteriów pierw-

szeństwa, zasad przeprowadzania oceny 

punktowej, maksymalnej wysokości mie-

sięcznego dochodu gospodarstwa domo-

wego i  obowiązkowej kaucji dla mieszkań 

budowanych z wykorzystaniem finansowa-

nia zwrotnego i  wsparcia z  Funduszu Do-

płat".

8. Projekt uchwały w  sprawie wyra-

żenia zgody na zbycie nieruchomości grun-

towych, stanowiących własność Gminy 

Lubliniec, położonych w  Lublińcu przy ul. 

OPOLSKIEJ.

9. Projekt uchwały w  sprawie wyra-

żenia zgody na zbycie nieruchomości grun-

towych, stanowiących własność Gminy 

Lubliniec, położonych w  Lublińcu przy ul. 

ROBOTNICZEJ.

10. Projekt uchwały w  sprawie wy-

znaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w  piątki i  soboty przez rolników i  ich do-

mowników oraz uchwalenia Regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu 

w  piątki i  soboty przez rolników i  ich do-

mowników na wyznaczonych miejscach.

11. Projekt uchwały w  sprawie przy-

jęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na terenie Gminy Lubliniec 

w 2022 roku.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie 

ul. Podmiejskiej w Lublińcu.

13. Projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie 

ulicy Makowej w Lublińcu.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr 428/XXXVII/2021 Rady Miej-

skiej w  Lublińcu z  dnia 30 sierpnia 2021r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednost-

ki paliwa w Gminie Lubliniec na rok szkolny 

2021/2022.

15. Projekt uchwały w sprawie przyję-

cia programu osłonowego „Korpus Wspar-

cia Seniorów” w  Gminie Lubliniec na rok 

2022.

16. Projekt uchwały w  sprawie rozpa-

trzenia petycji dotyczącej opłaty targowej.

17. Projekt uchwały w  sprawie rozpa-

trzenia petycji dotyczącej nieruchomości 

położonych w obrębie rynku miejskiego.

Przypominamy, że obrady oraz archi-

walne nagrania wraz z transkrypcją można 

oglądać na stronie www.lubliniec.pl.
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W sieci ścieżek
Co wspólnego mają ze sobą Bytom, Gli-

wice, Chorzów, Lubliniec, Piekary Śląskie, 

Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie 

Góry i powiat tarnogórski? Będą współpra-

cować przy projektowaniu i  budowie tras 

rowerowych. Deklarację w tej sprawie pod-

pisano 10 marca w  Tarnowskich Górach. 

Jej nazwa to INICJATYWA 605.

Celem jest wytyczenie punktów styku 

i przebiegu tras rowerowych na niektórych 

odcinkach korytarzy nr 602, 603 i 605 czyli 

prowadzących z Gliwic do Katowic, z Gliwic 

do Tarnowskich Gór i z Bytomia do Lubliń-

ca, a  więc łączących centrum aglomeracji 

z północą i zachodem.

- Rozpoczęliśmy budowę tras rowerowych 

w 2007 r., mamy już ich ponad 120 km – pod-

kreśla Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk-

-Drzymała. – Ścieżki połączą powiaty, na co 

czekają mieszkańcy aglomeracji, m.in. posia-

dający domki letniskowe na Kokotku.
Źródło i więcej informacji – FB Urzędu Miasta Tar-

nowskie Góry

Gratulujemy!
Jak dobrze orientują się wierni czytel-

nicy Nowin Lublinieckich nasz powiat ma 

swoją przedstawicielkę w  Śląskiej Radzie 

ds. Seniorów, która działa przy Marszałku 

Województwa Śląskiego. Drugą kadencję 

w  pracę tego nobliwego gremium włącza 

się Zuzanna Geilke.

Na początku marca pani Zuzanna zo-

stała wybrana na stanowisko Przewodni-

czącego Rady.

Rada jest organem opiniodawczym 

i doradczym składającym się z maksymalnie 

20 członków działających społecznie przy 

Marszałku Województwa Śląskiego w celu 

wzmocnienia i  rozwoju regionalnej polityki 

senioralnej.

Jej działania zmierzają przede wszyst-

kim do integrowania środowisk osób star-

szych, tworzenia płaszczyzny wymiany do-

brych praktyk, informowania o  bieżących 

kierowanych do nich inicjatywach, wspie-

rania środowisk seniorów, budowania prze-

strzeni społecznej przyjaznej najstarszym 

mieszkańcom oraz włączania zagadnienia 

starzenia się do regionalnych dokumen-

tów strategicznych, co umożliwia nadanie 

kierunków regionalnej polityce senioralnej 

naszego województwa

Więcej o  Śląskiej Radzie do spraw Se-

niorów oraz inicjatywach podejmowanych 

na rzecz śląskich seniorów znajdą Państwo 

na stronie https://seniorzy.slaskie.pl.
ŻB

Wniosek 
Miasta

Szanowni Państwo!

Miasto Lubliniec złożyło wnioski o dofi-

nasowanie inwestycji  w II i III edycji Rządo-

wego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-

stycji Strategicznych.

W II edycji Programu zgłoszono nastę-

pujące inwestycje:

• Przebudowa dróg ul. Kilara, ul. Hady-

ny i drogi oznaczonej 526aKDL

• Przebudowa drogi gminnej ul. Spokoj-

nej i ul. Cyrana w Lublińcu wraz z przebudo-

wą obiektu mostowego na rzece Lublinicy.

• Budowa krytego basenu rekreacyj-

nego i  rewitalizacja przyległych obszarów 

miejskich.

Łączna kwota dofinansowania to 56,9 

mln zł.

W III edycji Programu zgłoszono nastę-

pujące inwestycje:

• Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Lublińcu

• Przebudowa odcinka drogi gminnej 

nr 440072 S ul. Plebiscytowej w  Lublińcu 

wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji 

deszczowej  i budową oświetlenia ulicznego

Łączna kwota dofinansowania to 4,6 

mln zł.

Podczas I  edycji Programu w  2021 r. 

zgłoszono 3 wnioski na łączną kwotę dofi-

nansowania 74.025.000 PLN. Dofinanso-

wanie w kwocie 4,5 mln zł otrzymał wnio-

sek na budowę Centrum Rekreacji przy ul. 

Powstańców Śląskich, pozostałe nie uzy-

skały akceptacji.
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Nazywam się 
Miliard

Akcja „Nazywam się Miliard” to ogólno-

światowa kampania informacyjna na rzecz 

przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, 

od ponad 10 lat odbywająca się również 

w Polsce. 

W ramach akcji kobiety w różnych miej-

scowościach spotykają się, aby wspólnie 

tańczyć. Taniec ten jest przejawem buntu, 

wolności i  solidarności z  kobietami, które 

doświadczają przemocy i  dyskryminacji na 

całym świecie.

W  tym roku akcja „Nazywam się Mi-

liard” miała wyjątkowy charakter, gdyż 

była również wyrazem wsparcia i  solidar-

ności dla pogrążonej w wojnie Ukrainy! Lu-

blińczanki zatańczyły na Rynku Miejskim 

w dniu 8 marca br. Taniec prowadziła Justy-

na Gola. 

Organizatorem przedsięwzięcia było 

Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń. W  akcję 

włączyli się również: Urząd Miejski, Miejski 

Dom Kultury, Lubliniecka Rada Kobiet, Mło-

dzieżowa Rada Miasta, Szkoła Podstawowa 

nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Tech-

nicznych oraz WKB Meta. Na Rynku Miej-

skim pojawiły się flagi Polski i Ukrainy, mo-

gliśmy usłyszeć również dwie piękne pieśni 

w wykonaniu obywatelek Ukrainy oraz trzy 

utwory w wykonaniu artystów MDK, m.in. 

„Kocham wolność” z  repertuaru zespołu 

Chłopcy z Placu Broni. Słodki poczęstunek 

dla uczestników spotkania przygotowała 

Pani Magdalena Chyra – członkini Lubli-

nieckiej Rady Kobiet. W  akcie solidarności 

z narodem ukraińskim również nasza ramka 

zdjęciowa na Rynku Głównym otrzymała 

niebieskie i żółte barwy. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 

Lublińca za udział w akcji i symboliczne wy-

rażenie sprzeciwu wobec przemocy i  cier-

pienia milionów kobiet na całym świecie, 

a  tym samym za akt wsparcia i  solidarno-

ści z  obywatelami Ukrainy, którzy ucieka-

jąc przed piekłem wojny, znaleźli również 

schronienie w naszym mieście.
UM Lubliniec

Foto Monika Breguła

Trudne refleksje…
Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę po-

kazuje z  największą ostrością, że wojna to 

tragiczne i  namacalne zdarzenie, które ma 

miejsce dziś na naszych oczach, w twarzach 

wojennych uchodźców ,kobiet i dzieci, któ-

rym niesiona jest pomoc, bezpieczeństwo 

i  otwarte serca często w  przystaniach do-

mów Polaków.

Każdy człowiek odmiennie reaguje na 

informację o wojnie. Często towarzyszą im 

reakcje emocjonalne w  postaci niepokoju, 

lęku, strachu, poczuciu bezradności, prze-

rażeniu czy gniewu.

Na taką wiadomość nie można się 

przygotować, ponieważ wojna należy do 

skrajnie stresujących i nieprzewidywalnych 

wydarzeń. Nie oznacza to jednak, że nie mo-

żemy nic zrobić, bo przecież mamy wpływ 

na podejmowane przez nas działania.

Kobiety, które przyjeżdżają  z  dziećmi, 

najczęściej z  niewielkim bagażem, czasa-

mi po prostu nie mają nic. Chcą przetrwać 

i  wrócić. Należy widzieć w  nich człowieka. 

Każdy gest uczyniony z  uszanowaniem 

wprowadzi harmonię i spokój.

Wśród uchodźców większość stanowią 

kobiety. To na nich spoczywa ciężar wę-

drówki z  jedną walizką, często z dzieckiem 

lub z dziećmi u boku.

W chwili gdy targa nimi niepokój i  roz-

pacz muszą zadbać o spokój dla swoich có-

rek i synów.

Są w  obcym kraju, w  obcym mieście. 

Z nadzieją, że uda  im się kiedyś scalić rodzi-

nę i powrócić do własnego kraju.

Rodzi się wiele pytań.

Co dzieje się w  umysłach, sercach ko-

biet, dziewcząt, które muszą uciekać z wła-

snych domów?

Jak czuje się człowiek, który idzie w nie-

znane?

Jak czuje się kobieta i  jej dzieci, bliscy, 

którzy tworzą poczucie przynależności, 

gdy nie ma się swojego domu?

Ten ból nie można z  czymkolwiek po-

równać.

Godne i  serdeczne powitanie uchodź-

czyń, pomaganie, które ma w  takich sytu-

acjach terapeutyczną moc.

To jest bardzo budujące, każdy z nas ma 

w sobie dobro a dobroczynna rola jest bar-

dzo pomocna, pomaga się innym ale rów-

nież sobie.

Ważne są również nasze możliwości, 

mądre pomaganie, szanując godność tych, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życio-

wej, gdyż będą potrzebować pomocy na 

dłuższy czas.

Dlatego wzajemna życzliwość, wspar-

cie, społeczna integracja, organizowanie 

projektów służących aktywizacji, edukacji 

osób dorosłych i dzieci jest istotna.

Uchodźczynie i  dzieci będą wyma-

gać pomocy medycznej, psychologicznej, 

doradztwa zawodowego, pracy, szkoleń, 

mieszkań, żłobków, przedszkoli.

Długotrwały program pomocy, ma da-

wać wsparcie, zachęcać do działania , nie 

wyręczać, gdyż w  człowieku należy obu-

dzić jego potencjał.

Już dzisiaj 1 kwietnia o godz. 17.30 od-

będzie się posiedzenie Lublinieckiej Rady 

Kobiet poświęcone kwestiom wsparcia 

osób, które uciekły przed wojenną zawie-

ruchą.
Jolanta Figlak

Przewodnicząca Lublinieckiej Rady Kobiet
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Solidarni z Ukrainą
Gdy w  czwartek 24 lutego Rosja za-

atakowała Ukrainę, mieszkańcy Lublińca 

szybko stanęli na wysokości zadania – już 

w  pierwszym dniu nie brakowało gestów 

solidarności z  naszym wschodnim sąsia-

dem. Spontanicznie, z  potrzeby serca, 

równolegle w  kilku miejscach miasta ru-

szyły zbiórki odzieży, żywności i  środków 

medycznych. Już w  weekend do Lublińca 

trafili pierwsi uchodźcy – głównie kobiety 

z  dziećmi. Lublińczanie przygotowywali 

im miejsce do zamieszkania, z  otwartym 

sercem przyjęli uciekających przed wojną 

w swoich domach.

Pierwszą zbiórkę charytatywną ogło-

szono już 25 lutego. Licznie zebrane dary 

już 1 marca o. Mariusz Michalik zabrał do 

Misyjnego Zgromadzenia Świętego An-

drzeja Apostoła w Iwano – Frankowsku.

Lubliniecki sztab WOŚP zorganizował 

zbiórkę „higienicznych pakietów starto-

wych”.

W  pomieszczeniach po księgarni bi-

blioteki uruchomiono punkt wydawania 

żywności i środków czystości, który popro-

wadzili wolontariusze ze Stowarzyszenia 

Amicus. Obecnie punkt wydawczy zorgani-

zowany jest w siedzibie MOPS, gdzie wyda-

wane są produkty żywnościowe w ramach 

programu współfinansowanego ze środ-

ków UE. Tu też można ubiegać się o zasiłki.

6 marca w Sanktuarium Świętej Teresy 

Benedykty - Edyty Stein w  Steblowie od-

prawiono mszę św. w obrządku wschodnim 

w języku ukraińskim.

Od 16 marca w naszym Urzędzie nada-

wane są mieszkańcom Ukrainy numery 

PESEL. Zapewniona jest pomoc ukraińskiej 

tłumaczki oraz możliwość bezpłatnego wy-

konania zdjęcia do wyrabianych dokumen-

tów, wydano blisko 400 numerów PESEL.

Zorganizowano kilka spotkań integra-

cyjnych i  spotkanie z  psychologiem. 17 

marca w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 4 

odbyły dni otwarte i rozmowy kwalifikacyj-

ne. Od 21 marca naukę w oddziałach przy-

gotowawczych rozpoczęło 59 uczniów, 

a w miejskich przedszkolach znajduje się 14 

maluchów. Dzieciom zapewniono dowóz.

By zapoznać się z wszystkimi informa-

cjami, zachęcamy dośledzenia strony www.

lubliniec.pl oraz profilu FB Miasto Lubliniec.

Płaczą matki, płaczą żony
Płacze kraj nienawiścią umęczony
Woła o pomstę do nieba
Tego kraju, bronić trzeba

Dzieci – niewinne nikomu
Krzyczą i płaczą
My chcemy do domu
Lecz, gdzie ten dom?
Od kul zburzony
Człowiek, człowiekowi zostaje
 pomszczony

Agresor bez serca
Agresor bez litości
Rozum przepełniony
Gruzami mściwości

Danuta Słota
Seniorka Roku 2016

14.03.2022 r.

UKRAINA
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Strażacy dla Ukrainy
Powrót do Lublińca po tygodniowym 

dyżurze w pasie przygranicznym. Nasz kon-

wój został podzielony Tir z busem strażac-

kim udał  się bezpośrednio do Ustrzyk na 

przejście graniczne Krościenko, my nato-

miast z GBA Star 244 na lawecie udaliśmy 

się na przejście graniczne do Medyki gdzie 

po odprawie na własnych kołach GBA 

przekroczył granicę i  gdzie czekali straża-

cy z Kamienia Podolskiego. Po przekazaniu 

Stara ruszyliśmy do Krościenka. W miejscu, 

gdzie są rozbite namioty, tworząc tunel łą-

czący bramkę na samej granicy do  punktu 

odprawy paszportowej. Należy pamiętać 

że do tego miejsca nie mają dostępu przed-

stawiciele mediów.

Nasze zadania to przejąć sprzęt od 

zmiany zdającej i  od 06:00 do 18 pełnimy 

12h dyżur na pasie przygranicznym.

Zakres obowiązków to dbanie o spraw-

ne przejście przez granicę uchodźcom, 

zapewnienie zabezpieczenia medycznego 

oraz ciepłych napojów, udostępnienie ko-

ców termicznych,  wręczanie dzieciakom 

pluszaków i  zabawek. Uzupełnianie paliwa 

w  dmuchawach i  agregatach prądotwór-

czych. Po dyżurze przejazd na kwaterę, 

kolacja , szybki prysznic i  spać, rano 5:00 

pobudka i  na dyżur. Szczególne podzięko-

wania samorządowcom, mamy listę koor-

dynatorów z numerami telefonów którzy są 

odpowiedzialni za poszczególne działania 

np. transport, paliwo, jedzenie itp. Działamy 

na ”pierwszej linii frontu”, niejednokrotnie 

widziałem jak nasi druhowie udawali się za 

namiot aby ludzie nie zobaczyli ich zaszklo-

nych oczu.

Płacz, który rozrywa nasze serca, kie-

dy tatusiowie odprowadzają swoje rodziny 

na pogranicze naszych krajów i się żegnają, 

dzieci które trzymają na rękach i które nie 

chcą ich puścić, trzymają za brody, za szy-

ję, trzymają z całej siły, jak tylko mogą żeby 

tata nie odchodził.

Łzy żon, płacz mam, rozpacz matek, 

płacz babć, płacz dziadków i tatusiów 

Krzyki ludzi którzy muszą odreago-

wać, osoby które padają na kolana prze-

kraczając granicę 

i  dziękują Bogu żegnając się...W  imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego - Amen.

Nie kończąca się kolejka ludzi przekra-

czających granicę, aut, autobusów, urucha-

mia się transport kolejowy który nie istniał 

od ponad dziesięciu lat. Ścisk w namiotach 

od ilości uchodźców, dbamy w  miarę na-

szych możliwości o ich komfort, jeśli w ogó-

le można tak to określić. Staramy się jak 

możemy żeby mogli szybciej być odprawie-

ni, „wyłapujemy” kobiety w  ciąży, z  nowo-

rodkami na rękach, starsze osoby czy też 

schorowane.

Wszyscy oni starają się dochodząc do 

nas powstrzymywać łzy, lecz my dosko-

nale wiemy jak jest, płacz to przecież nic 

złego.

Mirosław Gałuszkiewicz

1. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ – 
WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

2. POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, REALIZOWANY W PLACÓWKACH, DO KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ 
(ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE) – RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - 
WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

3. ZASIŁEK CELOWY NA ZAKUP ŻYWNOŚCI – DLA OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ ZAPEWNIONEGO POSIŁKU – RZĄDOWY
WIELOLETNI „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

4.  ZASIŁEK CELOWY NA NIEZBĘDNE POTRZEBY – WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

5. POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW (STYPENDIUM SOCJALNE) - 
WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00
 
6. POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (PO PŻ) –
SKIEROWANIA WYDAWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

7. ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI - WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

8. ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – ŚWIADCZENIE W WYS. 1000 ZŁ/MIES. DLA KOBIET PO URODZENIU DZIECKA, ZAMIAST
URLOPU MACIERZYŃSKIEGO - WNIOSKI PRZYJMOWANE NA BIEŻĄCO W GODZ. 7.00 DO 15.00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (MOPS)

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ + ŚWIADCZENIA RODZINNE 
DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY MIESZKAJĄCYCH W LUBLIŃCU

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU, 
UL. OŚWIĘCIMSKA 30
TEL 34 356 20 05

WNIOSKI:

SKŁADANIE WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ:



Nowiny Lublinieckie
8 1 kwietnia 2022

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS)

WNIOSKI O PONIŻSZE ŚWIADCZENIA NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ USŁUG
ELEKTRONICZNYCH (PUE) ZUS. 

WNIOSKI:
WSZELKIE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ W
INSPEKTORACIE ZUS W
LUBLIŃCU, UL. OLESKA 26

ZUS URUCHOMIŁ SPECJALNĄ
INFOLINIĘ W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
I POLSKIM W SPRAWIE
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DLA
OBYWATELI UKRAINY. 

INFOLINIA JEST DOSTĘPNA W DNI
ROBOCZE, OD PONIEDZIAŁKU DO
PIĄTKU, W GODZINACH OD 8:00
DO 18:00 POD NUMEREM 
22 444 02 55

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - 
OD MIESIĄCA ZŁOŻENIA WNIOSKU

2. ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „DOBRY START” –
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYS. 300 ZŁ RAZ W ROKU NA
KAŻDE DZIECKO, KTÓRE MIESZKA I UCZY SIĘ W POLSCE

3. RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY (RKO) – DLA DRUGIEGO 
I KOLEJNEGO DZIECKA W WIEKU OD 12-35 MIESIĘCY 
W WYS. 500 ZŁ/MIES.
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PPUNKT PESELUNKT PESEL

WNIOSKI  O NADANIE  NUMERU PESEL  OBYWATELOM UKRAINY 
PRZYJMOWANE SĄ

W CENTRUM OBSŁUGI  MIESZKAŃCÓW 
URZĘDU MIE JSK IEGO W LUBL IŃCU (UL .  PADEREWSKIEGO 7A)  

 
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W GODZ.  7 .00 –  13 .00

 
NA MIE JSCU ŚWIADCZONA JEST POMOC 

TŁUMACZA JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
 

 
ЗАЯВИ  ПРО  ПРИСВОЄННЯ  НОМЕРА  PESEL  ГРОМАДЯНАМ  

УКРАЇНИ  ПРИЙМАЮТЬСЯ  В  ЦЕНТРІ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  МЕШКАНЦІВ
 МУНІЦИПАЛЬНЕ  УПРАВЛІННЯ  В  ЛЮБЛИНЦІ  

(ВУЛ .  PADEREWSKIEGO 7A)
 

 ПРИЙОМ  ЗАЯВ  7 .00 -  13 .00 
 

НА  МІСЦІ  НАДАЄТЬСЯ  ДОПОМОГА  УКРАЇНСЬКОГО  ПЕРЕКЛАДАЧА .
 
 
 

ПУНКТ НАДАННЯ PESELПУНКТ НАДАННЯ PESEL
NIEODPŁATNE WYKONANIE ZDJĘCIANIEODPŁATNE WYKONANIE ZDJĘCIA

ДЛЯ  ГРОМАДЯН  УКРАЇНИ ,  ЯКІ  ПРОЖИВАЮТЬ  У  ЛЮБЛИНЦІ ,  ЯКІ
ЗВЕРНУЛИСЯ  ДО  МЕРІЇ  ЩОБ  ОТРИМАТИ  НОМЕР  PESEL ,  МИ  ЗАПУСТИЛИ

БЕЗКОШТОВНУ  ПОСЛУГУ  ФОТОГРАФУВАННЯ .  
 

З  ЦІЄЮ  МЕТОЮ  ПРОСИМО  ПРИЙТИ  ДО  ЦЕНТРУ  ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГРОМАДЯН  МІСЬКОГО  УПРАВЛІННЯ  В  ЛЮБЛИНЦІ  (ВУЛ .

PADEREWSKIEGO 7A)  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ  НАПРАВЛЕННЯ  НА
БЕЗКОШТОВНЕ  ФОТО .

 

O ZGŁOSZENIE SIĘ DO CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBLIŃCU (UL. PADEREWSKIEGO 7A)

ODEBRANIE ZLECENIA NA BEZPŁATNE WYKONIE ZDJĘCIA

DLA OBYWATELI UKRAINY ZAMIESZKAŁYCH W LUBLIŃCU, KTÓRZY

ZGŁOSILI SIĘ DO URZĘDU MIEJSKIEGO 

CELEM NADANIA NUMERU PESEL URUCHOMILIŚMY 

USŁUGĘ NIEODPŁATNEGO WYKONANIA ZDJĘCIA.

W TYM CELU PROSIMY:

БЕЗКОШТОВНЕ ФОТОБЕЗКОШТОВНЕ ФОТО
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Kwiecień
Wernisaż filatelistyczny z okazji 750-lecia Lublińca i 50-lecia Koła nr 5 PZF w Lublińcu pt. "Jan Paweł II na

znaczkach pocztowych świata - Papież Pielgrzym", z kolekcji Bolesława Mostka - organizator: Urząd

Miejski/Lubiteka – Lubiteka
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świętujeMy

Program obchodów Jubileuszu

09.04.2022 r. 
godz. 8:00 - 17:00

11.04.2022 r. 
godz. 12:00

23-24.04.2022 r.  
godz. 10.00

26.04.2022 r. 
godz. 11.00

Puchar Polski w Dogtrekkingu w Lublińcu – organizator: Fundacja Sportowa Polska – Park Miejski (lasy

lublinieckie)

Wernisaż wystawy  oraz wręczenie nagród laureatom XV Konkursu Plastycznego na Wielkanocną Pisankę -

organizator: MDK – MDK

XXII Lubliniecka Wiosna Kulturalna - przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej –

organizator: MDK - MDK

Warsztaty kreatywne dla seniorów „DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI – CO MOŻNA ZROBIĆ ZE STAREJ, ZNISZCZONEJ

KSIĄŻKI”,  Stiven Mrugała - organizator: Lubiteka - Lubiteka

27.04.2022 r. 
godz. 10.00

Międzyprzedszkolny Konkurs ,,Lubliniecki mini talent show” -  prezentacja występów i wręczenie nagród

organizator: Przedszkole Miejskie nr 1 i 2, współorganizator: Lubiteka - Lubiteka

12.04.2022 r.  Konkurs plastyczny międzyszkolny "Lubi mi się tu mieszkać" (ogłoszenie wyników) - organizator: Szkoła

Podstawowa nr 4, wystawa prac konkursowych w Lubitece 02-10.06.2022 r.

15.04.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie

Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

01.04.2022 r. 
godz. 17.00

23.04.2022 r. 
godz. 09:00

Społeczna akcja sadzenia lasu - organizator: Nadleśnictwo Lubliniec - oddział 935b leśnictwo Lubliniec (przy

ulicy Stalmacha)  

piątek

sobota

poniedziałek

wtorek

piątek

sobota

sobota - niedziela

wtorek

środa

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Czerwiec
01.06.2022 r.  

02.06.2022 r. Wystawa prac konkursowych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz pozostałych prac – organizator:

szkoły podstawowe w Lublińcu - Lubiteka

07.06.2022 r.  
godz. 17.00

Wernisaż wystawa „60 NA 100. SĄSIADKI. GŁOSEM KOBIET O POWSTANIACH ŚLĄSKICH I PLEBISCYCIE.

ŚLĄSKA HERSTRORIA W MEMACH MARTY FREJ” z oprowadzeniem kuratorskim  i prelekcją dr Małgorzaty

Tkacz-Janik – organizator: Lubiteka - Lubiteka

Powitanie  lublińczan urodzonych w roku jubileuszowym przez Burmistrza Miasta Lublińca –  spotkanie 

z maluchami i ich rodzicami - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu - Lubiteka

01.06.2022 r.  
godz. 10.00

21.06.2022 r.  
godz. 17.00

Warsztaty kreatywne „BUDUJEMY ZAMEK EKOLOGICZNIE” – prowadzone przez hobbystę makiet, ucznia

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu - Dawida Jastrzębskiego - organizator: Lubiteka -

Lubiteka

25.06.2022 r.  
godz. 12.00-17.00 Międzypokoleniowe podchody „POSZUKIWANY BOHATER HISTORYCZNY” organizowane przy współpracy

Hufca ZHP Lubliniec

Spotkanie z planszówkami „GRA TOCZY SIĘ DALEJ” - rodzinne granie, prowadzenie GRZEGORZ DRYNDA

Wernisaż wystawy „HISTORIA LUBLIŃCA W WYDARZENIACH ZAPISANA” z wykładem historycznym

„ŁAPACZ SNÓW”- rodzinne warsztaty rękodzielnicze, prowadzenie Anna Florek

Warsztaty kodowania i programowania z Iwoną Ślezioną-Plawgo „ZAKODOWANY LUBLINIEC” dla dzieci               

w wieku od 7 lat do 11 lat

Rodzinne warsztaty budowy DOMKÓW DLA PSZCZÓŁ z Urszulą Mazurowską połączone z wykładem                  

o owadach zapylających

Kreatywny kącik z kolorowankami, malowaniem twarzy oraz animacje

Powitanie lata w Lubitece, organizator - Lubiteka: 

Festyn - "Dzień Baniek Mydlanych i Święto Kolorów" (15:00 - 17:30 - Dzień Baniek Mydlanych i Spotkanie  

z Kicią Kocią; 17:30 - 19:00 - Święto Kolorów) - organizator: Paula Chyczewska -bulwar im. Franciszka

Grotowskiego

24.06.2022 r.  
godz. 15.00 - 19.00

Pokaz akrobatyczno-taneczny z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca – organizator: FitArt Klub

Sportowy – bulwar im. Franciszka Grotowskiego

25.06.2022 r.  
godz. 10.00 - 14.00

13 - 14.06.2022 r.  
Wydarzenia towarzyszące wernisażowi wystawy z dnia 07.06.2022 r., organizator - Lubiteka:

godz. 15.00 "DROGA PANI SĄSIADKO" - spotkanie dla dzieci dr Małgorzaty Tkacz-Janik; warsztaty kolorowania odbitek

grafik Marty Frej, gry zespołowe, minikonkurs - Lubiteka

godz. 17.00 Spacer Herstoryczny dr Małgorzaty Tkacz-Janik - początek trasy - Lubiteka

15.06.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie

Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

26.06.2022 r. 
godz. 18.00

Wernisaż fotografii eksperymentalnej autorstwa Czesławy Włuki – organizator: Stowarzyszenie Złote Lata -

Muzeum Edyty Stein

Wystawa fotografii "Jedyne takie Boże Ciało - okno na świat"  - udostępniona przez miasto Łowicz - Lubiteka

24.06.2022 r.  
godz. 09.00 - 14.00

Akcja krwiodawstwa: "Patriotyczny Lubliniec dla Krwiodawców", część I - 750-lecie Miasta Lublińca oraz 

 100. rocznica wkroczenia 74 GPP do Lublińca - organizator: Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku

Piechoty, Klub HDK "COMMANDO", służby mundurowe - Rynek Miejski

środa

środa

czwartek

wtorek

poniedziałek - wtorek

środa

wtorek

piątek

piątek

sobota

sobota

niedziela

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Lipiec

Sierpień

15.07.2022 r.  

15 - 17.07.2022 r. 
godz. 15.00

05,12.07.2022 r. 
godz. 11.00 - 13.00

07.08.2022 r.
godz. 16.30

01 - 03.07.2022 r.
 

godz. 09.00 - 15.00

04.07. - 26.08.2022 r.
od pon. do pt. 

godz. 10.00-13.00 

30.07.2022 r.
godz. 08.30 - 16.00

Turniej piłki nożnej  „O Puchar Burmistrza Miasta Lublińca z okazji 750 - lecia Miasta Lublińca” – turniej dla

wszystkich chętnych drużyn ziemi lublinieckiej w kategoriach wiekowych U9, U11, U13 - organizator: LKS Sparta

Lubliniec – Miejski Stadion w Lublińcu

Wakacje z Miejskim Domem Kultury – „Apetyt na Lubliniec” – zajęcia dla dzieci i młodzieży (obowiązują zapisy)

- organizator: MDK - MDK

Oficjalne Mistrzostwa Lublińca w Biegu Przełajowym na Dystansie 10 km w ramach 5 Biegu Lublinieckiego –

organizator: Klub Sportowy Mafia Team Lubliniec - Park Miejski/Stadion Miejski

19.08.2022 r.
 godz. 18.00

Koncert „Gwiazda Europy” w wykonaniu wrocławskich muzyków z orkiestry barkowej Narodowego Forum Muzyki

połączony z czytaniem fragmentów dzieł Edyty Stein, w ramach Roku Edyty Stein ogłoszonego przez Radę Miejską

Wrocławia – organizator: Centrum Historii Zajezdnia - koncert odbędzie się w kościele pw. św. Stanisława Kostki

07 - 14.08.2022 r. Tydzień Edyty Stein 

International Sporting Cup 2022 – Uroczyste otwarcie turnieju oraz prezentacja drużyn na Rynku Miejskim -

organizator: Sporting Football Academy Lubliniec

04.08.2022 r.
godz. 17.00

Wernisaż  wystawy rzeźb autorstwa nieżyjącego Józefa Gorgosza - organizator: MDK – MDK

Koncert "Muzyczna Podróż. Michał Dandyk z zespołem" - organizator: MDK - Krzywa Scena na Rynku Miejskim06.08.2022 r.
godz. 20.00

07.08.2022 r. Wystawa grafik "Edyta Stein" Hansa Joachima Uthkego  - organizator: Lubiteka - Muzeum Edyty Stein

13.08.2022 r.
godz. 20.00

Koncert Muzyki Żydowskiej Justyny Jarząbek wraz z zespołem - organizator: Urząd Miejski - Krzywa Scena na

Rynku Miejskim

Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w kategorii Młodzik i Młodziczka (zakończenie 17.07.2022 r. godz.

16.00), organizator: Stowarzyszenie Handball Club "HUSARIA" Lubliniec, rozpoczęcie na Rynku Miejskim - boisko

przy Szkole Podstawowej nr 1

Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie

Miejskiego Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

15.08.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

12.08.2022 r. 
godz. 20.00

Spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru po Pracy "Alejchem Szalom" - organizator: MDK - Rynek Miejski

20.08.2022 r.
 godz. 09.00 - 19.00

International Sporting Cup 2022 – Pierwszy dzień turnieju, faza grupowa - organizator: Sporting Football

Academy Lubliniec - Stadion Miejski

21.08.2022 r.
 godz. 09.00 - 18.00

International Sporting Cup 2022 – Drugi dzień turnieju, finały - organizator: Sporting Football Academy Lubliniec

- Stadion Miejski

07.08.2022 r. 
 

Wystawa zdjęć autorstwa Marii Prauzner-Bechcickiej  poświęconych Edycie Stein  - organizator: MDK - przy

Kościele  św. Stanisława Kostki

„Jak osiągnąć cel i zdobyć wymarzoną pracę”  - konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy oraz doradztwa

zawodowego dla społeczności lokalnej - organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lublińcu - Rynek

Miejski

18,23.08.2022 r. 
 

godz. 11.00 - 13.00

„Jak osiągnąć cel i zdobyć wymarzoną pracę”  - konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy oraz doradztwa

zawodowego dla społeczności lokalnej - organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lublińcu - Rynek

Miejski

piątek - niedziela

poniedziałek 
- piątek

piątek

piątek - niedziela

sobota

wtorek

czwartek

sobota

niedziela - niedziela 

niedziela

niedziela

niedziela

piątek

sobota

poniedziałek

czwartek, wtorek

piątek

sobota

niedziela

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Październik

Wrzesień
01.09.2022 r.

godz. 18.00

03 - 04.09.2022 r. 
godz. 10.00

04.09.2022 r. 
godz. 14.00 - 19.00

Wernisaż malarstwa Adama Andryszczaka - organizator: Stowarzyszenie Złote Lata - Muzeum Edyty Stein

Turniej koszykarski „Basketball Miast Partnerskich na 750 lat Miasta Lublińca” - organizator: Akademia

Sportowa Lubliniec – Hala sportowa SP 1 w Lublińcu

VIII Jarmark Rękodzieła - organizator: MDK - Skwer przed MDK

09 - 10.09.2022 r.
godz. 9.00 - 15.00

Turniej piłki nożnej Oldbojów – organizator: LKS Sparta Lubliniec – Stadion Miejski w Lublińcu

09 - 10.09.2022 r. 

Koncert na zakończenie jubileuszowego lata - w programie występ Miejskiej Orkiestry Dętej Lubliniec             

w repertuarze Bee Gees - organizator: MDK - bulwar im. Franciszka Grotowskiego

Spotkanie Młodzieżowych Rad Miast - organizator: Urząd Miejski

Dzień Przedszkolaka „Żyj kolorowo” - organizator: Przedszkole Miejskie nr 6 - Rynek Miejski 

20.09.2022 r. 
godz. 10.00

03.09.2022 r. 
godz. 09.00 - 13.00

Turniej Piłki Nożnej "Spartuś Cup 2022" - II edycja turnieju dla dzieci w kategorii wiekowej U7 - organizator: LKS

Sparta Lubliniec - Stadion Miejski w Lublińcu

15.09.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

04.09.2022 r. 
godz. 17.00

Wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Lubaszki - organizator: MDK - MDK

02,16.09.2022 r. 
godz. 11.00 - 13.00

„Jak osiągnąć cel i zdobyć wymarzoną pracę”  - konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy oraz doradztwa

zawodowego dla społeczności lokalnej - organizator: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lublińcu - Rynek

Miejski

06.09.2022 r.  
godz. 09.00 - 14.00

Akcja krwiodawstwa: "Patriotyczny Lubliniec dla Krwiodawców", część II - 750-lecie Miasta Lublińca -

organizator: Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, Klub HDK "COMMANDO", służby

mundurowe - Rynek Miejski

czwartek

piątek

sobota

sobota - niedziela

niedziela

niedziela

wtorek

piątek - sobota

piątek - sobota

czwartek

wtorek

Wernisaż malarstwa Edwarda Inglota - organizator: Stowarzyszenie Złote Lata – Muzeum Edyty Stein

19.10.2022 r.
godz. 10.00 - 12.00

Warsztaty regionalne "Mowa Ojców mych wspaniała..." - organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 - Lubiteka

27.10.2022 r. 
godz. 17.00

Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego             

z okazji 750-lecia Lublińca - organizator: MDK - MDK

15.10.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

25.09.2022 r. 
godz. 17.00

czwartek
06.10.2022 r.

                      godz. 18.00

sobota

środa

czwartek

niedziela

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia Listopad

Grudzień

16.11.2022 r.
godz. 11.00 - 12.30 Wielki test z historii Miasta – organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 - Lubiteka

Wernisaż wystawy fotografii Mateusza Zawadki - organizator: MDK - MDK

15.12.2022 r.
godz. 17.00

Jasełka – organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 - MDK

04.12.2022 r. 
Jarmark Bożonarodzeniowy – organizator: MDK - Rynek Miejski

05.12.2022 r.
 

godz. 17.00 - 19.00
Pogotowie Mikołajkowe – organizator: MDK - Galeria pod Glinianym Aniołem - MDK

11.11.2022 r. Bieg Niepodległości - organizator: WKB Meta Lubliniec - Stadion Miejski

11.11.2022 r.
godz. 08.00

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - organizator: Urząd Miejski/Jednostka Wojskowa

Komandosów - Cmentarz Wojskowy w Lublińcu

godz. 14.00 - 18.00
Spotkanie z Mikołajem - organizator: MDK - Rynek Miejskigodz. 16.00
Wręczenie nagród w XXIX Wojewódzkim Konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową - organizator: MDK

- Rynek Miejski

godz. 17.00

15.11.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

15.12.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury:  www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

piątek

piątek

wtorek

środa

czwartek
24.11.2022 r. 

godz. 17.00

niedziela

poniedziałek

czwartek

czwartek

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzeń.
Szczegółowe informacje na www.lubliniec.eu.

Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Listopad

Grudzień

16.11.2022 r.
godz. 11.00 - 12.30 Wielki test z historii Miasta – organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 - Lubiteka

Wernisaż wystawy fotografii Mateusza Zawadki - organizator: MDK - MDK

15.12.2022 r.
godz. 17.00

Jasełka – organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 - MDK

04.12.2022 r. 
Jarmark Bożonarodzeniowy – organizator: MDK - Rynek Miejski

05.12.2022 r.
 

godz. 17.00 - 19.00
Pogotowie Mikołajkowe – organizator: MDK - Galeria pod Glinianym Aniołem - MDK

11.11.2022 r. Bieg Niepodległości - organizator: WKB Meta Lubliniec - Stadion Miejski

11.11.2022 r.
godz. 08.00

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - organizator: Urząd Miejski/Jednostka Wojskowa

Komandosów - Cmentarz Wojskowy w Lublińcu

godz. 14.00 - 18.00
Spotkanie z Mikołajem - organizator: MDK - Rynek Miejskigodz. 16.00
Wręczenie nagród w XXIX Wojewódzkim Konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową - organizator: MDK

- Rynek Miejski

godz. 17.00

15.11.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury: www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

15.12.2022 r.  Zabawa "12 powodów, by pokochać Lubliniec" - zadania publikowane każdego miesiąca na stronie Miejskiego

Domu Kultury:  www.mdk.lubliniec.pl - organizator: MDK

piątek

piątek

wtorek

środa

czwartek
24.11.2022 r. 

godz. 17.00

niedziela

poniedziałek

czwartek

czwartek

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie wydarzeń.
Szczegółowe informacje na www.lubliniec.eu.

Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Stadion Miejski

04.06.2022 r.
sobota

Zdrowy Lubliniec 
„Bo lubi mi się być FIT”

Główne obchody Jubileuszu

Turniej piłkarski „Od przedszkola strzelam gola w 750 – letnim Lublińcu” – organizator: Przedszkole

Miejskie nr 8, Akademia Sportowa Lubliniec (boisko ze sztuczną nawierzchnią)

Koncert Majki Jeżowskiej - organizator: MDK

Turniej Piłki Nożnej z okazji 750 - lecia Miasta Lublińca - w turnieju gościnnie wystąpią młodzi zawodnicy

Akademii BVB im. Łukasza Piszczka, kategorie wiekowe U9 i U11  (boisko trawiaste) - organizator: LKS

Sparta Lubliniec

Turniej eliminacyjny klubów partnerskich -  Akademii Górnika Zabrze oraz Miast Partnerskich Lublińca do

International Sporting Cup 2022 - organizator: Sporting Football Academy Lubliniec 

Prezentacja organizacji pozarządowych

Miasteczko medyczne w ramach kampanii - „Twoje Tak ma znaczenie”   (m. in. stanowiska medyczne,

słuchobus, osteobus, kardiobus, spirobus, krwiobus) - organizator: Fundacja "Twoje TAK ma ZNACZENIE"

Koncert Bernadety Kowalskiej  - organizator: MDK

Spotkanie z Łukaszem Podolskim - organizator: Sporting Football Academy Lubliniec 

Promocja „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi  i otyłości wśród dzieci klas III

szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022 – 2026”  -

organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

Promocja Miejskiej Kampanii Społecznej „Pij kranówkę”, z udziałem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu 

Koncert Mariusza Kalagi  - organizator: MDK

Koncert zespołu Baboki  - organizator: MDK

Wymiatacze - Miejski Turniej Sprawnościowy - organizator: MDK

Żywy napis „750” stworzony przez uczestników biegu - organizator: Wojskowy Klub Biegacza Meta

Bieg Jubileuszowy - organizator: Wojskowy Klub Biegacza Meta

godz. 09.00

godz. 09.30

godz. 
10.00 - 14.00

godz. 11.00

godz. 
15.00 - 16.30

"Jedną nogą po marzenia" - mecz pokazowy pomiędzy Reprezentacją Polski dzieci AMP Futbol 

  i drużyną Sporting Football Academy Lubliniec - organizator: Sporting Football Academy Lubliniec

godz. 17.00

03.06.2022 r. - 12.06.2022 r.

„Młodzi mieszkańcy dla Lublińca” – koncert  w wykonaniu uczniów szkół podstawowych - organizator:

Szkoły Podstawowe w Lublińcu

Turniej Oldboyów z okazji 750-lecia Miasta Lublińca pomiędzy drużynami reprezentacji Lublińca,

Górnika Zabrze oraz Reprezentacji Polskich Dziennikarzy Sportowych - organizator: Sporting Football

Academy Lubliniec 

Jubileuszowa Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta  - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

Występ zespołu folklorystycznego z Łowicza  

Kulinarne spotkanie z Remigiuszem Rączką

Zespół "Za młodzi na sen"

Koncert Damiana Holeckiego

Jubileusz 45-lecia Klubu Seniora - organizator: Klub Seniora, Stowarzyszenie Złote Lata, MDK

Artystyczne występy drużyn w ramach Jubileuszowej Bitwy Szkół o Klucz do Bram Miasta, organizator:

Urząd Miejski w Lublińcu, szkoły  podstawowe i ponadpodstawowe

Koncert Sorry Boys "Życie jest piękne, bo..." - organizator: Fundacja "Twoje TAK ma ZNACZENIE"

Dyskoteka - organizator: MDK

godz. 18.00

godz. 09.00

godz. 10.00

godz. 
17.00 - 19.00

godz. 19.00

godz. 21.00

godz. 22.00

Turniej tenisowy  z okazji 750-lecia Miasta Lublińca - zakończenie 5 czerwca 2022 r.; zgłoszenia udziału

przyjmowane do 2 czerwca, do godz. 18.00 - organizator: Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe

godz. 17.00

godz. 10.00

godz. 
10.00 - 16.00

godz. 11.00

godz. 14.00

godz. 17.00

godz. 17.00

godz. 09.00

03.06.2022 r.
piątek

05.06.2022 r. 

Festyn Rodzinny 

na Stadionie Miejskim 

niedziela

Stadion Miejski

Miejsce wydarzeniaMiejsce wydarzenia
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Teren zielony 

przy dawnym boisku Unii

Bulwar im. Franciszka 

Grotowskiego

Lubiteka

 Taras Lubiteki

10.06.2022 r.

11.06.2022 r. 

Jubileuszowy korowód dzieci i młodzieży  z okazji 750-lecia Miasta – rozpoczęcie korowodu – ul. 74 GPP 

Program artystyczny MDK - organizator: MDK 

Koncert zespołu „Za młodzi na sen” - organizator: MDK 

Recital „Wcale nie, ależ tak” w wykonaniu Teatru po Pracy - organizator: MDK

Stadion Miejski

Jubileuszowe Zawody Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży - organizator: Szkoła Podstawowa nr 1

Amfiteatr - Park Miejski

godz. 18.00 „Bigbitowe dzieci” - program MDK

godz. 19.30 Julia Tkacz z zespołem - organizator: MDK 

godz. 21.00 Koncert Dawida Kwiatkowskiego, wręczenie klucza do Bram Miasta zwycięzcy Jubileuszowej Bitwy Szkół

- organizator: MDK 

Dyskoteka - organizator: MDK 

godz. 22.00

godz. 10.00
Jubileuszowa parada ulicami Lublińca z udziałem jeźdźców konnych, rycerzy, ułanów, orkiestry, sekcji

rowerzystów oraz mieszkańców miasta, połączona z pokazem zabytkowych samochodów 

(przebieg trasy: Centrum Przesiadkowe Park and Ride, ul. Oświęcimska, ul. Mickiewicza, ul. Edyty Stein,        

ul. Damrota, ul. Piłsudskiego, ul. Sportowa - Lubiteka) - organizator: Oddział Kawalerii Ochotniczej

"Wierzawice" w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

godz. 12.00 Rozpoczęcie pikniku średniowiecznego (kuchnia średniowieczna, stanowiska kowala, garncarza, gry,

zabawy, warsztaty) 

godz. 12.30 Prezentacja średniowiecznych wojów 

godz. 13.00 Turniej walki pieszych 

godz. 14.00 Pokaz łucznictwa konnego 

godz. 15.00 Pierwszy pokaz musztry ułańskiej 

godz. 15.30 Pokaz jazdy w damskim siodle 

godz. 16.00 Średniowieczne potyczki - bitwa

godz. 16.30 Pokazy władania białą bronią

godz. 17.00 Pojedynki konne 

godz. 17.30 Pokaz skoków konnych przez przeszkody 

godz. 19.30 Buzkashi (średniowieczna wersja polo) 

godz. 21.30 Pokaz wieczorny „Ułani i konie w ogniu”  

godz. 22.00 Pokaz kuglarza „Fireshow” 

godz. 13.00
Konkurs na najlepszą stylizację z lat 20. i 30.  XX wieku - 

organizator: Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego

godz. 18.00 Muzyczna podróż - koncert muzyki z lat 20. i 30. XX wieku  - 

organizator: Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego 

godz. 20.00
Wręczenie nagród  w zawodach odbywających się podczas 

pikniku średniowiecznego i konkursie

Amfiteatr - Park Miejski

godz. 18.00 Program artystyczny - organizator: MDK

godz. 18.30 Koncert zespołu AllDęte - organizator: MDK

godz. 19.45 Koncert - Michał Gasz i Kwartet Bojowy - organizator: MDK 

godz. 21.00 Gwiazda wieczoru - MROZU - organizator: MDK12.06.2022 r.

godz. 12.00 Uroczysta Msza Święta w intencji Miasta, 

celebrowana przez biskupa gliwickiego Jana Kopca

Amfiteatr - Park Miejski

godz. 15.00 Animacje dla dzieci – pod sceną - organizator: MDK

godz. 17.00 Koncert zespołu Gang Marcela - organizator: MDK 

piątek

sobota

niedziela

Kościół pw. św. Stanisława Kostki 

 Park and Ride 

Uroczyste rozpoczęcie przez Burmistrza Miasta Lublińca

Wernisaż wystawy Krzysztofa Korkusa "Lubliniec piórkiem malowany" - organizator: Urząd Miejski         

w Lublińcu

Koncert plenerowy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny - "A to Polska właśnie" -

organizator: Urząd Miejski w Lublińcu, MDK 

Miejski Dom Kultury 

w Lublińcu

09.06.2022 r.
czwartek

godz. 18.00

godz. 18.30
godz. 19.00

godz. 20.30

godz. 09.00

godz. 18.00

godz. 14.00
Powitanie gości przez Burmistrza Miasta Lublińca Edwarda Maniurę 

Przemówienia gości

Wykład dra hab. Jakuba Szlachetki,  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prezes

Zarządu Instytutu  Metropolitalnego w Gdańsku - "Rozwój polskich miast w ostatnim 30-leciu, na

przykładzie Miasta Lublińca" - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Lublińcu - organizator: Urząd Miejski w Lublińcu

Wystawa fotografii „750 lat Lublińca” - organizator: MDK

Uroczysta   inauguracja głównych obchodów  z okazji Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca:

godz. 18.00 Wielki Jubileuszowy Koncert Lublińczan - organizator: MDK/Urząd Miejski

godz. 20.00 Robert Janowski z zespołem - organizator: MDK  
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                                                                                                             17  marca 2022r. w Lubitece miała miejsce promocja edukolorowanki
                                                                                                  pt. „PRZYGODY CZERWONEGO BALONIKA” – książeczki, która jest nam bardzo           
                                                                                                  bliska, gdyż opowiada o Lublińcu. Autorką opowiadania jest bibliotekarka Barbara 
                                                                                                  Kierat, natomiast ilustratorką - mająca w dorobku kilka książek edukacyjnych dla
dzieci, m.in.: „Pszczoły miodne  i niemiodne”, „Mrówki małe i duże”, „Pająki w sieci i bez sieci”, „Atlas zwierząt” - dr Justyna Kierat, 
 prywatnie córka Barbary. W czasie spotkań, na które zaprosiliśmy, w godzinach dopołudniowych uczniów lublinieckich szkół
podstawowych, a po południu – mieszkańców, dowiedzieliśmy się skąd wziął się pomysł na „Balonika”, jak wyglądała praca nad
kolorowanką oraz o roli pasji w życiu autorek. W treści opowiadania pojawiają się ważne dla naszego miasta zabytki i miejsca,  
 co stanowiło podstawę do przybliżenia uczniom historii Lublińca w przededniu zaplanowanych na czerwiec obchodów 750-lecia jego
istnienia. Każdy uczestnik spotkania otrzymał kolorowankę, która być może  stanie się inspiracją do zwiedzenia Lublińca śladami
tytułowego Balonika i odwiedzenia naszej Lubiteki.

                                   WIOSNA W BIBLIOTECE
 

          W pierwszy dzień wiosny Lubitekę odwiedziły dzieci z grupy
Marynarzy z Niepublicznego Przedszkola Językowego Wyspa Szkrabów,
które postanowiły poszukać jej zwiastunów właśnie w bibliotece. Na
naszych małych gości czekała pani Wiosna Asia z zaproszeniem na teatrzyk
kukiełkowy pt. „Klejnotowe Wróżki”, przygotowany przez Bibliotekarki.
Teatrzyk sprawił najmłodszym wiele radości. Z zapartym tchem oglądały
przygody mieszkańców Magicznej Łąki. Następnie wysłuchały krótkiego
opowiadania o zwiastunach wiosny, po którym pani Asia opowiedziała, jak
przyroda budzi się do życia. Mówiła o ptakach, które przylatują do nas             
z ciepłych krajów, zwierzętach budzących się po zimie, a także roślinach
kojarzących się z początkami wiosny. Podczas rozmowy dzieci dzieliły się
swoimi spostrzeżeniami o zaobserwowanych zwiastunach tej pięknej pory     
roku. W części plastycznej zajęć wykazały swoje zdolności manualne                   
i z pomocą pani Olgi wykonały postać trzmiela Buczka, jednego                         
z bohaterów „Klejnotowych wróżek”. 
Przedszkolaki były bardzo zadowolone 
z odwiedzidzin, bo wychodził z Lubiteki 
z uśmiechami na twarzach .            

WYDARZYŁO SIĘ W BIBLIOTECE
                                  DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI W RAMACH

                                   LITERACKICH CZWARTKÓW W LUBITECE
            W czwartkowe popołudnie 3 marca  odbyło się spotkanie
miłośników literatury. Tematem dyskusji była twórczość Olgi Rudnickiej,
jej talent do wywoływania uśmiechu, pozytywnych reakcji czytelników          
i do traktowania poważnych spraw jak relacje damsko-męskie, przyjaźń                 
i miłość  z przymrużeniem oka. Przy kawie i herbacie klubowicze
rozmawiali  o wypełnionej czarnym humorem powieści Olgi Rudnickiej     
 pt. „Były sobie świnki trzy”. Jednogłośnie stwierdzili, że lektura tej komedii
kryminalnej była miłą odskocznią od trudów i spraw codzienności. Ostatni
Literacki Czwartek  w Lubitece zorganizowano  w Międzynarodowy      
 Dzień Pisarzy i Pisarek. Spotkanie było okazją do podzielenia się
wrażeniami z książek przeczytanych w lutym, do zebrania inspiracji                     
i literackich polecajek, a także do poznania mniej popularnych nazwisk
twórców literatury. Prowadząca Arletta Szymanek-Kopiec przygotowała
wiersze, opowiadania, reportaże i powieści pióra autorek i autorów
ukraińskich, dostępne w lublinieckiej bibliotece. Wśród nich znalazły się   
 m. in. dzieła Oksany Zabużko i Serhija Żadana. 

 
 

GRA TOCZY SIĘ DALEJ - PLANSZÓWKI KRÓLUJĄ
W BIBLIOTECE

           

 Gry planszowe są idealnym zajęciem dla osób dbających o
kondycję umysłową i kontakty towarzyskie. 
W piątkowe popołudnie z planszówkami 4 marca po raz
kolejny spotkało się grono miłośników tej formy spędzania
wolnego czasu. Swoje umiejętności szkolili pod okiem pana
Grzegorza Dryndy - animatora i znawcy gier planszowych.
Prezentuje on nowe gry, pomaga   w doskoleniu taktyki,
tłumaczy zasady i cieszy się wraz  z grającymi  z sukcesów
w gimnastyce umysłu.  O zaletach tej formy spędzania
czasu można pisać dużo. Jednak najlepiej przekonać się   
w praktyce, jak wiele daje taka gimnastyka umysłu.
Wkrótce kolejne spotkanie przy planszy. 

Zapraszamy już 1 kwietnia   o godzinie 16.00.

PROMOCJA EDUKOLOROWANKI
O PRZYGODACH CZERWONEGO BALONIKA
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WIOSENNY
KONCERT MUZYCZNY

W WYKONANIU SEKCJI WOKALNEJ 
PASJONART  Z LUBLIŃCA I GLIWIC

 

 ACH .... WIOSNNA!!!
 

 
 

 
  

KODOWANIE 
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

DLA DZIECI W WIEKU 7-10 LAT
 

8  K W I E T N I A
M O L L Y  T H E  M O N K E Y  G I V E S  B A N A N A S  T O  H E R  F R I E N D S  

( M AŁP K A  M O L L Y  D A J E  P R Z Y J A C I OŁO M  B A N A N Y )

2 2  K W I E T N I A
S P I K E  T H E  S P A R R O W  B U I L D S  H I S  N E S T  

( W R Ó B E L E K  S P I K E  B U D U J E  S W O J E  G N I A Z D O )

2 9  K W I E T N I A
 

K A Y  T H E  K I T T E N  G O E S  O N  A  L O N G  W E E K E N D
 ( K O T E K  K A Y  W Y J EŻDŻA  N A  DŁU G I  W E E K E N D )

  

PROWADZENIE 
IWONA ŚLEZIONA-PLAWGO,
 ALEKSANDRA BŁAŚKIEWICZ

 
 

 
G O D Z .  1 6 . 0 0

 
  

 W A R S Z T A T Y  P L A S T Y C Z N E
V E D I C  A T R  -  

M A L O W A N I E  E M O C J A M I  
D L A  D Z I E C I  

W  W I E K U  O D  8  L A T  O R A Z  MŁO D Z I EŻY
 

  

W I E L K A N O C N A  P I S A N K A
 

 P R O W A D Z E N I E
  K L A U D I A  M A D U R A

 

L I C Z B A  M I E J S C  O G R A N I C Z O N A
 2 5  O S Ó B ,

D E C Y D U J E  K O L E J N OŚĆ
 P R Z Y JŚC I A .

 
 

 
9  K W I E T N I A

G O D Z .  1 1 . 0 0 - 1 3 . 0 0
 
 

 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W WIEKU 11-17 LAT 
 

CZYTOMANIACY
 

 PROWADZENIE
 MARIOLA WIDERA

 

 

PIĄTKOWE SPOTKANIA
Z PLANÓWKAMI 

 

GRA TOCZY SIĘ DALEJ
 

PROWADZENIE 
GRZEGORZ DRYNDA

 

 
 

 
S Z C Z E G ÓŁY  N A :

h t t p : / / b i b l i o t e k a . l u b l i n i e c . p l / ,  h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b i b l i o t e k a l u b l i n i e c

 

W T O R K I  Z  P A S J A M I  
 

SŁO W E N I A  -  
K R A J  N A  C Z T E R Y

 P O R Y  R O K U
 

P R O W A D Z E N I E  
A N N A  S P I C Z A K

 
 

CO CIEKAWEGO W KWIETNIU
 W LUBITECE?

PROJEKT DOFINANSOWANY
 PRZEZ FUNDACJĘ BGK W PROGRAMIE

"NA DOBRY POCZĄTEK" 2021
 

1  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 3 0

 
 

2 2  K W I E T N I A
G O D Z .  1 7 . 0 0 - 1 8 . 3 0

 
 
 

1  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 7 . 0 0

 
 

 

WERNISAŻ WYSTAWY
FILATELISTYCZNEJ Z KOLEKCJI

BOLESŁAW MOSTKA
 

"JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH
POCZTOWYCH ŚWIATA- 

PAPIEŻ PIELGRZYM"
 

     Z OKAZJI 750-LECIA MIASTA LUBLIŃCA 
I 50-LECIA KOŁA NR 5 

  POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW
 W LUBLIŃCU

 

1 9  K W I E T N I A  
G O D Z .  1 7 . 0 0

 
 
 
 

2 8  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 7 . 3 0 - 1 8 . 3 0

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH 

W WIEKU OD 12 DO 99 LAT 
NA PIERWSZE SPOTKANIE 

 

KLUBU MANGI I ANIME 
„IKIGAI”

 

PROWADZENIE
ALEKSANDRA BŁAŚKIEWICZ

SPOTKANIE 
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

DLA DOROSŁYCH
 

PROWADZENIE
                    ANNA TAIBERT
               

                         LUBISZ CZYTAĆ? 
PODZIEL SIĘ WRAŻENIAMI

  Z INNYMI.
 

2 6  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 7 . 0 0

 

7  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 7 . 0 0

 
 

SPOTKANIE 
Z DR JUSTYNĄ KIERAT

 

PSZCZOŁY MIODNE 
I NIEMIODNE

 

POŁĄCZONE
 Z WARSZTATAMI 

PLASTYCZNYMI

2 6  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 1 . 0 0

  
WARSZTATY KREATYWNE 

DLA SENIORÓW
 

DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI - 
CO MOŻNA ZROBIĆ 

ZE STAREJ ZNISZCZONEJ KSIĄŻKI 
 

PROWADZENIE 
STIVEN MRUGAŁA

2 8  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 7 . 0 0

 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

3 0  K W I E T N I A
 G O D Z .  1 1 . 0 0

 
 

WARSZTATY Z KODOWANIA
DLA DZIECI WIEKU 7-11 LAT 

 

PSZCZELI LABIRYNT 
 

PROWADZENIE 
IWONA 

ŚLEZIONA-PLAWGO 
 „ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW

 FUNDACJI ORLEN
 W RAMACH PROGRAMU 
MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”
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Darmowa kastracja pupili
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 01.03.2022 

roku można składać wnioski o  wykonanie 

zabiegu kastracji psa lub kota w ramach pro-

gramu: „Darmowa kastracja kotów i  psów, 

których właściciele mieszkają w Lublińcu”.

Właściciel zwierzęcia może wybrać 

lecznicę weterynaryjną świadczącą usługi 

kastracji spośród niżej wymienionych:

- Przychodnia Weterynaryjna "SUR-

WET" s.c. K.T. Surowiec, ul. Częstochow-

ska 47B Lubliniec, tel. 608 617 139,

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. 

Piotr Wilk, ul. Częstochowska 47A Lubli-

niec, tel. 602 759 899,

- Przychodnia Weterynaryjna "MA-

CIEJKA" Grażyna Kubiela-Niestrój, ul. Św. 

Anny 15 Lubliniec, tel. 607 676 966,

- LUBIWET S.C., ul. Stefana Wyszyń-

skiego 45 Lubliniec, tel. 501 620 622,

Warunkiem skorzystania z darmowego 

zabiegu jest wypełnienie przez Właściciela 

zwierzęcia wniosku, który dostępny jest na 

stronie www.lubliniec.pl. Program przezna-

czony jest tylko i  wyłącznie dla psów i  ko-

tów mieszkańców Lublińca.

Wnioski można składać do dnia 

21.10.2022r. w  jeden z  poniżej wymienio-

nych sposobów, z  zastrzeżeniem, że ter-

min składania wniosków uzależniony jest 

od wyczerpania się środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu:

* w  Centrum Obsługi Mieszkańców 

Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Pa-

derewskiego 7A,

* pocztą elektroniczną na ad-

res skrzynki podawczej Urzędu Miej-

skiego w  Lublińcu w  systemie ePUAP. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na-

leży umówić się na wizytę w lecznicy wete-

rynaryjnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do 

składania wniosków. Wszelkie informacje 

udzielane są pod numerem telefonu: 34 

353 01 00 wew. 171.

Rok Edyty Stein we Wrocławiu
Drodzy Państwo,

Rada Miejska Wrocławia ustanowiła 

rok 2022 Rokiem Edyty Stein. W  ten spo-

sób władze Wrocławia chcą uczcić przypa-

dającą w ubiegłym roku 130. rocznicę uro-

dzin i 80. rocznicę śmierci świętej i patronki 

Europy.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wro-

cławia, który współorganizuje obchody, 

zaprosił również do włączenia się w  cykl 

wydarzeń artystycznych i naukowych Mia-

sto Lubliniec. Spotkanie na temat przed-

sięwzięć, które moglibyśmy zrealizować 

w ramach współpracy miast pielęgnujących 

pamięć o  jednej z  najważniejszych kobiet 

w historii XX wieku - odbyło się w dniu 2 lu-

tego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

Delegację z Wrocławia reprezentowali: 

Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii 

Zajezdnia we Wrocławiu, pełniący również 

funkcję Pełnomocnika Prezydenta Wrocła-

wia ds. obchodów Roku Edyty Stein, Marek 

Kosendiak i Joanna Hajłasz - zespół Działu 

Przedsięwzięć Instytucjonalnych Centrum 

Historii „Zajezdnia”, a także Andrzej Kosen-

diak - dyrektor Narodowego Forum Muzy-

ki we Wrocławiu oraz Joanna Bogdańska, 

producentka i managerka z NFM.

Burmistrz Edward Maniura otrzymał 

zaproszenie Prezydenta Wrocławia Jacka 

Sutryka do udziału w  Komitecie Honoro-

wym obchodów Roku Edyty Stein.

Zintensyfikowanie wydarzeń w ramach 

obchodów nastąpi w sierpniu i październiku 

br. Te związane z 80. rocznicą śmierci w Au-

schwitz – 9 sierpnia odbędą się na terenie 

obozu koncentracyjnego oraz we Wrocła-

wiu. W sierpniu też w kilku miastach, m.in. 

Paryżu, Kolonii, holenderskim Echt, ale tak-

że w Lublińcu (w dniu 7 sierpnia) odbędą się 

koncerty zatytułowane „Gwiazda Europy” 

dla uczczenia patronki kontynentu. W tym 

okresie planujemy również zorganizować 

Tydzień Edyty Stein, w trakcie którego od-

bywać się będą inne wydarzenia artystycz-

ne dedykowane naszej patronce.

Lubliniec planuje również włączyć się 

we wrocławskie obchody Roku Edyty Ste-

in. Miejski Dom Kultury chciałby zaprezen-

tować wrocławianom spektakl plenerowy 

Teatru po Pracy „Alejchem Szalom”, Lu-

biteka - wystawę grafik Hansa-Joachima 

Uthke „Edyta Stein” oraz spotkanie autor-

skie z Marią Dziuk. Państwowa Szkoła Mu-

zyczna w  Lublińcu planuje koncert muzyki 

chrześcijańskiej i  żydowskiej w  wykonaniu 

nauczycieli i  starszych uczniów, natomiast 

Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein odtwo-

rzenie filmu o Edycie Stein pt. Edyta Stein - 

patronka Europy patronką Lublińca”, który 

12 maja 2012 roku, podczas finałowej gali 

XXVII Międzynarodowego Katolickiego 

Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepoka-

lanów 2012”, otrzymał Grand Prix.

Jesteśmy otwarci na mieszkańców 

Wrocławia, dlatego niezmiernie miło bę-

dzie nam ich gościć w  Lublińcu, w  którym 

pamięć o Edycie Stein i jej dziedzictwie jest 

szczególnie pielęgnowana. Mamy nie tylko 

nowoczesne Muzeum Pro Memoria Edith 

Stein, ale także Sanktuarium Świętej Teresy 

Benedykty od Krzyża. Serdecznie zapra-

szamy do poznania lublinieckiego szlaku 

Edyty Stein – wyjątkowej osobowości XX 

wieku.
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Być kobietą
10 marca w  Miejskim Domu Kultury 

Lubliniec odbyła się VI Lubliniecka Gala 

„Być kobietą”. Wieczór rozpoczął się wer-

nisażem Aleksandry Szczygieł. Jej fotogra-

fie portretowe możecie podziwiać w  holu 

MDK. Na zdjęciach widnieją uczestniczki 

projektu „Jestem wystarczająca”.

Początek Gali to wręczenie Nagrody 

Specjalnej - Kapelusza Edyty 2022. W tym 

roku zgłoszono dwie kandydatki Ewelinę 

Kukowkę oraz Karoline Groblińską. Nagro-

da powędrowała w ręce Eweliny Kukowki!!! 

Serdeczne gratulujemy!!!

Poniżej możecie przeczytać kilka słów 

na temat kandydatek:

Ewelina Kukowka

- Inicjatorka licznych akcji charytatyw-

nych, pomysłodawczyni i założycielka gru-

py szyjącej maseczki na początku pandemii 

dla służb i mieszkańców Lublińca, współini-

cjatorka akcji Pomoc – koranawirus – Lubli-

niec, prowadząca zbiórkę darów na rzecz 

Szpitala Powiatowego. 

- Organizatorka i  wykonawczyni akcji 

balonikowej dla dzieci w czasie lockdownu, 

znana również z  prowadzenia kiermaszów 

ciast (w  tym dla Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy), wielu zbiórek licytacji 

charytatywnych na portalu Facebook, grup 

ukierunkowanych na pomaganie zwierzę-

tom oraz wspieranie lokalnego biznesu, wo-

lontariuszka WOŚP, organizatorka zbiórek 

rzeczowych dla rodzin w  potrzebie, akcji 

urodzinowych dla chorych osób oraz balu 

charytatywnego dla dzieci.

- W 2020 i 2021 roku otrzymała nomi-

nację do nagrody Kapelusz Edyty oraz no-

minację Osobowość Roku 2020 w Dzienni-

ku Zachodnim.

- Kandydatka jest mocno zaangażowa-

na w życie społeczne, propagowanie wielo-

wymiarowego pomagania innym, uwielbia 

nieść radość w codziennym życiu i drobny-

mi rzeczami sprawia, że czyjś dzień stanie 

się lepszy, o czym świadczyć może fakt, że 

w  okresie świątecznym wykonuje kartki 

bożonarodzeniowe handmade i  rozdaje je 

innym.

- Prywatnie – mama, żona, kociara, 

mieszkanka Lublińca od 2016 r., zakochana 

w nordic walkingu i górach.

Karolina Groblińska 

- Od 14 lat szefowa Sztabu Wielskiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w  Lubliń-

cu. Odznacza się dobrą organizacją zbiórki 

oraz współpracą z wolontariuszami i opie-

kunami. Laureatka plebiscytu Dziennika 

Zachodniego na Osobowość Roku w kate-

gorii Działalność społeczna i charytatywna 

za kierowanie lublinieckim sztabem Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Bierze czynny udział w  zbiórkach na 

rzecz potrzebujących. Jako szef Sztabu 

WOŚP w Lublińcu angażuje się w wolonta-

riat oraz aktywnie działa społecznie.

- Dzięki swojej pracy przyczynia się do 

rozwoju społecznego i  kulturalnego. Jest 

przykładem kobiety zaangażowanej w wie-

lu dziedzinach, nie tylko kulturalnych, zwią-

zanych z  jej życiem zawodowym, ale także 

społecznych. Potrafi osiągać zamierzone 

cele i  wspierać współpracowników w  ich 

realizacji.

- Charakteryzuje się sumiennością, 

uczciwością, odpowiedzialnością, empa-

tią oraz dużą wrażliwością na potrzeby 

innych.

Finałem VI Lublinieckiej Gali „Być ko-

bietą" był recital w wykonaniu aktorów TE-

ATR PO PRACY „Wcale nie, ależ tak”, pięk-

na, wzruszająca opowieść o miłości.

Przybyli na Galę goście usłyszeli wiele 

wzruszających piosenek. Osią recitalu były 

poetyckie utwory napisane przez Janusza 

Hurnika i Agnieszkę Raj-Kubat. 

foto Daniel Dmitriew Robi Zdjęcia
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Sukces Turnieju Jr. NBA w Lublińcu

W sobotę 26 marca w hali Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w  Lublińcu miało miejsce 

niecodzienne wydarzenie. NBA w wydaniu 

juniorów zawitała w gościnne progi nasze-

go miasta. 

Atmosfera na trybunach i  boisku była 

niezwykle gorąca a  w  powietrzu pach-

niało zbliżającymi się play-offami jr.NBA. 

W  czterech meczach zmierzyły się druży-

ny w ramach rozgrywek dywizji northwest 

konferencji zachodniej: KS Start Meble 

Dobrodzień jako Utah Jazz, KKS Tarnow-

skie Góry w barwach Portland Trail Blazers 

,  AZS Częstochowa w roli Oklahoma City 

Thunder oraz nasza drużyna - Akademia 

Sportowa Lubliniec w  barwach Minessoty 

Timebwolves. Nasi pokazali się z  bardzo 

dobrej strony wygrywając pierwszy mecz 

z Utah Jazz i nieznacznie ulegając Oklaho-

mie City Thunder. Meczem dnia było spo-

tkanie pomiędzy Thunder i  Portland Trail 

Blazers, które na swoją korzyść przechylili 

w  ostatnich sekundach gracze Oklahomy. 

Emocje niosły publiczność, która żywio-

łowo kibicowała młodym koszykarzom! 

Piękno zdrowej rywalizacji w  sportowym 

duchu!

Jako, że dzisiejsza impreza była 

organizowana w  ramach cyklu ju-

bileuszowych imprez związanych  

z obchodami 750–lecia Miasta Lubliniec nie 

zabrakło przedstawicieli władz, które re-

prezentowała Zastępca Burmistrza – Anna 

Jonczyk Drzymała. Pani Burmistrz ode-

brała od Zarządu Akademii Sportowej Lu-

bliniec statuetkę, za wieloletnie wspieranie 

rozwoju koszykówki w Lublińcu. Akademię 

reprezentowali członkowie Zarządu: Pre-

zes Paweł Kompała, Wiceprezes Jarosław 

Młyński, Skarbnik Barbara Kuchenbecker 

i sekretarz Dawid Mazur. Wyjątkowym mo-

mentem tego dnia było wręczenie podzię-

kowania za rozwój koszykarskiej młodzieży 

na ręce trenera Adama Richtera. 

Tego dnia nie zabrakło dodat-

kowych atrakcji, które  zapewni-

li organizatorzy – Akademia Sportowa  

i oczywiście jak zawsze niezawodni rodzice 

koszykarzy z  Akademii Sportowej i  sym-

patycy naszego klubu. Akademia zorgani-

zowała konkursy z  nagrodami dla uczest-

ników i  widzów, pamiątkowe statuetki dla 

najbardziej wyróżniających się zawodników 

w każdym spotkaniu oraz pamiątkowe piłki  

z  podpisami uczestników. Statuetki były 

przyznawane zgodnie z  wartościami Jr. 

NBA, a  więc to nie zdobycze punktowe 

były najważniejszym kryterium. Statu-

etki wręczali: Zastępca Burmistrza Anna 

Jonczyk Drzymała, zastępca dyrekto-

ra SP1 Ewa Jaskóła oraz prezes Projekt 

Basket Polska Marcin Bulanda. Rodzice 

zorganizowali bogato zaopatrzony słod-

ki bufet z  domowymi wypiekami, kawą  

i  herbatą oraz pomagali w  organizacji ca-

łej imprezy. Hala Szkoły Podstawowej nr 

1 była udekorowana w  banery Akademii 

Sportowej oraz Jr. NBA co podkreślało wy-

jątkowość tego wydarzenia. 

Akademia Sportowa Lubliniec to 

stowarzyszenie, które w  przyszłym 

roku świętować będzie 15 lat działal-

ności. Przez lata wspierała rozwój lu-

blinieckiej młodzieży w  sekcjach ko-

szykówki i  piłki nożnej. Obecny zarząd 

funkcjonuje od lutego br. i  ma bardzo am-

bitne plany wzgląd dalszego rozwoju klubu  

i  należącej do niego młodzieży. Na-

wiązanie współpracy z  organizatorem 

turnieju Jr.NBA – stowarzyszeniem 

Projekt Basket Polska, otwiera nowe moż-

liwości i  pozwala patrzeć z  optymizmem  

w sportową przyszłość Akademii.
JM.

Baza Turystyki
System Rejestrów Publicznych w Tury-

styce został stworzony przede wszystkim 

z  myślą o  osobach, które chcą skorzystać 

z  usług przedsiębiorców turystycznych. 

Dzięki temu narzędziu, obywatele mają 

możliwość rzetelnego zweryfikowania 

czy dany podmiot działa legalnie i  posiada 

wymagany wpis do rejestrów. Serwis ma 

służyć także jako publiczna platforma do 

promocji lokalnej turystyki.

Przedsiębiorcy mają możliwość do-

łączenia do platformy i  znalezienia się 

w  ogólnopolskiej bazie sprawdzonych 

innych obiektów noclegowych. O  korzy-

ściach wynikających z  dołączenia do Pu-

blicznej Bazy Turystyki można usłyszeć 

w  materiale wideo, który zawiera wska-

zówki, jak dołączyć do projektu.

Publiczna Baza Turystyczna – wideo 

na stronie: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=L3N2QlctlKY

System Rejestrów Publicznych w  Tu-

rystyce składa się z:

Centralnego Wykazu Obiektów Hote-

larskich (Rejestr CWOH),

Centralnej Ewidencji Organizatorów 

Turystyki i  Przedsiębiorców Ułatwiają-

cych Nabywanie Powiązanych Usług Tu-

rystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),

Centralnego Wykazu Organizatorów 

Szkoleń dla Kandydatów na Przewodni-

ków Górskich (Rejestr CWOS),

Centralnego Wykazu Przewodników 

Górskich (Rejestr CWPG).

Projekt dofinansowany z  Funduszy 

Europejskich w  ramach II osi Programu 

Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-admi-

nistracja i  otwarty rząd”, poddziałania 

2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 

sektora publicznego ze źródeł admini-

stracyjnych i  zasobów nauki”, projekt pn. 

„Otwarte dane plus”.
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Jagoda Bochenek mistrzynią Polski
Kolejny spektakularny sukces odnoto-

wała pochodząca z  Lublińca zawodniczka 

MKS-MOSM Bytom Jagoda Bochenek. Na 

dystansie 600 metrów wywalczyła Halowe 

Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych.

Jagoda jest uczennicą bytomskiego 

Liceum Mistrzostwa Sportowego i  ma na 

swoim koncie liczne sukcesy w  zawodach 

biegowych różnego szczebla.

W  tym roku Jagoda jest stypendystką 

Burmistrza Miasta Lublińca – tylko w ubie-

głym roku zdobyła I  miejsce Mistrzostw 

Polski Sztafet w Łodzi w Sztafecie 4 x 600 

(mix) U16, I Miejsce Mistrzostw Śląska Mło-

dzików w  Częstochowie na dystansie 600 

metrów, I miejsce Mistrzostw Międzywoje-

wódzkich Młodzików w Kędzierzynie-Koź-

lu na dystansie 600 metrów oraz III miejsce 

Mistrzostw Polski Młodzików w  Karpaczu 

również na dystansie 600 metrów.

Serdecznie gratulujemy i  życzymy Ja-

godzie kolejnych sukcesów!
ŻB

Recytacje
18 marca w MDK odbyły się eliminacje 

powiatowe 67. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod ha-

słem Rok Romantyzmu Polskiego. Starować 

można było w jednym z czterech turniejów: 

recytatorskim, poezji śpiewanej, teatrów 

jednego aktora oraz turnieju wywiedzione 

ze słowa.

Uczestników eliminacji powiatowych 

oceniało jury w  składzie: Janina Tomal, 

polonistka, Agnieszka Raj-Kubat aktorka, 

pedagog, teatrolog, reżyser i instruktor Te-

atru po Pracy ora dr Janusz Hurnik, poeta 

i  wykładowca Instytutu Filologii Polskiej 

Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-

wie.

Do dalszego etapu zakwalifikowali się: 

I miejsce Izabela Kniejska – turniej recy-

tatorski

II miejsce Zofia Szawińska - turniej re-

cytatorski

I miejsce Jessica Klyta – turniej teatrów 

jednego aktora

I miejsce Martyna Zygadło – turniej po-

ezji śpiewanej.

Pozostałym uczestnikom jury przyzna-

ło wyróżnienia Agnieszka Raj-Kubat zdra-

dziła kilka ważnych elementów, o  których 

należy pamiętać, pracując nad tekstem do 

recytacji.

- Szukajcie tekstów, w których możecie 

pokazać swoje emocje i nie bójcie się tego – 

powiedziała.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

DZIECIAKI WSPIERAJĄ KOCIAKI
Po koniec ubiegłego roku odbyła się 

pierwsza Miejska Akcja Charytatywna 

"Dzieciaki wspierają kociaki" do której włą-

czyło się 9 placówek:

- Przedszkole Miejskie nr 1,

- Przedszkole Miejskie nr 2,

- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3,

- Przedszkole Miejskie nr 6,

- Przedszkole Miejskie nr 8,

- Żłobek Miejski,

- Żłobek Timi,

- Żłobek Autobusik,

- Niepubliczne Przedszkole "Kolorowa 

Sowa"

Inicjatorem zbiórki było: Przedszkole 

Miejskie nr 4 STEBLUŚ .

Miejska Akcja Charytatywna została 

zorganizowana na rzecz wsparcia kociaków 

ze Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym 

Kotom "Felis" w Lublińcu.

Celem akcji było przede wszystkim ze-

branie potrzebnych rzeczy dla podopiecz-

nych Stowarzyszenia.

Dzięki zaangażowaniu rodziców, dzieci 

oraz wszystkich pracowników poszczegól-

nych placówek udało się zebrać:

90 kg suchej karmy,

230 saszetek mokrej karmy, 

57 puszek mokrej karmy,

40 sztuk pasztecików,

40 kg żwirku,

25 paczek mokrych chusteczek, 

ręczniki bawełniane,

ręczniki w rolce,

podkłady,

drapak,

legowisko,

poduszki.

Zbiórka miała uświadomić dzieciom jak 

ważne znaczenie ma bezinteresowna po-

moc bezdomnym, chorym i potrzebującym 

kotom.

Składamy ogromne podziękowanie 

wszystkim osobom, które przyczyniły się 

do wspólnego sukcesu!
Społeczność STEBLUSIA
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mistrzowie ortografii
17 marca br. w Szkole Podstawowej nr 

4 w Lublińcu odbyło się uroczyste rozstrzy-

gnięcie XXI Powiatowego Konkursu Orto-

graficznego dla uczniów szkół podstawo-

wych, honorowy patronat nad konkurscem 

objął Starosta Powiatu Lublinieckiego. 

Do udziału w  dyktandzie zgłosiło się 

trzydziestu uczniów z  siedmiu szkół na-

szego powiatu. Uczestnicy – rywalizując 

ze sobą w  dwóch kategoriach  wiekowych 

– napisali tekst sprawdzający w szczególno-

ści znajomość zasad pisowni wyrazów opi-

sujących wiosenną naturę, choć nie tylko 

takich. Było optymistycznie, wesoło, cieka-

wie i poważnie. Uczniowie zbadali na wpół 

wiosenne pejzaże, szemrzącą bezszelestnie 

rzekę, w okamgnieniu podążyli przez Oce-

an Atlantycki, by żwawo ruszyć na wiernym 

wałachu w kierunku nieziszczonego marze-

nia. 

Zwycięzcami konkursu okazali się: 

W KategoriI klas IV – VI 

I  miejsce: Natalia Kluge – Szkoła Pod-

stawowa nr 4 w Lublińcu

II miejsce: Szymon Rudek – Szkoła Pod-

stawowa nr 3 w Lublińcu

III miejsce: Marta Kopycka – Szkoła 

Podstawowa w Kochanowicach

Wyróżnienie:  Helena Wasser  - Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Lublińcu

W KategoriI  klas VII – VIII

I  miejsce: Michalina Kukowka – Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Lublińcu

II miejsce: Hanna Warwas – Szkoła 

Podstawowa nr 4 w Lublińcu

III miejsce: Ewelina Sośniak – Szkoła 

Podstawowa nr 1 w Lublińcu

Wyróznienia zdobyły:

Marta Pinkowska – Szkoła Podstawo-

wa nr 4 w Lublińcu

Milena Broniarek – Szkoła Podstawo-

wa w Kochanowicach

Anna Postrach – Zespół Szkół im. Św. E. 

Stein w Lublińcu

Laureatom i  ich opiekunom serdecznie 

gratulujemy, życzymy dalszych ortograficz-

nych osiągnięć. 
Organozatorki

Dzień wody w SP 4
Z okazji Światowego Dnia Wody ucznio-

wie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 

4 angażowali się w szereg działań promują-

cych wodę jako źródło życia dla całej naszej 

Planety. Uczniowie w niebieskich ubraniach, 

nawiązujących do bohaterki tego dnia, brali 

udział w "wodnych" zajęciach plastycznych, 

rozwiązywali quizy na temat wody, włączyli 

się w  zbiórkę butelkowanej wody źródla-

nej dla potrzebujących, stworzyli wystawę 

plakatów oraz poszerzali swoją wiedzę na 

temat wody, jej właściwości oraz koniecz-

ności jej oszczędzania.

 

Klasy IV-VIII wzięły udział w szkolnym 

quizie pt. „Woda jako globalne wyzwanie”; 

III miejsce miejsce zajęła drużyna z klasy VIII b 

II miejsce - klasa V b   

I miejsce - klasa VIII a

 

Natomiast Szkolny Konkurs Pla-

styczny pod hasłem "W  kropli wody" 

zaangażował uczniów całej szkoły, 

a  największą popularność zdobył zwłasz-

cza wśród uczniów młodszych klas.  

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 

za zaangażowanie i gratulujemy kreatywno-

ści oraz wyobraźni twórczej! Bardzo trudno 

było wyłonić tak niewiele najlepszych prac 

wśród tak wielu wspaniałych dzieł. 

Drodzy uczestnicy konkursu! Wszyscy 

byliście wspaniali, jednak "najlepszymi z naj-

lepszych" okazali się:

W kategorii klas I-III :

1. Igor Jeziorowski z klasy 1a

2. Anna Włodarczyk z klasy 3b

3. Lena Sojka z  klasy 2a 

W kategorii klas IV-VIII

1. Karolina Kopyciok z klasy 5b

2. Maksymilian Lubosz z klasy 8a

3. Kacper Król z klasy 7a

Gratulujemy Laureatom! 

 

Wierzymy, że dzięki takim działaniom 

wzrasta świadomość ekologiczna dzieci 

i młodzieży! 

Winter Break
Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca po 

raz kolejny udowodniła, że nie brakuje jej 

chęci do organizacji ciekawych miejskich 

wydarzeń. Tym razem 11 lutego zorganizo-

wała wspólnie z Miejskim Domem Kultury 

Lubliniec, ZGKLiC oraz z  Urzędem Miej-

skim Winter Break Party. Tym akcentem 

„młodzi” rozpoczęli ferie zimowe.

Na lodowisku na bulwarze Grotowskie-

go czekało łyżwiarskie szaleństwo, punkty 

gastronomiczne i dobra zabawa.
Foto Monika Breguła
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Koncert Noworoczny
Z  uwagi na sytuację pandemiczną do-

roczny Koncert Noworoczny wyemitowa-

no on-line. Na żywo w  Sali widowiskowej 

Miejskiego Domu Kultury zagrała Miejska 

Orkiestra Dęta Lubliniec pod batutą Bar-

tłomieja Piętą, której towarzyszyli:

- Michał Grobelny - zwycięzca 17. edy-

cji programu „Szansa na sukces”, znany z 4. 

edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajo-

mo”;

- Marcin Jajkiewicz - laureat pierwszej 

nagrody w  konkursie „Przebojowe lata Je-

dynki - Sopot Festiwal”, „głosowo” znany 

dzieciom jako Hans z filmu „Kraina lodu”;

- Maciej Pawlak - aktor i wokalista mu-

sicalowy, laureat Teatralnej Nagrody Mu-

zycznej im. Jana Kiepury w  kategorii „Naj-

lepszy Wokalista Musicalowy".

Na tę okazję muzycy przygotowali 

utwory z repertuaru zespołu Bee Gees.

Tradycyjnie podczas koncertu nastąpi-

ło wręczenie nagród za osiągnięcia w  po-

przedzającym roku.

Nagrody dla sportowców powędro-

wały do:

w kategorii Zawodnik:

Alicji Rzymowskiej – zawodniczki Lu-

blinieckiego Klubu Oyama Karate

Roksany Kauder - zawodniczki Lubli-

nieckiego Klubu Oyama Karate

Doroty Kubisz - zawodniczki Wojsko-

wego Klubu Biegacza Meta Lubliniec

Kamila Malinowskiego - zawodnika 

Klubu Sportowego Judo Lubliniec

W kategorii Drużyna

Drużyna Juniorów Handball Club Hu-

saria Lubliniec

Drużyna Młodzików Handball Club 

Husaria Lubliniec

W kategorii Trener

Bogusława Plewki - trenera Lubliniec-

kiego Klubu Oyama Karate

Adriana Kucharskiego - trenera Spor-

ting Football Academy

Jakuba Olczyka - trenera Handball 

Club Husaria Lubliniec

Nagrody w  dziedzinie kultury powę-

drowały do:

Julii Sekulskiej - skrzypaczki i wokalist-

ki

Moniki Kuboś - artystki i fotografki

Katarzyny Suchary - instruktorki Studia 

Piosenki Miejskiego Domu Kultury w  Lu-

blińcu

Pauliny Pielarz

Krzysztofa Gembały

Dawida Mikudy

Tradycją Koncertu Noworocznego 

jest też przyznanie tytułu Ambasadora 

Lublińca. Tegorocznym laureatem tego 

zaszczytnego tytułu została Miejska Or-

kiestra Dęta Lubliniec.

Serdecznie gratulujemy!
Foto Monika Bregula

Daniel Dmitriew Robi Zdjęciaa

Wyjątkową wyobraźnią oraz zdolno-

ściami technicznymi mogą pochwalić się 

uczestnicy rodzinnego konkursu ekologicz-

nego "Karmnik dla ptaków" organizowanym 

przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Lublińcu.

Posumowanie konkursu odbyło się 

w  piątek 4 lutego br. Prace były oceniane 

przez jury pod przewodnictwem Pana Jana 

Jamrozińskiego, przyrodnika, pasjonata 

ornitologii. W  konkursie wyłoniono trzy 

pierwsze miejsca, a  pozostałym uczestni-

kom przyznano wyróżnienia.

Nagrody w  konkursie ufundowali: 

Urząd Miasta w  Lublińcu, Nadleśnictwo 

w  Lublińcu, Nadleśnictwo w  Koszęcinie, 

Studio Oriflame Lubliniec.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 

gratulujemy !!!

Karmnik dla ptaków
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ŚWIADKOWIE HISTORII
Szkoła Podstawowa nr 3, chcąc upa-

miętnić 40. rocznicę wprowadzenia stanu 

wojennego, zaprosiła w  grudniu 2021r 

uczniów szkół podstawowych powiatu lu-

blinieckiego do udziału w powiatowym kon-

kursie Historycznym ,,Świadkowie Histo-

rii’’. Tematem przewodnim trzeciej edycji 

konkursu były „Czasy Solidarności i  stanu 

wojennego”. Honorowy patronat nad tym 

przedsięwzięciem objęli Poseł na Sejm RP 

Andrzej Gawron, Starosta Powiatu Lubli-

nieckiego Joachim Smyła oraz Burmistrz 

Miasta Lublińca Edward Maniura.

Konkurs był znakomitą okazją do po-

znania wspomnień bliskich, członków ro-

dziny, sąsiadów  i innych osób, dotyczących 

początku lat 80. XXw. Był to w Polsce okres 

z  jednej strony pełen radości z  tworzenia 

się pierwszego pod rządami komunistycz-

nymi wolnego związku zawodowego, z dru-

giej jednak - czas niepokoju, zastraszania 

i  niepewności wprowadzonej przez ogło-

szenie 13 grudnia 1981r. stanu wojennego.

Zadaniem uczestników konkursu było 

wykonanie prezentacji audiowizualnej 

ukazującej wspomnienia osoby -świadka 

pamiętającego ten burzliwy okres w histo-

rii naszego kraju. Każda nadesłana praca 

przedstawiała subiektywny obraz tamtych 

wydarzeń, zmagań z  trudną codziennością 

i  emocji towarzyszącym ludziom w  tym 

trudnym czasie.

Komisja Konkursowa w  składzie: Pani 

Bożena Golasz Koza – przewodnicząca, 

Pani Katarzyna Koza i Pan Gabriel Podbioł, 

postanowiła ostatecznie nagrodzić pięć 

prac.

18 marca br. w Szkole Podstawowej nr 

3 im Bohaterów Westerplatte w  Lublińcu, 

w  obecności przedstawicieli zaproszonych 

instytucji, które objęły patronat nad kon-

kursem, nastąpiło uroczyste wręczenie na-

gród.

 I miejsce zajęła Marta Kupka ze Szkoły 

Podstawowej w Kośmidrach

II miejsce trafiło do Adrianny Tofilskiej 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. 

III miejsce otrzymał Igor Opałka ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

Wyróżnienia uzyskali: Anna Postrach 

ze Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein 

KSW w Lublińcu oraz Milan Chałat ze Szko-

ły Podstawowej nr 3 w Lublińcu 

Podczas spotkania podziękowano rów-

nież osobom udzielającym wywiadów oraz 

nauczycielom, którzy zainspirowali i zachę-

cili uczniów do wzięcia udziału w konkursie. 

Zebrani mogli także obejrzeć nagrodzone 

prace (pierwsze trzy miejsca). W  czasie 

uroczystości głos zabrali również przybyli 

goście: Burmistrz Miasta Pan Edward Ma-

niura, Pan Bogusław Hrycyk reprezentują-

cy władze powiatowe oraz Pan Dawid Smol 

asystent Pana Posła Andrzeja Gawrona. 

Pan Maniura i  Pan Hrycyk dzielili się mię-

dzy innymi swoimi wspomnieniami z  okre-

su stanu wojennego. Podczas wystąpień 

nie sposób było uniknąć porównań i  słów 

wsparcia dla narodu ukraińskiego, który tak 

jak Polacy na początku lat 80 XXw. walczą 

obecnie o swoją wolność i niezależność. 

Katarzyna Koza

DZIEŃ LICZBY PI
14 marca w  Szkole Podstawowej nr 

3 na matematyce świętowaliśmy DZIEŃ 

LICZBY PI. Uczniowie kl. 8 przygotowa-

li kolorowe lapbooki związane z  liczbą Pi. 

Ciekawe informacje znalazły się również 

w holu głównym w postaci gazetki, z której 

można było dowiedzieć się bardzo wiele na 

temat ludolfiny, bo tak inaczej nazywamy li-

czę Pi. Dodatkowo rozmieszczono wysoko 

na ścianach rozwinięcie liczby Pi z dokład-

nością 900 miejsc po przecinku. Liczba Pi 

, bohaterka tego dnia gościła na matema-

tyce na konkursie” Mistrz pamięci” , gdzie 

uczniowie wykazali się zapamiętaniem jak 

największej ilości cyfr po przecinku w  roz-

winięciu dziesiętnym liczby Pi. Rekord nale-

ży do Aleksandry Koniecznej z kl.8c, która 

zapamiętała bezbłędnie 112 cyfr po prze-

cinku. Gratulujemy!

Wydarzenie miało na celu pokazanie , 

że matematyka to nie tylko wzory i trudne 

zadania, ale również znakomita zabawa. 

Uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy, 

poznali wiele faktów i  ciekawostek o  LU-

DOLFINIE. Emocji , uśmiechu i  dobrej za-

bawy na lekcjach matematyki 14 marca nie 

brakowało. 

Organizator: Edyta Gałuszkiewicz
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Dofinansowanie dla szkół

Laboratoria Przyszłości to inicjaty-

wa edukacyjna realizowana przez Mini-

sterstwo Edukacji i  Nauki we współpracy 

z  Centrum GovTech w  kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów.

Wspólną misją inicjatywy jest stworze-

nie nowoczesnej szkoły, w  której zajęcia 

będą prowadzone w sposób ciekawy, anga-

żujący uczniów oraz sprzyjający odkrywa-

niu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem programu rządowego jest 

wsparcie wszystkich szkół podstawowych 

w  budowaniu wśród uczniów kompetencji 

przyszłości tzw. kierunków STEAM (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka oraz mate-

matyka).

Wszystkie szkoły podstawowe dla któ-

rych Gmina Lubliniec jest organem prowa-

dzącym znalazły się wśród beneficjentów 

programu. Placówki otrzymały wsparcie 

finansowe, dzięki któremu uczniowie będą 

mogli uczyć się poprzez eksperymentowa-

nie i  zdobywać w  ten sposób praktyczne 

umiejętności.

Cztery szkoły naszej gminy otrzymały 

łącznie 523 200,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Ko-

nopnickiej w Lublińcu – 183 900,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 

Pawła II w Lublińcu – 91 800,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohate-

rów Westerplatte w Lublińcu - 148 500,00 

zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. 74 Gór-

nośląskiego Pułku Piechoty w  Lublińcu – 

99 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na zakup 

wyposażenia podstawowego i dodatkowe-

go z katalogu wyposażenia programu.

Do obligatoryjnego wyposażenia pod-

stawowego należą:

- Drukarki 3D z  akcesoriami (w  tym 

aplikacjami, slicerami etc.);

- Mikrokontrolery z sensorami, wzmac-

niaczami, płytkami prototypowymi i innymi 

akcesoriami;

- Sprzęt do nagrań dla nauki prezen-

tacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, 

oświetlenie etc.);

- Stacje lutownicze (do mikrokontrole-

rów).

Poznali stolicę

Uczniowie klas ósmych Szkoły Pod-

stawowej nr 4 w  Lublińcu aż trzy dni spę-

dzili w  Warszawie, by realizować zadania 

w  ramach projektu finansowanego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Gminę 

Lubliniec. Wyjazd ten oceniają oni zgodnie 

jako udany i  wartościowy, sam pomysł na-

tomiast jako godny uwagi. 

1 grudnia bardzo wczesnym i  rześkim 

rankiem grupa składająca się z 47 uczniów 

oraz opiekunów wyruszyła autokarem do 

stolicy. Pierwszy dzień wycieczki poświę-

cony został poznawaniu historii Polskiego 

Państwa Podziemnego, a  także losów bo-

haterów lektury pt. „Kamienie na szaniec”, 

dlatego sporo czasu upłynęło na zwie-

dzaniu miejsc świadczących o  poświęce-

niu, odwadze i  ofierze Polaków w  czasie II 

wojny światowej. W  programie znalazły 

się: Cmentarz Wojskowy Powązki, Cmen-

tarz Powstańców Warszawy z  Pomnikiem 

„Polegli – Niepokonani”, Muzeum Niepod-

ległości – Orzeł Biały, Mauzoleum Walk 

i Męczeństwa, Muzeum Więzienia Pawiak, 

Krakowskie Przedmieście z  Pomnikiem 

Mikołaja Kopernika, Arsenał, Pomnik Jana 

Kilińskiego, Liceum im. S. Batorego… Nie-

którzy uczniowie liczyli swoje kroki i kolej-

no bili własne rekordy – dwanaście tysięcy, 

piętnaście, siedemnaście…

Drugiego dzień rozpoczął spacer po 

Muzeum Łazienki Królewskie w  Warsza-

wie. Oprócz historii upadku Polski w XVIII 

wieku, poczynań ostatniego z królów, prze-

pieknej architektury i  cudownego ogrodu, 

uczestnicy otrzymali szansę zapoznania się 

z  mieszkańcami parku, niemal oswojonymi 

wiewiórami, pawami i  innym ptactwem. 

Niezapomniane wrażenia wzbudziły tak-

że wnętrza Muzeum Pałacu Króla Jana III 

w Wilanowie oraz Park. Niektórzy ucznio-

wie mogli przywdziać stroje sarmackie 

noszone za czasów tego wielkiego króla, 

wszyscy przypomnieli sobie o jego rządach, 

miłości do rodziny i sukcesie pod Wiedniem 

oraz usłyszeli o tym, jak jest to ważne, aby 

się nieustannie kształcić. Dla Jana III Sobie-

skiego dzień bez lektury książki był dniem 

straconym. Wreszcie podróżnicy udali się 

do Muzeum Powstania Warszawskiego, 

aby krok po kroku, dzień po dniu prześle-

dzić przebieg tego wielkiego zrywu. Wie-

czorem ponownie w  programie znalazł się 

Park przy Pałacu w  Wilanowie, w  którym 

przedświąteczną porą urządzono Ogrody 

Światła. Widowisko to robi wrażenie, mimo 

chłodu młodzież z  radością przemierzała 

kolejne alejki aż dotarła do karuzeli, na któ-

rej zabawie nie było końca. 

Ostatni dzień wycieczki to także po-

znawanie kultury i  dziedzictwa narodo-

wego. Rankiem uczestnicy zwiedzali Trakt 

Królewski po Stare Miasto z Syrenką i Po-

mnikiem Małego Powstańca, obejrzeli 

zmianę warty przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza, poznali historię Placu Piłsud-

skiego i  jego pomników, zwiedzili Zamek 

Królewski w  Warszawie-Muzeum - Rezy-

dencję Królów Rzeczypospolitej, przeszli 

przez świąteczny jarmark pod murami Sta-

rego Miasta, zjedli obiad w klimatycznej Re-

stauracji „Literatka” i udali się do ostatniego 

obiektu, Muzeum Historii Żydów Polskich 

Polin. W tym miejscu spędzono wiele czasu, 

ale tyle trzeba było poświęcić, aby poznać 

dzieje Żydów w Polsce i w okresie Zagłady. 

Lekcja muzealna tutaj okazała się niezwy-

kle interesująca i  poruszająca, a  uczniowie 

Czwórki zasłużyli sobie na pochwałę pani 

przewodnik. 

Emocje i  wrażenia, wspomnienia i  do-

świadczenia pozostaną na długo w  ich pa-

mięci, oby okazały się także przydatne na 

egzaminie ósmoklasisty, do którego ta wy-

cieczka miała ich również przygotować. 
W imieniu uczestników

Ewa Prandzioch
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Animator Orlika 2022
Serdecznie zapraszamy na zajęcia spor-

towe organizowane na boisku Orlik przy ul. 

Kochcickiej.

Miło nam poinformować, że Miasto 

Lubliniec otrzymało dofinansowanie w  ra-

mach projektu Ministerstwa Sportu - Lo-

kalny Animator Sportu 2022. W  tym roku 

Lokalnym Animatorem Sportu będzie Do-

minik Panek. Serdecznie zapraszamy na za-

jęcia sportowo-rekreacyjne.

Organizacje sportowe, które chcą do-

konać rezerwacji boiska Orlik proszone są 

o  kontakt telefoniczny z  Animatorem 888 

987 710.

Pełen harmonogram jego zajęć znajdu-

je się na stronie www.lubliniec.pl 

Rok z Metą
Rok 2021 dla Wojskowego Klubu Bie-

gacza „META" był kolejnym rokiem pande-

micznej stagnacji, chociaż 69 razy wywal-

czyli podium. Meciarze startowali łącznie w  

95 miejscowościach w tym 17 razy za grani-

cą w 13 krajach (a po raz pierwszy w historii 

w: Tanzanii, Kazachstanie, Watykanie i San 

Marino).

 

Najwięcej zawodów zaliczono oprócz 

Lublińca - (22 razy), w Gliwicach (8) i War-

szawie (7).

Ogółem zanotowano 423 osobostarty, 

co dało 16 712 km przebiegniętych na za-

wodach, najwięcej Dorota Kubisz 2853 km.

Tradycyjnie najlepsze wyniki odnoto-

wały w ub. roku nasze Panie. Dorota Kubisz 

i  Barbara Czichy solidarnie wywalczyły 5 

miejsce w  Mistrzostwach Polski w  biegu 

24-godz. W  Pabianicach w  ciągu doby po-

konały 174 km i 951 m zdobywając II klasę 

sportową. W  Mistrzostwach Śląska na dy-

stansie o  połowę krótszym czasowo (12-

godz.) zdobyły odpowiednio złoty i srebrny 

medal. Brązowy wywalczyła klubowa ne-

storka  Ewa Kasierska. Ta 73 letnia „babcia" 

swą charyzmą i  wybieganymi kilometrami 

zadziwia na ultra dystansach o wiele młod-

sze rywalki i rywali. Pani Ewa w 2021 wy-

startowała aż 33 razy. A na przeciwległym 

biegunie, wśród dzieci najmłodsza klubo-

wiczka 4-letnia Pola pobiegła w  6 zawo-

dach.

Kolejna wyróżniająca się wynikami 

osoba to Diana Gołek. W Rotterdamie wy-

biegała II kl. pokonując dystans maratonu 

w czasie 3 godz. 4 min i 18 sek. Na Mistrzo-

stwach Polski Weteranów czyli powyżej 35 

lat zdobyła 3 medale po jednym w każdym 

kolorze.  

Dobrą formę w ostatnim miesiącu - po 

trzech latach przerwy spowodowanej kon-

tuzją – pokazała najbardziej utytułowana 

zawodniczka klubu Karolina Pilarska odno-

sząc  3 zwycięstwa w  trzech startach, na 

razie w lokalnych zawodach.

Mężczyzn w tej statystyce reprezentu-

je tylko Tomasz Kubisz uzyskał III kl sporto-

wą za wynik w biegu 24-godz.

 

WKB Meta zorganizował 21 imprez 

(w  tym jedną w  Rumunii) w  których wzię-

ło udział 2666 osób. W tej liczbie biegaczy 

było 26 osób przybyłych z 8 krajów.

Do największych sukcesów organiza-

cyjnych zaliczyć możemy tradycyjnie już, 

nasze trzy sztandarowe imprezy: Bieg Ka-

torżnika - tysiąc uczestników, połowę mniej 

Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa, Mara-

ton Komandosa - 350 oraz nowy hit Setka 

Komandosa do której zapisy (350 osób) 

trwały kilka minut. Do znaczących należały 

również Festiwal Sylwana – 173, Bieg Kon-

stytucji - 160 i  Bieg Mikołajkowy – 137. 

Nie zapomniano o  potrzebujących dla 

których udało się pozyskać i  przeznaczyć 

blisko 15 tys. zł.

Turniej Oldboyów 2022

Biało-zieloni niepokonani choć nie 

zwycięzcy.... IX Turniej Nocny za nami!

11 lutego został rozegrany IX Nocny 

Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów 

2022 organizowany przez LKS Sparta Lu-

bliniec wraz z Sparta Oldboys. Zawody uro-

czycie otwarli Prezes Klubu Bartek Gruca, 

Burmistrz Miasta Lublińca Edward Ma-

niura, Anna Jonczyk-Drzymała Zastępca 

Burmistrza Miasta Lublińca oraz lubliniec-

ki radny Adam Richter, którym serdecznie 

dziękujemy za przybycie.

Kto zjawił się na hali sportowej Zespół 

szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lubliń-

cu nie mógł narzekać na brak emocji, w tur-

nieju było wszystko, sportowa walka, pokaz 

umiejętności indywidualnych i  zespoło-

wych oraz świetna atmosfera na trybunach 

i w kuluarach. Zawody stały na bardzo wy-

sokim poziomie, walki i  zaangażowania nie 

zabrakło. 

Spartanie zagrali dobrze, choć mamy 

spory niedosyt, bo od 1. miejsca dzieliło nas 

40 sekund Rozpoczęliśmy od dwóch wy-

granych 1: 0. z Nitron Krupski Młyn (Laki) 

oraz LKS Mechanik Kochcice (Szczocik), na-

stępnie dwa remisy 0-0 z Sts Spartakus Lu-

bliniec oraz remis w meczu z RKS Radom-

sko, gdzie mimo prowadzenia 2-0 (Maniak, 

Szczocik) rywale zdołali doprowadzić do 

remisu zdobywając druga bramkę na 40 se-

kund przed końcem spotkania. Były to jedy-

ne dwie bramki jakie straciła Sparta w tym 

turnieju. Na zakończenie pokonujemy 2-0 

(Jasiu, Suchy) naszych boiskowych przyja-

ciół z TKKF Pedagog Lubliniec. Za rok po-

staramy się zagrać jeszcze lepiej i stanąć na 

1 miejscu.

Najlepszy zawodnik MVP Turnieju: Ar-

tur Parkitny (Nitron Krupski Młyn)

Najlepszy strzelec turnieju: Rafał Do-

brzyński (STS Spartakus) - 7 bramek

Najlepszy bramkarz turnieju: Piotr Rak 

(LKS Sparta Lubliniec)

Skład Sparty Lubliniec: Piotrek Rak, 

Łukasz Grabiński, Tomasz Mańka, Szymon 

Bienek, Przemek Polaczek, Adam Jelonek, 

Janusz Bula, Sebastian Krawczyk, Cristia-

no Sushinho

Trener: Jacek Szczygioł
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Jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Informujemy, że „Plan Gospodarki Ni-

skoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 

2021-2030 z  horyzontem do roku 2040” 

w dniu 10 lutego 2022 roku został przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu. 

Jest to strategiczny dokument, mający 

wpływ na lokalną gospodarkę ekologicz-

ną i  energetyczną, zawierający informacje 

o  ilości wprowadzanych do powietrza py-

łów i  gazów cieplarnianych, podając jed-

nocześnie propozycje konkretnych i  efek-

tywnych działań ograniczających emisję 

tych substancji w  konkretnym horyzoncie 

czasowym.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubliniec na lata 2021-2030 z  ho-

ryzontem do roku 2040”  jest dokumen-

tem, dla którego dane wyjściowe pochodzą 

z pierwotnego dokumentu z roku 2013 pn. 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Lubliniec na lata 2015-2020”, z  uwzględ-

nieniem jego aktualizacji przyjętych uchwa-

łami Rady Miejskiej w Lublińcu w kolejnych 

latach. 

Opracowany i  przyjęty przez Radę 

Miejską dokument jest kontynuacją wcze-

śniejszych opracowań, sporządzonych 

zgodnie z  Wytycznymi Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-

darki Wodnej w  Katowicach. Na ten cel 

Gmina Lubliniec pozyskała wsparcie finan-

sowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Kato-

wicach w wysokości 5.608,80 zł. Całkowi-

ty koszt opracowania wyniósł 7.011,00 zł.

Plan i  realizacja zadań określonych 

w  opracowanym dokumencie pozwolą na 

osiągnięcie celów zapisanych w  pakiecie 

klimatyczno-energetycznym do roku 2030 

oraz będą stanowić wkład w transformację 

energetyczną Polski. 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubliniec na lata 2021-2030 z hory-

zontem do roku 2040” jest równocześnie 

spełnieniem obowiązków nałożonych na 

jednostki sektora publicznego w  zakresie 

efektywności energetycznej, określonych 

w  ustawie z  dnia 20 maja 2016 r. o  efek-

tywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 

2166). Posiadanie aktualnego dokumentu 

jest podstawą do pozyskiwania dotacji lub 

dofinansowania m.in. na cele termomoder-

nizacyjne, poprawy efektywności ener-

getycznej, rozwoju odnawialnych źródeł 

energii z  budżetu Unii Europejskiej w  per-

spektywie finansowej 2021-2027.

LIFE Śląskie. Przywracamy Błękit
"Śląskie. Przywracamy błękit. Kom-

pleksowa realizacja Programu ochrony po-

wietrza dla województwa śląskiego" 

Zakres projektu został zdefiniowany 

w  sposób optymalny, obejmujący wszyst-

kie działania niezbędne dla osiągnięcia celu 

nadrzędnego POP, jakim jest poprawa ja-

kości powietrza na terenie województwa 

śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widze-

nia partnerów samorządowych obejmu-

je utworzenie/sfinansowanie stanowiska 

Gminnego Koordynatora ds. Energii i  Kli-

matu (EKODORADCY), którego zadaniem 

będzie m.in. doradztwo w  zakresie dobo-

ru urządzeń grzewczych, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz działań 

w obszarze poprawy efektywności energe-

tycznej budynków, doradztwo w  zakresie 

dostępnych źródeł finansowania, koordy-

nacja działań informacyjno-edukacyjnych 

realizowanych w ramach projektu na pozio-

mie gminy (po zakończeniu projektu inicjo-

wanie działań w tym obszarze we własnym 

zakresie, współpraca z Subregionami w za-

kresie sprawozdawczości projektowej oraz 

wykorzystania/dystrybucji materiałów 

opracowanych w  ramach projektu, wspar-

cie działań gminy w  zakresie pozyskiwania 

środków na wdrażanie założeń POP (inwe-

stycyjne / nieinwestycyjne), udział w  kon-

trolach palenisk realizowanych na terenie 

gminy.

Całkowita wartość projektu: 16 515 

020 euro (ok. 76 mln zł), w tym:

• środki LIFE (60%): 9 908 979 euro 

(ok. 45,6 mln zł)

• środki NFOŚiGW (35%): 5 780 243 

euro (tj. 25 883 350 zł)

• łączny wkład własny wszystkich part-

nerów (5%): 825 798 euro (ok. 3,8 mln zł).

 

Beneficjenci projektu:

• Województwo Śląskie – Beneficjent 

Koordynujący

• 4 związki subregionalne wojewódz-

twa śląskiego, w  tym: o  Związek Gmin 

i  Powiatów Subregionu Zachodniego Wo-

jewództwa Śląskiego z  siedzibą w  Rybni-

ku o  Związek Gmin i  Powiatów Subregio-

nu Centralnego Województwa Śląskiego 

o  Związek Gmin i  Powiatów Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego z sie-

dzibą w  Częstochowie o  Stowarzyszenie 

Gmin i Powiatów Subregionu Południowe-

go Województwa Śląskiego Aglomeracja 

Beskidzka z siedzibą w Bielsku Białej

• 80 samorządów gminnych woje-

wództwa śląskiego

• Związek Międzygminny ds. Ekologii 

w Żywcu

• Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

• Politechnika Śląska

• Śląski Ogród Botaniczny Związek 

Stowarzyszeń

• Europejskie Ugrupowanie Współpra-

cy Terytorialnej TRITIA z  ograniczoną od-

powiedzialności

 

Okres realizacji:  lata 2022 - 2027

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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