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Inwestycje gminne
2014-2015

- budując Nieboczowy
nie zapominamy
o innych wsiach

ciąg dalszy na str. 3

Budowa nowych Nieboczów cieszy się dużym zainteresowaniem, nie 
tylko polityków i mediów, ale również zwykłych ludzi. Na zdjęciu wi-
ceminister środowiska Dorota Niedziela, prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Witold Sumisławski oraz wójt podczas „gospodar-
skiej” wizyty na placu budowy

Wójt Gminy Lubomia
oraz

sołtys wsi Buków
zapraszają mieszkańców 

na
Dożynki Gminne
BUKÓW  2 0 1 5 

w niedzielę
6 września 2015 r.
 na terenie boiska

LKS Wypoczynek Buków

szczegółowy program na str. 2

I. Nowe Nieboczowy
1. Krótka historia
Lata 2014-2015 to ogrom zadań in-

westycyjnych na terenie całej gmi-
ny, z których największą jest budowa 
od podstaw nowej wsi Nieboczowy. 
Mieszkańcy Nieboczów są zmuszeni 
opuścić dotychczasowe miejsce swe-
go zamieszkania z powodu budowy 
Zbiornika Racibórz, mającego chro-
nić przed powodzią 2,5 mln ludzi od 
Raciborza po Wrocław. Chociaż były 
już w Polsce przesiedlenia ludności 
związane z budową zbiorników prze-
ciwpowodziowych (Maniowy, miej-
scowości z terenu Zbiornika Świnna 
Poręba), to po raz pierwszy dokonuje 
tego samorząd terytorialny – gmina 
Lubomia. Prawną i moralną odpowie-
dzialność za sukces lub porażkę tego 
przedsięwzięcia ponosi jednoosobowo 
wójt gminy Lubomia, który po wie-
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Dożynki Gminne Buków 2015
Organizatorzy: Gmina Lubomia z sołectwem Buków

Miejsce: teren boiska sportowego LKS Wypoczynek Buków

Patronat medialny:

PROGRAM DOŻYNEK
10.30 - msza dożynkowa w Kościele Matki Bożej 
 Nieustającej Pomocy w Bukowie - podziękowanie 
 za tegoroczne plony,
10.00 – 12.00 - VI Bieg Przesiedleńczy - korona Polderu
 Buków, (szczegóły na str. 12),
12.30 - zbiórka korowodu dożynkowego – były ośrodek
 wypoczynkowy KWK Jas-Mos
13.00 - wymarsz korowodu – od ośrodka wypoczynko-
 wego, ulicami: Główną, i Krzyżanowicką w kieru-
 ku placu dożynkowego,
13.45 - rozwiązanie korowodu ul. Krzyżanowicka (przed
  wejściem głównym na boisko sportowe),
14.00 - część oficjalna – otwarcie dożynek, przekazanie
 chleba wójtowi, przemówienia, koncert Gminnej 
 Orkiestry Dętej,
14.30 - losowanie 10 rowerów dla uczestników korowo-
 du, rozstrzygnięcie konkursów na: „Najpiękniejszą 
 dekorację dożynkową”, „Najpiękniejszy pojazd
 korowodu” oraz „Najpiękniejszy pojazd sołectwa”,
15.00 - 16.30 - występy zespołów tanecznych i śpiewa-
 czych oraz chórów Gminnego Ośrodka Kultury 
 w Lubomi.

16.30 - Śląska Lista Szlagierów - JACEK SILSKI
Śląski Słowik – soli-

sta Królewskiej Orkiestry 
Symfonicznej przy Pałacu w 
Wilanowie. Do prestiżowych 
osiągnięć Jacka Silskiego należy 
zaliczyć wspólny występ z Julio 
Iglesiasem w Music Teatret Veile w Danii oraz występy z 
wirtuozem skrzypiec – Vadimem Brodskim. W 2012 roku 
wystąpił także z legendą amerykańskiej trąbki – Garym 
Guthmanem oraz solistką Opery Narodowej w Warszawie 
– Bożeną Harasimowicz. Od 2010 roku współpracuje na 
stałe z Królewską Orkiestrą Symfoniczną. Jako jedyny 
w Polsce wydał płytę z największymi przebojami Julio 
Iglesiasa.

18.00 -  DONATAN & CLEO
Reprezentanci Polski na 

Festiwalu Eurowizji. Od lat o 
nikim nie było tak głośno jak 
o Donatanie i Cleo. Swoją pio-
senką „My Słowianie” podbili nie 
tylko krajowe listy przebojów. 
Polska wróciła na Eurowizję po 
dwóch latach przerwy, a w ścisłym finale znalazła się 
pierwszy raz od 2008 roku. W stawce 26 uczestników 
Donatan i Cleo zajęli 14 miejsce. To czwarty najlepszy 
wynik w historii naszych występów. Największe przeboje 
to: My Słowianie, Sztorm, Slavica, „Nie lubimy robić”, 
Efekt Motyla, Papierowy Ład.

19.30 - 20.30
Agnieszka Porwoł – niezwykle utalentowana wokalistka 

pochodząca z Gminy Lubomia
Keep on Rockin - Nowa formacja na wodzisławskiej sce-

nie muzycznej, zespół hardrockowy

20.30 - GWIAZDA WIECZORU – DŻEM
Dżem – polski zespół 

grający muzykę z pogra-
nicza rocka i bluesa, któ-
ry założyli bracia Adam 
i Beno Otrębowie oraz 
Paweł Berger. Zaliczany 
do najważniejszych ze-

społów w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej. 
Później do zespołu dołączył wokalista Ryszard Riedel, a 
następnie gitarzysta Jerzy Styczyński. W 1980 roku Dżem 
zakwalifikował się do I Przeglądu Muzyki Młodej Generacji 
w Jarocinie. Był to początek powstania zespołu. W 1985 
Wydali debiutancki album Cegła, zaś w latach 1986-1988 
– kolejne albumy. W latach 1991-1994 powstaje najlepszy 
album grupy – Detox. Po śmierci wokalisty Ryszarda Riedla 
30 lipca 1994 roku zastąpił go Jacek Dewódzki, następnie 
od 2001 Maciej Balcar. Na swoim kocie Zespół Dżem ma 
niezliczoną ilość singli. Każdy z nas pewnie zna takie utwo-
ry jak: A jednak czegoś żal, Autsajder, Ballada o dziwnym 
malarzu, Blues Alabama, Być albo mieć, Czerwony jak ce-
gła, Człowieku co się z Tobą dzieje, Chleb z dżemem, List 
do M, Naiwne pytania (W życiu piękne są tylko chwile), 
Skazany na bluesa, Wehikuł czasu, Whisky. W 2010 roku 
nagrano płytę z pełnym zapisem koncertu na 30-lecie gru-
py, który odbył się w Spodku. W listopadzie roku 2010 
miała miejsce premiera nowego albumu zespołu, zatytuło-
wanego Muza, który w marcu 2011 osiągnął status złotej 
płyty. Zespół w zeszłym roku obchodził 35-lecie istnienia.

22.00 - pokaz sztucznych ogni

Imprezę poprowadzi Robert Krzyżaniak z Radia 90 FM

Przewidujemy liczne atrakcje: m.in. 10 nagród pienięż-
nych w konkursie na najpiękniejszą dekorację dożynkową 
na trasie korowodu, 7 nagród pieniężnych na najpiękniej-
szy pojazd korowodu i sołectwa, 10 rowerów dla uczest-
ników korowodu, atrakcje dla dzieci, gastronomia, wyroby 
regionalne, napoje chłodzące, itp.

     Serdecznie zapraszamy
     Czesław Burek – Wójt Gminy Lubomia
     Wiesława Siodmok – Sołtys wsi Buków
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Inwestycje gminne

Przedstawiciele Banku Światowego na budowie no-
wych Nieboczów – z przodu Ahmed Masud, który za-
czynał Projekt budowy Zbiornika, z tyłu aktualny szef 
misji Winston Yu.

Budowa nowych Nieboczów stwarza wiele uciążliwo-
ści, zwłaszcza dla mieszkańców ul. Dąbrowy. Na zdję-
ciu plac budowy.

loletnich negocjacjach, 20 
grudnia 2012 r. i 27 mar-
ca 2013 r. podpisał umo-
wy na dofinansowanie tej 
inwestycji z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach – inwe-
storem Zbiornika Racibórz. 
Przypominam te daty, żeby 
uzmysłowić mieszkańcom 
gminy, że dopiero od 2 lat 
odpowiadam za to zadanie. 
Powinno ono potrwać jesz-
cze ok. 2 lat, chyba że w 
przetargach zostaną wyło-
nione słabe firmy, co nieste-

ty jest w naszym kraju wiel-
ką zmorą. Budowa nowych 
Nieboczów jest finansowana 
częściowo ze środków gmi-
ny pochodzących z odszko-
dowań za utracone mienie 
w Nieboczowach, ale przede 
wszystkim ze środków Rządu 
RP, Banku Światowego oraz 
Banku Rozwoju Rady Europy. 
Dla Banku Światowego to 
pierwsza interwencja finan-
sowa w proces przesiedleń 
w Europie, dlatego też co 
najmniej 2 razy w roku kon-
trolują nas jego przedstawi-

ciele z Waszyngtonu, obser-
wując postęp prac. Bank ze 
zrozumieniem i przychylno-
ścią odnosi się do naszych 
postulatów, stale podkreśla-
jąc, że nowe Nieboczowy to 
wzorowy na skalę światową 
przykład przesiedlania lu-
dzi, harmonizujący potrze-
by lokalnej społeczności z 
interesem Państwa (budowa 
Zbiornika Racibórz). Trzeba 
też podkreślić, że jesteśmy 
swoistym polem doświad-
czalnym w kwestii przenie-
sienia (implementacji) pro-
cedur Banku Światowego na 
rodzimy grunt polskich prze-
pisów.

To z powodu naszego nie-
przejednanego stanowiska, 
które miałem zaszczyt re-
prezentować na polu nego-

cjacji, została uchwalona 
przez Sejm RP 8 lipca 2010 
r. ustawa o szczególnych za-
sadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w za-
kresie budowli przeciwpowo-
dziowych, zwana potocznie 
Specustawą powodziową. To 
ta ustawa ułatwiła zarówno 
Państwu, jak i Gminie proces 
przesiedleń. Budując nowe 
Nieboczowy przecieramy 
szlaki dla „następnych poko-
leń”. Im będzie już łatwiej, 
mają bowiem otwarte drzwi, 
do których my pukaliśmy kil-

kanaście lat.
Nie byłoby jednak 

Nieboczów, gdyby nie nasza 
– Nieboczów i gminy - silna 
determinacja poparta wiedzą 
prawną i odwagą oraz znako-
mita postawa Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, 
a zwłaszcza Pełnomocnika 
Dyrektora RZGW Gliwice ds. 
budowy Zbiornika dr inż. 
Augustyna Bombały oraz 
Biura Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej 
Odry z Wrocławia, na któ-
rego czele stoi prof. Janusz 
Zaleski. To on „delegował” 
nam do pomocy dr inż. 
Janusza Stanisławskiego, 
Witolda Krochmala oraz 
Wiesława Barczyńskiego. To 
nie są jedynie czcze laurki, 
ale wyraz wielkiej wdzięcz-
ności i podziwu za odważną 

postawę na trudnym gruncie 
prawnym i międzyludzkim. 
Gdyby tacy ludzie byli wcze-
śniej, dawno byśmy zapo-
mnieli o budowie.

2. Dlaczego budujemy 
nowe Nieboczowy, czyli 
zawiść ludzka i inne kło-
poty.

Wielu ludzi mnie pyta, 
po co dla garstki ludzi 
(Nieboczowian) budujemy 
nową wieś z nowoczesną in-

Budowa kanalizacji sanitarnej na ukończeniu. To jed-
na z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców prac – 
wykopy, tumany kurzu …
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frastrukturą. Dostaliby od-
szkodowania i po krzyku. Po 
co im kościół, boisko, remi-
za? Szkoda pieniędzy. Można 
i tak. Wieś Kamień, leżącą 
nieopodal, wyburzono i zo-
stał jedynie po niej „kamień 
na kamieniu”. Wielu zazdro-
ści Nieboczowianom, że bu-
dują piękne domy, podejrze-
wając, że kryją się za tym 
niebotyczne odszkodowania. 
To bzdura. Nieboczowianie 
dostali uczciwe odszkodo-
wania na dobrym poziomie. 
Sprzedali „przymusowo” nie 

tylko swoje domy, ale rów-
nież budynki gospodarcze i 
całe gospodarstwa, nieraz z 
hektarami żyznych gruntów, 
by wybudować sobie piękne 
domki na kilkunastoarowych 
działkach. Niech każdy jak 
pojawi się u niego zawiść o 
tym pomyśli … i mu przej-
dzie. Ciekawych informuję, 
że średnie odszkodowanie 
dla właściciela mienia (za 
dom, czasem 2 i 3, budyn-
ki gospodarcze, grunty) wy-
niosło w Nieboczowach (wg 
cen z 2013 r.) ok. 700 tys. 

Główna arteria Nieboczów (ul. Wiejska) z chodnikiem 
i oświetleniem wygląda imponująco. Przy drodze pla-
nuje się, po przeciwległej stronie chodnika, ścieżki 
rowerowe o dwumetrowej szerokości.

W części Nieboczów (przy przyszłym parku) zastoso-
wano kostkę brukową oraz oświetlenie parkowe.

zł. Byli tacy co dostali 200 
tys., ale najbardziej zamożni 
dostali nawet 2 mln zł, w za-
leżności od swego życiowego 
dorobku.

Budując nowe Nieboczowy 
chcemy ocalić ich „małą oj-
czyznę”, która istnieje od 
1240 r. Jakbyście ocenili 
wójta i gminę, gdyby Waszą 
wieś sprzedano, nie pytając 
Was o zdanie? Jeśli istnie-
je wola przetrwania danej 
społeczności, wójt powinien 
podjąć walkę o jej zachowa-
nie, choćby w innym miejscu. 
Tak jest z Nieboczowami. 
Ligota Tworkowska wybrała 

wariant przesiedlenia indy-
widualnego, prosząc jednak 
o przeniesienie ich obiek-
tów użyteczności publicznej 
na Grabówkę. Wspólnie z 
Grabówką mają piękny dom 
kultury i kaplicę, które tęt-
nią życiem. Mogliśmy sprze-
dać Nieboczowy i Ligotę 
Tworkowską Państwu i zrobić 
kilka dróg w innych miej-
scowościach naszej gminy. 
Byłoby to możliwe, ale nie 
ze mną jako wójtem. Jako 
wójt mam moralny i ustawo-
wy obowiązek chronić inte-
resy naszych mieszkańców 
wszelkimi prawnie dopusz-

czalnymi metodami i każdy 
mieszkaniec, czy wieś może 
na to liczyć. Łaski nie robię. 
Nie załatwiam jednak pry-
watnych (osobistych) spraw 
mieszkańców i nie umarzam 
podatków, bo jak mawiają 
Amerykanie „śmierć i podat-
ki to jedyne rzeczy pewne”. 
Trzeba nie mieć środków do 
życia, żeby skorzystać z do-
brodziejstwa umorzenia po-
datku.

Nieboczowy jako inwesty-
cja to też wiele problemów 
dla mnie i dla całej gminy. 
Musieliśmy – prowadząc tak 
wielkie jak na nasze możli-

wości zadanie – zatrudnić 
dodatkowych ludzi – do-
świadczonych inżynierów – 
żeby podołać temu przedsię-
wzięciu. Budowa Nieboczów 
to też nieustające skar-
gi mieszkańców, zwłasz-
cza przysiółka Dąbrowy na 
uciążliwość, hałas i zapyle-
nie, które są skutkami tej 
inwestycji. Robimy wszyst-
ko, aby jak najmniej szko-
dzić mieszkańcom, ale cza-
sem nie daje się uniknąć 
kłopotów, jak na każdej 
budowie, nawet domu jed-
norodzinnego. Firmy trzeba 

Oczyszczalnia ścieków w Szczypiołkach w budowie. Z 
przodu zbiorniki na ścieki, z tyłu budynek technolo-
giczny, gdzie będą się mieścić pomieszczenia higie-
niczno–sanitarne, urządzenia elektryczne oraz ste-
rownia elektroniczna.
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ciągle upominać, karać, bo 
zwykła perswazja już nie po-
maga. Ubolewam nad tym i 
wszystkich mieszkańców ul. 
Kolejowej i Dąbrowy prze-
praszam. Proszę też jednak 
o cierpliwość i zrozumienie, 
bo materiałów na taką bu-
dowę nie da się dostarczyć 
samolotami. Budowa minie, 
a Wam zostanie „w nagrodę” 
piękna okolica.

Poważnym problemem 
jest też monitorowanie 
firm realizujących nowe 
Nieboczowy. Firma najpierw 
wygrywa przetarg, a po-
tem próbuje „iść na skróty”, 
żeby jakoś zarobić na swo-
je utrzymanie, czyli szu-
ka robót dodatkowych albo 
usiłuje pominąć pewne za-

dania, zwłaszcza te, które 
są pod ziemią. Wygrywanie 
za wszelką cenę przetargów 
przez firmy metodą niskich 
cen, poniżej kosztów, powo-
duje ich upadłość, co jest w 
Polsce na porządku dzien-
nym. Nieboczowy niczym się 
w tym nie różnią – jedna z 
firm wykonujących kanali-
zację deszczową i sanitarną 
zbankrutowała (na szczę-
ście po zakończeniu prac), 
druga, która buduje oczysz-
czalnię ścieków cudem tego 
uniknęła (jest w upadłości 
układowej). Tak więc na bu-
dowie jest czasem nerwowo, 
ale w sumie oceniam postęp 
i jakość robót na nowych 
Nieboczowach na ocenę do-
brą. Mieszkańcy gminy mogą 

sami to ocenić, wizytując 
teren budowy. Gdybyśmy w 
dalszych przetargach trafili 
na podobny poziom wyko-
nawczy, to nie byłoby po-
wodów do narzekania, choć 
chciałoby się , żeby było 
jeszcze lepiej. Cwaniactwo 
firm, o którym wspomina-
łem, jest na rynku budow-
lanym „normą”, ważne jest, 
aby nadzór budowy właści-
wie na takie próby reagował 
i tak jest na budowie nowych 
Nieboczów.

3. Stan realizacji no-
wych Nieboczów

Kto jest często na budowie 
nowej wsi ten może powie-

dzieć, że firmy nie próżnu-
ją. Widać postęp prac, choć 
istnieją nieznaczne opóźnie-
nia (ok. 2 miesiące) wywo-
łane warunkami gruntowy-
mi i błędami projektowymi. 
Kończymy kanalizację desz-
czową i sanitarną oraz sieci 
wodociągowe (ok. 95% za-
awansowania).

Budowa dróg, sieci elek-
troenergetycznych i oświe-
tlenia ulicznego została zre-
alizowana w 80%. Myślę, że 
zarówno nawierzchnie asfal-
towe, jak i chodniki (wyko-
nuje je Skanska) mogą się 
podobać. Drogi mają szero-
kości: 6 m, 5,5 m oraz 4,5 
m (ciągi parkowe), chodniki 
2 m. Planowane zakończenie 

robót drogowych to 30 wrze-
śnia 2015 r.

Najtrudniejszym ele-
mentem budowy nowych 
Nieboczów jest na razie 
oczyszczalnia ścieków w 
Szczypiołkach (przy cieku 
Syrynka). Firmę Carbotech 
już raz wyrzuciłem z pla-
cu budowy z powodu braku 
postępu robót, które miały 
być zakończone pierwotnie 
30 lipca 2015 r. Po głębokiej 
analizie skutków zatrudnie-
nia nowej firmy (nowe pro-
cedury przedłużyłyby znacz-
nie czas wykonania) oraz 
wizycie delegacji gminy w 
siedzibie firmy wykonawczej 
w Szczecinie, gdzie pokaza-

no nam gotowe zbiorniki do 
oczyszczalni, zdecydowa-
łem o przywróceniu firmy. 
Oczyszczalnia ma być goto-
wa do 18 września 2015 r. 
Żeby uruchomić oczyszczal-
nię potrzeba jednak ście-
ków od Nieboczowian, a więc 
rozpoczęcie funkcjonowania 
oczyszczalni będzie uzależ-
nione od pierwszych prze-
prowadzek Nieboczowian, 
które będą możliwe od paź-
dziernika tego roku.

Oczyszczalnia ścieków ma 
wydajność 60 m3 na dobę, 
czyli może przyjąć ścieki od 
ok. 600 osób.

W trakcie wykonania jest 
projekt jej powiększenia do 

Budowniczy kościoła Ksiądz Mariusz Pacwa jako 
pierwszy wmurowuje kamień węgielny.

Wzruszona wdowa po wielkim sołtysie Nieboczów 
Łucjanie Wendelbergerze – Róża Wendelberger pod-
czas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego.

Jedno ze skrzyżowań w nowych Nieboczowach. Będzie 
też w tej wsi rondo.
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360 m3 na dobę, co umoż-
liwiłoby podłączenie do 
niej oprócz Nieboczów rów-
nież Syryni. Powiększenie 
oczyszczalni polegałoby na 
dołożeniu kolejnych zbiorni-
ków bez zmieniania budynku 
technologicznego.

Trwa budowa Kościoła, 
która ma zostać zakoń-
czona do połowy 2016 r. 
Niezwykle sprawnym bu-
downiczym Kościoła p.w. 
św. Józefa Robotnika 
jest Ksiądz Proboszcz 
Mariusz Pacwa Dyrektor 
Domu Rekolekcyjnego w 
Kokoszycach. Wykonawcą 
tego przedsięwzięcia jest ra-
ciborska firma Borbud.

1 maja 2015 roku odby-

ło się uroczyste wmuro-
wanie kamienia węgielne-
go, w którym uczestniczyli 
Nieboczowianie. Był to wzru-
szający moment dla tej bar-
dzo religijnej wsi, dla której 
kościół był pierwszym wa-
runkiem przesiedlenia. Nie 
obyło się bez łez.

Czeka nas jeszcze w no-
wych Nieboczowach budowa 
cmentarza wraz z ekshu-
macjami zwłok ze starych 
Nieboczów, 2 boisk sporto-
wych, parku z wyspą, ście-
żek rowerowych, remizy 
strażackiej z rynkiem i fon-
tanną oraz 19 mieszkań, 
które będą zlokalizowane w 
6 domach. Przeniesiemy też 
3 kapliczki i 5 krzyży ze sta-

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Asnyka w Lubomi 
(II etap) kosztowała prawie pół miliona zł, z czego 
340 tys. wyłożyła Unia Europejska.

Nowa nawierzchnia asfaltowa części ul. Dąbrowy w 
Syryni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

rych Nieboczów. Trwają prze-
targi, które wyłonią, mam 
nadzieję, nie tylko najtań-
sze, ale i najlepsze firmy. Ze 
względu na półroczne opóź-
nienia projektowe termin 
zakończenia budowy nowych 
Nieboczów przesunięto na 31 
lipca 2017 r. Nieboczowianie 
jednak muszą się przepro-
wadzić w nowe miejsce do 
31 grudnia 2016 r., a mogą 
zacząć przeprowadzkę od je-
sieni tego roku.

II. Nowe Nieboczowy to 
nie „pępek świata”

1. Budujemy w całej 
gminie

Ciągłe absorbowanie uwa-
gi mieszkańców budową no-

wych Nieboczów może stwa-
rzać wrażenie, że reszta 
gminy pozostaje w zastoju 
inwestycyjnym. Myślę, że to 
nieprawda. W latach 2014 
– 2015 zrealizowaliśmy lub 
jesteśmy w trakcie, wiele 
robót w każdej naszej wsi, 
oprócz miejscowości, które 
podlegają likwidacji. Poniżej 
najważniejsze zadania inwe-
stycyjne w tym okresie.

2. Wodociągi i kanaliza-
cja sanitarna

a. Najważniejsze inwesty-
cje w tym zakresie to:

• wymiana 1361 mb sie-
ci wodociągowej przy ul. 
A.Asnyka w Lubomi (II etap) 
zakończona pod koniec 2014 
r.,

• budowa 345 mb sieci 
wodociągowej Tartakowa – 
Fornalskiej – 2015 r.,

• wymiana 1030 mb sie-
ci wodociągowej przy ul. 
Konopnickiej w Syryni – 
2015 r.

Powyższe inwestycje zo-
stały dofinansowane z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Unii Europejskiej. 
Do końca 2015 r. planuje-
my jeszcze wykonać 1160 
mb wodociągu łączącego 
ul. Dębową, Akacjową z ul. 

Paprotnik w Lubomi.
b. Wykonano 1690 mb ka-

nalizacji sanitarnej w rejo-
nie ul. Dąbrowy i Kolejowej 
w Syryni oraz odtworzono na 
tych drogach nawierzchnie 
asfaltowe (na razie bez ul. 
Kolejowej, co planujemy do 
końca 2015 r.). Gmina ofe-
ruje wszystkim właścicielom 
domów dofinansowanie do 
przyłączy kanalizacyjnych w 
wysokości połowy kosztów, 

Nawierzchnia przy bocznej ulicy A. Mickiewicza w 
Lubomi była w fatalnym stanie.
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nie więcej jednak niż 1000 
zł przy przyłączach do 50 m 
i 2000 zł przy przyłączach 
pow. 50 m. Wartość tej in-
westycji to niecałe 1,1 mln 
zł, z czego dofinansowanie z 
Unii Europejskiej ma wynieść 
ok. 600 tys. zł. Kanalizacja 
obejmuje 39 posesji, któ-
re zostaną podłączone do 
budującej się oczyszczal-
ni ścieków w Szczypiołkach 

przy cieku Syrynka.
c. Posiadamy projekt i po-

zwolenie na budowę kanali-
zacji sanitarnej w Lubomi i 
Grabówce

 z odprowadzeniem ścieków 
do oczyszczalni w Raciborzu; 
czekamy na dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.

d. Jesteśmy w trakcie re-
alizacji projektu 3/5 kanali-
zacji sanitarnej Syryni z od-

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej ul. Kościelnej 
w Syryni

Asfaltowa nawierzchnia części ul. Nowej w Syryni

prowadzeniem ścieków
 do oczyszczalni w nowych 

Nieboczowach (Szczypiołki). 
3. Drogi i chodniki
Najważniejsze inwestycje 

w tym zakresie to:
a. Lubomia – nowe na-

wierzchnie asfaltowe przy uli-
cach: boczna A. Mickiewicza, 
J. Nepomucenia, 

 łącznik Tartakowa – 
Mickiewicza.

b. Syrynia – nowe na-
wierzchnie asfaltowe i z 
kostki betonowej – ulice: 
Młyńska, dwie boczne 

 ul. Wodzisławskiej, dwie 
boczne ul. 3-go Maja, bocz-
na ul. Dolnej, Wałowej, 
Bukowskiej, ul. Nowa  i 
Kościelna. Planuje się w 
2015 r. remont części chod-

nika przy ul. 3-go Maja.
4. Ochrona przeciwpo-

żarowa
Remont OSP Lubomia oraz 

zakup nowego samochodu 
bojowego Mercedes Benz 
Atego dla OSP Lubomia, 
wykonanie zadaszenia nad 
schodami OSP Syrynia.

5. Budowa siłowni ze-
wnętrznych oraz moderni-
zacja placów zabaw przy  
ul. Parkowej w Lubomi 
oraz przy Wiejskim Domu 
Kultury w Syryni

6. Ochrona zabytków
a. Renowacja Kaplicy 

Matki Boskiej Różańcowej w 
Bukowie

Kaplica pochodząca z 1770 
r. została wzniesiona w kon-
strukcji tzw. zrębowej, na 
planie prostokąta. Dach ka-
pliczki jest dwuspadowy , 
pokryty gontem, zwieńczo-
ny sześcioboczną wieżycz-
ką z latarnią. Wewnątrz 
Kaplicy znajduje się ołtarz 
Matki Boskiej Różańcowej 
oraz figura św. Izydora. W 
roku 1930 Kaplica została 
umieszczona na murowanym 
cokole w celu zabezpieczenia 
przed podtopieniami. Mimo 
to Kaplica była wielokrot-
nie zalewana – ostatni raz 
w czasie powodzi w 1997 r. 
Obok niej jest wskaźnik, na 
którym są tabliczki określa-
jące poziom wody w czasie 
wszystkich powodzi, które 

zalewały Kaplicę. Najwyższy 
poziom wody był w lipcu 
1997 r. i wynosił 212 cm.

b. Renowacja pomnika Św. 
Jana Nepomucena z 1738 r. 
w Lubomi wraz z zagospo-
darowaniem terenu wokół 
obiektu (ławki, kostka bru-
kowa).

c. Przeprowadzenie badań 
archeologicznych oraz re-
nowacja grobowca z XVIII 
wieku byłej właściciel-
ki Grabówki Zofii Eleonory 
von Bodenhausen, zwanej 
Bordynowską Panią.

Postać Bordynowskiej Pani 
obrosła w wiele legend. Jedna 

Modernizacja chodnika przy ul.  Głównej w Bukowie 
– „inspekcję” przeprowadzają sołtys wsi Buków 
Wiesława Siodmok i właściciel firmy wykonawczej.
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z nich dotyczyła Jej śmierci. 
Podobno w testamencie zaży-
czyła sobie, by Jej ciało zło-
żono do prostej trumny cią-
gniętej przez białe woły. Tam, 
gdzie trzeci raz się zatrzy-
mają, miała być pochowana. 
Historycy to miejsce pochów-
ku w szczerym polu, z dale-
ka od zabudowań, tłumaczą 
tym, że Reiswicowie, których 
córką była Zofia Eleonora, 
byli ewangelikami, w pobli-
żu zaś były tylko cmentarze 
katolickie, stąd to miejsce. 
Prowadzacy badania dyrek-
tor Muzem w Wodzisławiu Śl. 
Sławomir Kulpa twierdzi, że 
razem z Bordynowską Panią 
jest pochowanych dwoje dzie-
ci. Wydobyto szczątki Zofii 
Eleonory, które zostaną pod-

dane specjalistycznym bada-
niom, a po nich Bordynowska 
Pani spocznie na swoim do-
tychczasowym miejscu. Po 
opublikowaniu badań po-
informujemy mieszkańców 
o szczegółach życia Zofii 
Eleonory von Bodenhausen z 
domu Reiswic.

W podsumowaniu sprawoz-
dania wójta chciałem podać 
kilka danych budżetowych do-
tyczących roku 2014. Budżet 
2014 został zrealizowany po 
stronie dochodów w kwocie 30 
mln 668 tys. zł, zaś po stro-

nie wydatków w kwocie 30 
mln 867 tys. zł. Brakującą 
kwotę 199 tys. zł pokryli-
śmy z wolnych środków z 
lat ubiegłych. W strukturze 
wydatków 63% stanowią 
wydatki bieżące, zaś 37% 
wydatki inwestycyjne (11 
mln 300 tys. zł). Trudno 
będzie Państwu znaleźć w 
woj. śląskim gminę, obojęt-
nie miejską, czy wiejską o 
takim wskaźniku inwestycji 
na 1 mieszkańca, jak gmina 
Lubomia. W kadencji 2010 
– 2014 zajęliśmy pierw-
sze miejsce wśród gmin 
Subregionu Zachodniego, 
obejmującego 28 gmin 
(w tym Żory, Jastrzębie, 
Rybnik, Racibórz) w kate-
gorii wielkości inwestycji 

na jednego mieszkańca. W 
obecnej kadencji 2014 – 
2018 śmiało możemy ten 
sukces powtórzyć i wejść 
do czołówki ogólnopolskiej. 
Plany inwestycyjne na rok 
2015 są jeszcze ambitniej-
sze niż realizacja budżetu 
za rok 2014. Napiszę jed-
nak o tym, jak się skoń-
czy rok 2015, bo jak mówi 
przysłowie: „nie mów hop, 
zanim nie przeskoczysz”. 
Trzeba też wspomnieć o 
bardzo niskim poziomie za-
dłużenia gminy, które na 

Okazały wóz bojowy OSP Lubomia podczas jubileuszu 
110 lat istnienia.

koniec roku 2014 wyniosło 3 
mln 766 tys. zł, co stanowi 
niespełna 12% jednorocz-
nych wykonanych dochodów, 
przy dopuszczalnym wskaź-
niku 60%.

Można pomyśleć na pod-
stawie wyników ekono-
micznych, w tym zwłaszcza 
inwestycyjnych, że gmi-
na Lubomia to kraina „mle-
kiem i miodem płynąca”. 
Tak jednak nie jest. Gmina 
Lubomia, biorąc pod uwagę 
dochody podatkowe na jed-
nego mieszkańca, znajduje 
się na 622 miejscu w Polsce 
wśród gmin wiejskich na po-
nad 1500 gmin, a więc na-
sze stałe i pewne możliwości 
dochodowe oscylują nieco 

powyżej średniej krajowej. 
Martwi brak pracy, zwłaszcza 
dla młodych ludzi, którzy 
muszą wyjeżdżać za grani-
cę. Nie mamy kopalń, wiel-
kich zakładów czy ośrodków 
turystycznych, tak jak gmi-
na Kleszczew, Nowe Warpno, 
czy Krynica Morska. Ale i w 
tej mierze jest znaczny po-
stęp, bo jeszcze 10 lat temu 
byliśmy w dochodach podat-
kowych w okolicach 1300 
miejsca, więc gmina się 
rozwija, nie tak szybko jed-
nak, jak na to wskazuje po-
ziom inwestycji. Skąd więc 
ten sukces inwestycyjny? 
Wykorzystujemy koniunk-

Kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bukowie w 
trakcie renowacji jest pokryta folią. Jest to zabieg 
fumigacji, który polega na szczelnym opakowaniu 
obiektu folią, pod którą pod ciśnieniem jest włączany 
fumigator wtłaczający gaz służący do likwidacji szko-
dników – larw kołatka i spuszczela. Obiekt następnie 
zostanie poddany impregnacji preparatem zabezpie-
czającym przed szkodnikami. Drewno Kaplicy zostało 
oczyszczone, uzupełnia się jego ubytki. Całość zosta-
nie zaimpregnowana i scalona kolorystycznie. Nastąpi 
rekonstrukcja schodów oraz renowacja podmurówki 
Kaplicy.
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Co słychać w Sejmiku?
Mija pierwsze półrocze mo-

jej pracy w nowej kaden-
cji Sejmiku. To dobry czas 
by choć w paru zdaniach 
podkreślić główne akcen-
ty tego okresu. Początek 
roku zbiegł się z zatwier-
dzeniem przez Komisję 
Europejską Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Cieszę się, 
że mogę zaprezentować 
kluczowe kwestie tego pro-
gramu. Warto podkreślić, 
że Województwo Śląskie z 
całej puli wynoszącej 31,2 
mld euro otrzyma prawie 3,5 
mld euro. To poważny za-
strzyk dla naszego regionu i 
tylko od nas zależeć będzie 
– jak i ile pieniędzy realnie 
wykorzystamy na nasze za-
dania. Z trzynastu obsza-
rów, które zostały uznane 
za najważniejsze najwięcej, 
bo aż 796,7 mln euro zosta-
nie przeznaczone na działa-
nia podnoszące efektywność 
energetyczną, wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł 
energii i ograniczenie niskiej 
emisji. Rozwój transportu 
pochłonie 473 mln euro, a 
wzmocnienie konkurencyj-
ności MŚP – 305 mln euro. 
Wśród pozostałych osi prio-
rytetowych wyróżnić należy 
nowoczesną gospodarkę, re-
witalizację, ochronę społecz-
ną i zdrowotną oraz rozwój 
regionalnego rynku pracy. 
Około 32% środków finan-
sowych zostanie przezna-
czonych na realizację zadań 
w ramach Zintegrowanych 
i Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT/RIT). 
Teraz jest czas na zakasa-
nie rękawów i przygotowa-
nie dokumentów niezbęd-
nych do sprawnego ubiega-
nia się o unijne pieniądze 
przez potencjalnych benefi-
cjentów, czyli lokalne samo-
rządy i firmy. Pragnę w tym 
miejscu zachęcić wszystkich 
przedsiębiorców do aktyw-
nego włączenia się w proces 

pozyskiwania funduszy na 
rozwój własnych firm. Nowa 
perspektywa finansowa oraz 
możliwości pozyskania środ-
ków Unii Europejskiej dają 
duże możliwości rozwoju, 
zarówno dla firm istnieją-
cych, jak również dla tych, 
którzy planują rozpocząć 
własną działalność gospo-
darczą. Wszystkich zainte-
resowanych zapraszam do 
współpracy oraz do mojego 
biura w Pszowie, przy ul. 
Pszowskiej 531, gdzie udzie-
lam bezpłatnych porad. 

Nie muszę chyba nikogo 
przekonywać, że mieszkań-
cy naszego województwa w 
sposób szczególny narażeni 
są na choroby zawodowe, 
dlatego już w marcu okre-
śliliśmy zadania, na które 
Województwo Śląskie prze-
znaczy w 2015 roku środki w 
ramach PFRON. Na rehabili-
tację zawodową i społeczną 
przypadnie kwota ok. 17,5 
mln zł. Sejmik zadecydował 
ponadto o podjęciu uchwa-
ły w sprawie rozszerzenia 
działalności Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego 
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 
W jej wyniku ma zostać 
utworzony Zespół Domowej 
Dializoterapii. Zaletą tego 
typu terapii jest możli-
wość prowadzenia leczenia 
w warunkach domowych. 
Działalność lecznicza, do-
stępność do badań i zabie-
gów pozostawia wiele do 
życzenia, dlatego musimy 
podjąć działania, aby czas 
oczekiwania uległ zdecydo-
wanemu skróceniu. Szpitale 
wojewódzkie powinny ofe-
rować swoje specjalistyczne 
usługi w możliwie krótkim 
czasie. Wszyscy też mamy 
świadomość, że „plaga” do-
palaczy, która jest wielkim 
problemem wymaga od nas 
skutecznego działania, bo 
zabija najmłodszych, często 
nieświadomych zagrożenia. 
Pochłania przy tym olbrzy-
mie środki, które mogły by 

pomóc oczekującym na ope-
racje chorym.

Wyjściem naprzeciw ocze-
kiwaniom środowisk dy-
daktycznych było przy-
jęcie przez Sejmik Śląski 
„Programu wspierania edu-
kacji uzdolnionej młodzie-
ży województwa śląskie-
go”, którego celem jest 
wspieranie najzdolniejszych 
uczniów z regionu i wyrów-
nywanie szans edukacyj-
nych. Przyjęcie „Programu 
rozwoju bazy sportowej z 
uwzględnieniem dofinanso-
wania z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na 2015 rok” było 
głównym punktem kwietnio-
wej sesji Sejmiku. Na majo-
wej sesji uchwaliliśmy pro-
gram „Śląskie dla rodziny - 
Karta dużej rodziny”. Ma on 
na celu wzmocnienie i wspar-
cie rodzin, w tym wielodziet-
nych (wychowujących tro-
je lub więcej dzieci). Warte 
podkreślenia jest przezna-
czenie przez Sejmik 62 mln 
zł na wzmocnienie potencja-
łu edukacyjnego gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 
Dofinansowanie służyć bę-
dzie poprawie efektywności 
kształcenia dzieci i młodzie-
ży, tak aby dostosować kwa-
lifikacje uczniów do potrzeb 
pracodawców. Czerwcowa 
sesja Sejmiku odbyła się 
pod znakiem udzielenia ab-
solutorium i podsumowania 
całego roku. I tak, wydat-
ki wyniosły ok. 1,8 mld zł, 
a dochody ok. 1,6 mld zł. 
Chociaż najwięcej pienię-
dzy wydano na transport 
i łączność (ok. 909 mln zł) 

to i tak wielkim problemem 
naszego powiatu jest stan 
dróg wojewódzkich, dlatego 
na posiedzeniach komisji i w 
czasie obrad Sejmiku wielo-
krotnie poruszałem problem 
koniecznych remontów i mo-
dernizacji dróg, szczególnie 
933 – na odcinku Wodzisław 
Śl. – Mszana, do autostra-
dy A1 oraz 936 na odcinku 
Zawada – Kokoszyce. Jestem 
przekonany, że podejmowa-
ne działania zakończą się w 
końcu naprawą nawierzchni.

Mówiąc o pieniądzach unij-
nych w nowej perspekty-
wie nie sposób pominąć tak 
wielu już zrealizowanych 
inwestycji w naszym regio-
nie a szczególnie w Gminie 
Lubomia. Jestem przeko-
nany, że nowe możliwości 
pozyskiwania pieniędzy i 
dotacji pozwolą Gminie na 
realizację kolejnych, waż-
nych przedsięwzięć. Wiem, 
że wielkim wyzwaniem dla 
gospodarza naszej Gminy 
dr Czesława Burka jest za-
kończenie inwestycji zwią-
zanych z przeniesieniem wsi 
Nieboczowy. Widząc jednak 
jego wielką determinację i 
zaangażowanie przy jedno-
czesnym wsparciu wszyst-
kich radnych, można być 
spokojnym dobrego zakoń-
czenia, a efekty, już teraz są 
widoczne. Włodarzom Gminy 
i wszystkim Jego mieszkań-
com deklaruję tak jak do tej 
pory wsparcie i konkretną 
pomoc we wszystkich spra-
wach dotyczących samorzą-
du wojewódzkiego.

Adam Gawęda
specjalista z zakresu 

inwestycji, strategii gór-
nictwa oraz energetyki, 
poseł VI kadencji, Radny 
Sejmiku, Z-ca prze-
wodniczącego Komisji 
Gospodarki i Innowacji, 
Członek Komisji Budżetu, 
Skarbu i Finansów oraz 
Komisji Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Z-ca 
przewodniczącego Klubu 
PiS.
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Syryńska „zuska”
 Ubiegły rok upłynął w 

Naszym Sołectwie bardzo 
pomyślnie, a potwierdzić to 
mogą mieszkańcy, którzy 
uczestniczyli, w organizowa-
nych w Sołectwie imprezach. 

W ostatnich dniach sierp-
nia 2014 r. odbył się III 
Piknik Rodzinny organizowa-
ny przez Radę Sołecką, WDK, 
Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz OSP Syrynia, na który 
przybyła duża liczba miesz-
kańców. Atrakcji dla dzieci i 
dorosłych było bardzo wie-
le: zabawiał Klaun „Hary” z 
partnerką, były zorganizo-
wane gry i zabawy, konkur-
sy, nieodpłatne koło szczę-
ścia. Dla rodziców zorgani-
zowano następujące konkur-
sy: podnoszenie ciężarka, 
bicie gwoździ na pnia, była 
też „zuska”, w której uczest-
nicy musieli się odpowiadać 
na pytania i pochwalić wie-
dzą na temat lokalnej histo-
rii i spraw aktualnych, chcąc 
otrzymać nagrodę. 

Przekąski serwowane na 
Pikniku przygotowały panie 
z KGW Syrynia, a członkowie 
OSP zaprezentowali swoje 
umiejętności podczas poka-

zu udzielania pomocy ofia-
rom wypadków drogowych. 
Zorganizowali też konkurs w 
gaszeniu ognia dla dzieci. Po 
Pikniku miała odbyć się za-
bawa, niestety pogoda po-
psuła te plany.

Pragnę bardzo podziękować 
wszystkim, którzy uczestni-

czyli w organizacji Pikniku, 
zwłaszcza Panu Wójtowi za 
istotne wsparcie finanso-
we oraz Radzie Sołeckiej, 
KGW, WDK, OSP, Andrzejowi 
Szulc, Panu Kuźmińskiemu 
oraz jego zespołowi.

W czasie Dożynek 
Gminnych mieszkańcy 
Syryni licznie włączyli się w 
Korowód Dożynkowy, za ich 
uczestnictwo bardzo dzięku-
ję.

W październiku tradycyjnie 
został zorganizowany „Dzień 
Seniora”, na który zosta-
ły zaproszone osoby, które 
ukończyły 70 rok życia. W 
ubiegłym roku zostało za-
proszonych 280 osób. Każde 
spotkanie Seniorów, dzię-
ki naszemu Proboszczowi 
Piotrowi Kachel, rozpoczy-
namy Mszą Świętą na sali 
WDK. Spotkanie wzbogaciły 
występy Zespołów tanecz-
nych z WDK oraz dźwięki 
akordeonu.

W okresie jesiennym oraz 
Karnawale były organizo-
wane zabawy taneczne tzw. 
„Potańcówki” w sali WDK, 
które cieszą się dużą fre-
kwencją.

We wrześniu 2014 r. od-
było się zebranie wiejskie, 
na którym uczestniczący 
przyjęli uchwałę o podzia-
le funduszu sołeckiego na 
rok 2015 r. Fundusz został 
podzielony na zakup ławek 
oraz zagospodarowanie pla-
cu zabaw na terenie byłego 

Okazją do propagowania 
i promowania na Pomorzu 
kultury Śląska, Powiatu 
Wodzisławskiego i Gminy 
Lubomia był XII Wojewódzki 
Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Województwa 
Pomorskiego. Zaproszenie 
do gościnnego udziału w tym 
Turnieju wystosował Starosta 
Tczewski Pan Tadeusz 
Dzwonkowski na ręce 
Starosty Wodzisławskiego 
Pana Tadeusza Skatuły. 
Trzon delegacji Powiatu sta-
nowił Zespół Syryniczki, któ-
rego członkinie należą jed-
nocześnie do Koła Gospodyń 
Wiejskich w Syryni. Turniej 
został otwarty hejnałem, o 
wykonanie którego został po-
proszony Pan Jarosław Bugla 
towarzyszący Zespołowi 
Syryniczki. Barwne stroje 
Syryniczek wzbudzały wiel-
kie zainteresowanie, zaś ich 
pokaz artystyczny nagro-
dzony został gromkimi bra-
wami. W trakcie Turnieju 

delegacja Powiatu zaprezen-
towała nasze górnośląskie 
tradycje kulinarne. Potrawy 
przygotowały Panie z Syryni 
wespół z najsłynniejszym 
śląskim kucharzem Panem 
Remigiuszem Rączka. Kołocz 
z piekarni w Lubomi, krup-
nioki „od Janety” jak rów-
nież serwowany szałot, ule 
oraz inne potrawy wzbudza-
ły ciekawość i przyciągały 
uczestników Turnieju w taki 
sposób, że chcąc posma-
kować śląskich specjałów 
trzeba było poczekać w cią-
gle ustawiającej się kolejce. 
Wyjazd pozwolił również po-
znać Region Kociewia oraz 
jego ciekawą kulturę. Aby 
zaprezentować dokonania 
naszej Gminy, nasze trady-
cje, Wójt Pan Czesław Burek 
zaprosił delegację Powiatu 
Tczewskiego, która prze-
bywać będzie w Powiecie 
Wodzisławskim, do odwie-
dzenia Gminy Lubomia. 

Syryniczki w Tczewie

stawu na skrzyżowaniu ulic 
3-Maja i Wolności. Ławki 
oraz elementy na plac zabaw 
zostały już zamówione i zo-
staną zainstalowane w naj-
bliższym czasie.

Wiosną 2015 zakończyła 
się kadencja Sołtysa i Rady 
Sołeckiej i odbyły się po-
nowne wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej na lat 2015 -2019. 
W zebraniu uczestniczyło 86 
mieszkańców, 85 mieszkań-
ców głosowało na Antoniego 
Pawełek, 1 był przeciwny. 

Członkami Rady Sołeckiej zo-
stali: Marek Ryszka, Janusz 
Wieczorek, Andrzej Kuźnik, 
Józef Krakowczyk, Lucjan 
Rybarz, Krystyna Kozieł, 
Edward Kurzydem, Krystyna 
Szymiczek, Janusz Balarin, 
Pelagia Osadnik.

Jako Sołtys wsi Syrynia 
wraz z Rada sołecką pragnę 
podziękować mieszkańcom 
za zaufanie i obiecujemy 
pracować dla dobra Naszej 
Społeczności Syryńskiej.

Antoni Pawełek

Występ tancerek podczas Pikniku Rodzinnego

Syryniczki podczas Turnieju KGW w Tczewie
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Niebezpieczny „Mocarz”
Mocarz - inaczej atleta, si-

łacz, herkules, osiłek, kawał 
chłopa. Ale ostatnio słowo 
to nabrało całkiem nowego 
znaczenia. Jest teraz najbar-
dziej znanym spośród wielu 
dopalaczy*, który był a wła-
ściwie nadal jest dostępny 
jako „środek do pochłaniania 
wilgoci”. Ten „środek do po-
chłaniania wilgoci” nazwa-
ny przewrotnie „Mocarzem”, 
poczynił spore spustosze-
nie wśród ludzi go zażywa-
jących. Jest nowoczesnym i 
niezwykle silnym narkoty-
kiem o ogromnym potencja-
le uzależniającym. Ma siłę 
800-krotnie większą niż ma-
rihuana. Po jego zażyciu tra-
ci się kontrolę nad własnym 
ciałem, a najczęstszym skut-
kiem jest niepohamowana 
agresja i brak instynktu sa-
mozachowawczego. W skraj-
nych przypadkach dochodzi 
do ciężkiej niewydolności 
ośrodkowego układu ner-
wowego i zatrzymania akcji 
serca. Jak zwykle dużo zale-
ży od wydolności organizmu, 
ale nie ma na niego „moc-
nych”. Jego zażywanie to 
droga do zatracenia. Myślę, 
że nikt z naszych mieszkań-
ców nie jest na tyle naiwnym 
by wierzyć, że problem ten 
nie dotyczy naszej gminy. 
Od co najmniej kilkunastu 
lat najpierw narkotyki a te-
raz jeszcze dopalacze (jako 
ich tańsze odpowiedniki) są 
u nas dostępne. Nasi miesz-
kańcy są zarówno ich dilera-
mi, jak też ich konsumenta-
mi. Którzy to? Nie trzeba być 
Sherlockiem Holmesem, by 
ich rozpoznać. Ale oczywi-
ście tylko tych, którzy je za-
żywają od dłuższego czasu. 
A ilu jest takich, którzy do-
piero co zaczęli z nimi „eks-
perymentować”? W jakim są 
wieku, kim są z zawodu, ja-
kie są ich zainteresowania? 

Co popchnęło ich do tego? 
Jakie są ich przeżycia, cze-
go doświadczyli? Czy niektó-
rzy już zrozumieli swój błąd 
i chcą zerwać z nałogiem? A 
może chcieliby coś przeka-
zać, przestrzec innych? Takie 
pytania można by mnożyć. 
Trudno się spodziewać ja-
snych i jednoznacznych od-
powiedzi. Historia każdego 
uzależnionego jest prawdo-
podobnie inna. Jednego do 
tego popchnęła ciekawość, 
innego presja grupy rówie-
śniczej, kłopoty w domu, 
szkole, uczelni, zakładzie 
pracy, brak perspektyw ży-
ciowych. Czy istnieje wspól-
ny mianownik tych przy-
czyn? Naukowcy zajmujący 
się problemem uzależnień 
wskazują głównie na roz-
luźnienie więzi rodzinnych, 
na niedostateczny nadzór 
rodziców i wychowawców, 
na utratę szacunku przez 
niektóre instytucje (rodzi-
na, szkoła, kościół,…). Moim 
zdaniem sporą winę pono-
si także od kilkunastu lat 
moda na tzw. „bezstresowe 
wychowanie dzieci i młodzie-
ży”. Nadopiekuńczy rodzi-
ce zbierają teraz owoce tej 
metody wychowywania - są 
przez swoje dzieci poniżani, 
wyzywani, okradani a nawet 
bici. Pracować? Oni uważa-
ją, że praca jest dla bied-
nych a szkoła dla głupich. A 
oni nie są ani jednymi, ani 
drugimi! Coraz częściej do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Urzędu Gminy zgłasza-
ją się zdesperowani rodzice 
szukając pomocy i ratunku. 
Szukają go dla swych dzieci 
i siebie. Informujemy i kie-
rujemy ich do odpowiednich 
instytucji, ale trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że takich 
instytucji jest u nas niewie-
le. A z dostępem do nich jest 
jeszcze gorzej. Ktoś mógłby 

zapytać co robi policja, sa-
nepid i inne instytucje po-
wołane do walki z takimi 
zagrożeniami? Po pierwsze 
instytucje te mają masę in-
nych zadań i obowiązków, po 
drugie jest ich za mało, a po 
trzecie są skrępowani nie-
jasnymi i nieprecyzyjnymi 
(często sprzecznymi) prze-
pisami prawnymi. Okazuje 
się, co było dla mnie spo-
rym zaskoczeniem, że funk-
cjonariusze policji dobrze 
wiedzą kto bierze dopalacze 
czy też narkotyki i gdzie się 
dokonuje ich dystrybucja. 
Skąd to wiedzą? Od naszych 
mieszkańców oraz od dzia-
łających na naszym terenie 
policyjnych wywiadowców. 
Według specjalistów od uza-
leżnień i psychologów nale-
ży się skupić jednak nie na 
dopalaczach czy też narko-
tykach, a spowodować, by 
ludzie (najczęściej młodzież) 
nie sięgali po nie. Trzeba im 
pokazać, że do wszystkiego 
można dojść własnymi siła-
mi a nie przez środki psy-
choaktywne, trzeba nauczyć 
ich metod odstresowania się 
i zrobić wszystko, by się nie 
nudzili. Bo z nudów sięga 
się nie tylko po alkohol lub 
papierosy, ale też po dopa-
lacze. Czy nasza gmina na 
tle innych się wyróżnia, jeśli 
chodzi o narkotyki? Na pew-
no nie. Wszędzie jest po-
dobnie, tylko tak jak osiem 
lat temu władze Lubomi 
jako jedne z pierwszych 
zdiagnozowały problem wy-
stępowania narkotyków na 
swoim terenie, tak teraz za-
jęły się problemem dopala-
czy. Już pierwsze spotkanie 
władz gminy i przedstawi-
cieli instytucji zajmujących 
się problemem uzależnień 
pozwoliło wytyczyć kierunek 
dalszego działania. Na wnio-
sek władz samorządowych 

policja wzmocniła działania 
operacyjne w naszej gminie, 
a od początku września dy-
żury w Lubomi będzie peł-
nił psycholog. Oczywiście to 
nie wystarczy, ale od czegoś 
trzeba zacząć. Mam nadzie-
ję, że wspólnymi siłami moż-
na będzie ograniczyć zasięg 
tego zjawiska, ale tylko pod 
jednym warunkiem – nikt nie 
może stać z boku i twierdzić, 
że jego to nie dotyczy. Samo 
ostrzeganie przed zgubnym 
działaniem dopalaczy nie 
wystarczy! Przypominam 
też, że od 1 lipca br. obowią-
zuje znowelizowana ustawa 
o przeciwdziałaniu narkoma-
nii, która rozszerzyła wykaz 
środków odurzających i psy-
chotropowych. Zabronione 
jest nie tylko wprowadzanie 
do obrotu takich substancji, 
ale również ich posiadanie, 
choćby najmniejszej ilości. 
Grozi za to kara pozbawienia 
wolności od sześciu miesięcy 
do ośmiu lat!

 Roman Bizoń

 *Dopalacze – potoczna 
nazwa różnego rodzaju pro-
duktów zawierających sub-
stancje psychoaktywne, któ-
re nie znajdują się na liście 
środków kontrolowanych 
przez ustawę o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Spożycie 
ich ma na celu wywołanie w 
organizmie jak najwierniej-
szego efektu narkotycznego 
substancji zdelegalizowa-
nych. Środki te są produ-
kowane głównie po to, aby 
ominąć obowiązujące zakazy 
antynarkotykowe, stąd ich 
skład chemiczny ulega cią-
głej ewolucji. Potencjalnych 
związków chemicznych o 
działaniu psychoaktywnym, 
które stosunkowo łatwo jest 
otrzymać, jest co najmniej 
12 tysięcy.
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l. CEL IMPREZY
- propagowanie sportu i aktywności fizycznej
- promocja Gminy Lubomia
- popularyzacja biegów
II. ORGANIZATORZY
- Gmina Lubomia
III. TERMIN l MIEJSCE
- 6 września 2015 (niedziela)
- biuro zawodów: Buków, boisko LKS
- parking : wyznaczony teren w pobliżu placu dożynko-

wego
- dojazd: z drogi nr 936 Krzyżanowice - Wodzisław
- Bieg odbywa się w ramach uroczystości dożynkowych
IV.PROGRAM IMPREZY
- 8:30 - 9:30 - weryfikacja zawodników: biuro zawodów
- 10:00 - START: Buków boisko LKS
             META: Buków boisko LKS
- 12:00 - Dekoracja zwycięzców: Buków boisko LKS
V. TRASA BIEGU
DYSTANS : 10,7 km TRASA: korona  Polderu  Buków
Nawierzchnia : betonowe ażurowe płyty, asfalt, nawierzch-

nia trawiasta
Czołówkę biegu poprowadzi pilot (na rowerze)
VI. UCZESTNICTWO
- ilość miejsc ograniczona - 100 uczestników biegu
- zgłoszenia imienne należy przesłać do dnia 21.08.2015 

na adres poczty elektronicznej pospaa@poczta.fm albo te-
lefonicznie - nr telefonu: 324517337

- zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko, adres, datę urodze-
nia, ewentualnie przynależność klubową oraz numer tele-
fonu

- opłata startowa wynosi: 30 zł - wpłacona do dnia 
21.08.2015; 40 zł - wpłacona w dniu biegu lub po 21.08.2015

Opłatę startową należy wpłacić na rachunek: LKS 
Wypoczynek Buków, nr rachunku: 48 8469 0009 0011 7128 
2000 0002, tytuł przelewu: Bieg Przesiedleńczy Buków 2015 
oraz podać imię i nazwisko. Raz uiszczona opłata startowa 
nie podlega zwrotowi.

LISTA STARTOWA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA PO OSIĄGNIĘCIU 
LIMITU ZGŁOSZEŃ

- do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu 
biegu mają ukończone 16 lat

- osoby, które w dniu biegu nie ukończyły 18 lat, muszą 
posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w 
biegu

- w czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument 
tożsamości, pobrać numer startowy, podpisać oświadcze-
nie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym 
biegu i akceptują niniejszy regulamin

- każdy zawodnik otrzymuje: talon na posiłek i napój
- na mecie: pamiątkowy medal
VII. KLASYFIKACJE
1. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET
K1 - do 35 lat (rocznik 1980 i młodsze)
K2 - powyżej 35 lat (rocznik 1979 i starsze)
2. KATEGORIE WIEKOWE MĘŻCZYZN
M1 - do 35 lat (rocznik 1980 i młodsi)
M2 - 36 - 49 lat (rocznik 1979 -1966)

M3 - 50 lat i więcej (rocznik 1965 i starsi)
3. KATEGORIA OPEN - MIESZKAŃCY GMINY LUBOMIA (sta-

łe zameldowanie)
GM - open mężczyźni
GK - open kobiety
VIII. NAGRODY
W poszczególnych kategoriach
- 1 miejsce puchar + nagroda rzeczowa
- 2 miejsce puchar + nagroda rzeczowa
- 3 miejsce puchar + nagroda rzeczowa
- 4 miejsce nagroda rzeczowa
- 5 miejsce nagroda rzeczowa
- 6 miejsce nagroda rzeczowa
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie 

będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizato-
rów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 
imprezy

- bieg odbywa się bez udziału jakichkolwiek pojazdów ko-
łowych

- nie ma możliwości korzystania z pryszniców
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi-

zatora
- organizator nie ubezpiecza uczestników biegu
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- wyniki dostępne będę na stronie internetowej Gminy 

Lubomia

VI Bieg Przesiedleńczy Buków - regulamin
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Regulamin konkursu na: 
"Najpiękniejszy pojazd korowodu 
Dożynek Gminnych Buków 2015

oraz 
"Najpiękniejszy pojazd sołectwa"

§ 1
Bezstronne jury w składzie:
1. Przewodniczący - Wacław Błaszczok
2. Członek - Janusz Zakrzyk
3. Członek - Damian Siodmok

§ 2
Pojazdy są oceniane w trakcie, w czasie rozwiąza-

nia korowodu przed trybuną, a w razie potrzeby rów-
nież na miejscach postojowych, wyznaczonych przez 
Organizatora.

§ 3
1. Każdy juror po dokonaniu oceny wyszczególnia pi-

semnie 3 najpiękniejsze pojazdy korowodu, w konkur-
sie na „Najpiękniejszy pojazd Dożynek Gminnych Buków 
2015” wskazując miejsce i przyznając punkty:

I. miejsce - 3 punkty,
II. miejsce - 2 punkty,
III. miejsce - 1 punkt.
2. Każdy juror ma do rozdysponowania 6 punktów. Po 

zakończeniu klasyfikacji jurorzy dodają wszystkie przy-
znane poszczególnym pojazdom punkty. Suma punktów 
decyduje o zajętym pierwszym miejscu.

3. Werdykt ogłasza i wręcza nagrody Wójt Gminy 
Lubomia.

§ 4
1. Każdy juror po dokonaniu oceny wyszczególnia pi-

semnie 3 najpiękniejsze pojazdy z sołectwa w konkursie 
na "Najpiękniejszy pojazd sołectwa", wskazując miejsce 
i przyznając punkty:

I. miejsce - 3 punkty,
II. miejsce - 2 punkty,
III. miejsce - 1 punkt.
2. Każdy juror ma do rozdysponowania 6 punktów. Po 

zakończeniu klasyfikacji jurorzy dodają wszystkie przy-
znane poszczególnym pojazdom punkty. Suma punktów 
decyduje o zajętym pierwszym miejscu - dotyczy 
każdego z sołectw.

3. Werdykt ogłasza i wręcza nagrody Wójt Gminy 
Lubomia.

§ 5
Organizator zapewnia zwycięzcom nagrody pieniężne w 

następującej wysokości:
- w konkursie na "Najpiękniejszy pojazd korowodu" na-

groda wynosi 500 zł,
- w konkursie na "Najpiękniejszy pojazd sołectwa" na-

groda wynosi 200 zł.
Łączna kwota nagród wynosi 1700 zł.

§ 6
Pojazd, który zwyciężył w konkursie na "Najpiękniejszy 

pojazd korowodu", nie uczestniczy w konkursie na 
"Najpiękniejszy pojazd sołectwa".

Wójt Gminy Lubomia
/-/ dr Czesław Burek

Regulamin konkursu na: 
„Najpiękniejszą dekorację dożynkową 

 Dożynki Gminne Buków 2015”

§ 1
Bezstronne jury w składzie:
1. Przewodniczący - Zbigniew Szuba
2. Członek - Beata Kopel
3. Członek - Jarosław Pawełek

§ 2
1. W konkursie udział biorą wszystkie posesje, zakłady, 

sklepy, szkoły, grunty, itp. na trasie korowodu dożynko-
wego.

2. Trasa korowodu przedstawia się następująco: 
Początek przy byłym Ośrodku Wypoczynkowym JAS-MOS 
Buków, następnie przejście ul. Główną, Krzyżanowicką w 
stronę boiska sportowego LKS Wypoczynek Buków.

§ 3
Dekoracje dożynkowe są oceniane przez jury podczas 

zbiórki uczestników korowodu, w trakcie przemarszu ko-
rowodu, a w razie potrzeby również po rozwiązaniu koro-
wodu.

§ 4
Organizator konkursu na najlepszą dekorację dożynko-

wą zapewnia 10 nagród pieniężnych w następującej wy-
sokości:

 I miejsce  - 300 zł
 II miejsce  - 250 zł
 III miejsce  - 200 zł
 IV miejsce  - 150 zł
 V miejsce  - 150 zł
 VI - X miejsce - 100 zł
Łączna kwota nagród wynosi 1550 zł.

§ 5
Jurorzy wybierają wspólnie 10 najlepszych dekoracji. 

Każdy z jurorów ma po 5 punktów do rozdysponowania. 
Następnie każdy z jurorów przydziela indywidualnie od 
1 do 5 punktów każdej z dekoracji. Po podliczeniu ilości 
punktów jurorzy wyłaniają zwycięzców od I do X miejsca 
w konkursie na „Najlepszą dekorację dożynkową”.

Wójt Gminy Lubomia
/-/ dr Czesław Burek
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Ekologiczne dofinansowania
Gmina Lubomia przeznacza 

środki finansowe na dofi-
nansowanie zadań z zakresu 
ochrony środowiska, które 
są realizowane przez miesz-
kańców. 

1. Od 2004 roku prowa-
dzony jest program wspie-
rający demontaż i utylizację 
azbestu, w ramach którego 
mieszkaniec może ubiegać 
się o dofinansowane 80% 
kosztów związanych z re-
alizacją zadania, jednak nie 
więcej niż 13 zł brutto za m2 
w przypadku prac polegają-
cych na demontażu, trans-
porcie i utylizacji materiałów 
zawierających azbest oraz 
nie więcej niż 5 zł brutto za 
m2 w przypadku prac polega-
jących tylko na transporcie 
i utylizacji materiałów za-
wierających azbest. Łącznie 
z terenu Gminy Lubomia w 
okresie dziesięciu lat z pro-
gramu skorzystało 226 in-

westorów i zutylizowano ok. 
360 ton azbestu.

2. Następnym programem 
w ramach którego mieszkań-
cy mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie to:

wymiana niskosprawnego 
kotła opalanego węglem róż-
nej jakości na kocioł retor-
towy opalany paliwem typu 
ekogroszek lub miał (kocioł 
z podajnikiem),

montaż kolektorów sło-
necznych,

łącznie montaż kolektora 
słonecznego wraz z wymianą 
niskosprawnego kotła na ko-
cioł retortowy.

Wysokość dofinansowania 
na wszystkie wymienione 
zadania wynosi 50% kosz-
tów kwalifikowanych jednak 
nie więcej niż 5.000,00 zł. 
Wyjątkiem jest pakiet zbior-
czy (kocioł + solar), który 
umożliwia łączenie dofinan-
sowań i inwestor może wte-

Z inicjatywy Adama 
Gawędy odbyła się w 
Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach konferen-
cja "Górnictwo - perspek-
tywa 2050 w aspektach 
unijnych regulacji - rozwój 
Województwa Śląskiego w 
symbiozie z górnictwem". 
W jej trakcie zagadnienia 
węgla kamiennego w proce-
sach wzrostu i rozwoju go-
spodarczego i ograniczenia 
prawne UE omówił Adam 
Gawęda – Z-ca przewodni-
czącego Komisji Gospodarki i 
Innowacji. Zasoby węgla ka-
miennego w Polsce oraz pod-
stawy bezpieczeństwa ener-
getycznego przedstawił prof. 
dr hab. inż. Krystian Probierz 
- Kierownik Zakładu Geologii 
Złóż Węgla i Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi. 
Prognozę zapotrzebowania 
gospodarki polskiej na wę-

dy otrzymać dofinansowanie 
w wysokości 10.000,00 zł.

Osoby zainteresowane 
skorzystaniem z dofinanso-
wania w roku 2016 proszone 
są o składanie stosownych 
wniosków do Urzędu Gminy 
Lubomia do dnia 11 września 
2015 r. 

3. Ważnym i nowym za-
daniem podlegającym dofi-
nansowywaniu i związanym 
z ochroną środowiska jest 
zadanie związane z wykona-
niem przyłącza kanalizacji 
sanitarnej. Inwestor będzie 
miał możliwość zwrotu 50% 
nakładów inwestycyjnych 
związanych z robotami bu-
dowlanymi jednak nie więcej 
niż 1 000 zł przy długości 
przyłącza do 50 mb oraz nie 
więcej niż 2 000 zł przy dłu-
gości przyłącza powyżej 50 
mb. Kosztami które zostały 
zakwalifikowane do dofinan-
sowania to koszty związane 

z wykonaniem dokumentacji 
projektowej przyłącza, za-
kupem materiałów budow-
lanych, wykonaniem przyłą-
cza, wykonaniem dokumen-
tacji geodezyjnej powyko-
nawczej.

Inwestor chcąc skorzystać 
z programu musi złożyć do 
Wójta Gminy Lubomia sto-
sowny wniosek (w ogłoszo-
nym wcześniej terminie), a 
następnie udokumentować 
poniesione na ten cel kosz-
ty (faktury, rachunki). Na 
wykonie przyłącza Inwestor 
będzie miał trzy miesiące 
od daty wyznaczonej przez 
Wójta Gminy Lubomia. 
Szczegóły związane z dofi-
nansowaniem tego zadania 
znajdują się w Regulaminie 
udzielania dotacji celowej do 
budowy przyłącza kanaliza-
cji sanitarnej do budynków 
zlokalizowanych w granicach 
administracyjnych Gminy 
Lubomia.

Sabina Cieślak

giel kamienny w perspek-
tywie do roku 2050 zakre-
śliła prof. dr hab. inż. Lidia 
Gawlik – Zastępca Dyrektora 
ds. Naukowych PAN Kraków. 
Aspekty otoczenia górnic-
twa oraz potrzebę wsparcia 
omówił Janusz Olszowski – 
Prezes GIPH. Możliwości roz-
woju regionalnego w sym-

biozie z górnictwem i prze-
mysłem przedstawił ekspert 
w dziedzinie zrównoważone-
go rozwoju, prof. zw. dr hab. 
Franciszek Piontek. Ponadto 
o innowacjach w energetyce 
i górnictwie oraz koncepcji 
symbiozy węglowo – jądro-
wej w aspekcie bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju 

powiedział prof. zw. dr hab. 
inż. Stefan Taczanowski. Do 
udziału zaproszeni zosta-
li parlamentarzyści, samo-
rządowcy, strona społeczna, 
eksperci i dziennikarze. 

Na koniec uczestnicy sym-
pozjum podpisali apel skie-
rowany do Premier Ewy 
Kopacz i Rządu RP, w którym 
podkreślono min.: potrzebę 
wyrażenia zdecydowanego 
sprzeciwu Rządu wobec po-
lityki dekarbonizacyjnej UE, 
konieczność opracowania 
strategii dla górnictwa wę-
gla kamiennego połączonej z 
nową Polityką Energetyczną 
kraju, która określi rolę i 
pozycję węgla w strate-
gii gospodarczej kraju oraz 
potrzebę podjęcia prac nad 
programem dla Śląska z 
udziałem wszystkich intere-
sariuszy.

Rozwój Śląska w symbiozie z górnictwem
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 24 lutego 2015 r. w Lubomi 
odbyły się wybory Sołtysa i 
Rady Sołeckiej. Członkami 
Rady Sołeckiej zostali: 
Kornelia Burek, Bernadeta 
Sławik, Bożena Szulc, 
Anna Urbaniec, Krzysztof 
Godoj, Bronisław Czarnecki, 
Grzegorz Kremer, Antoni 
Klimek i Ernestyn Złoty, a 
Sołtysem została Maria Fibic.

Rada Sołecka naszego so-
łectwa ma wiele pomysłów 
na przyszłość, które mam 
nadzieję uda nam się zreali-
zować.

24 maja 2015 r. odbył się 
pierwszy „Festyn Rodzinny”, 
który stanie się już naszą 
lubomską tradycją. Festyn 
został zorganizowany z 
okazji świąt rodzinnych - 
Dnia Matki, Dnia Dziecka i 
Dnia Ojca. Tegoroczny fe-
styn odbył się pod hasłem 
"Dopalaczom Stop".

Zdaję sobie sprawę z tego, 

że organizując festyn nie po-
wstrzymamy "zmory" współ-
czesnych czasów, którą są 
dopalacze, ale chcieliśmy 
naszej młodzieży i naszym 
dzieciom pokazać, że można 
wolny czas spędzić aktywnie, 
np: uprawiając sport (bieg, 
nordic walking, działając w 
organizacjach społecznych, 
a przede wszystkim przeby-
wając razem, wspólnie z ro-
dziną.

Uważamy, że mamy w 
Lubomi wspaniałą młodzież i 
cudowne dzieci, musimy tyl-
ko jak najczęściej być razem 
i ze sobą rozmawiać.

Wszystkie organizacje spo-
łeczne i jednostki gminne, 
którym dobro naszych dzie-
ci i młodzieży leży na sercu 
włączyły się w organizację 
tego festynu. Za co serdecz-
nie dziękuję.

Bardzo dziękuję Wszystkim 
mieszkańcom uczestniczą-

Dopalaczom stop!

cym w naszym festynie.
Dziękuję wójtowi dr. 

Czesławowi Burkowi i Radzie 
Gminy Lubomia za wsparcie 
finansowe oraz Wszystkim 
sponsorom, dzięki czemu 
program festynu mógł być 
tak bogaty.

Dziękuję Jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
za wspaniałą prezentację 
wozu bojowego oraz dbanie 
o bezpieczeństwo, zarówno 

Taka właśnie jest dzisiej-
sza Grabówka – przedsta-
wiam ją fragmentami pio-
senki (mojego autorstwa) 
wykonanej przez zespół 
Gołężanki na ubiegłorocz-
nych Dożynkach Gminnych 
w Grabówce. Gołężanki oraz 
Orkiestra Gminy Lubomia – 
to zespoły działające przy 
WDK Grabówka, które są wi-
zytówką naszej wsi i gminy. 
To,że odwiedzający nas go-
ście – ci bliscy i ci dalecy są 
zachwyceni otaczającą nas 
przyrodą – krajobrazy są cu-
downe - musimy się chwalić, 
eksponować to czym ocza-
rowani są trafiający do nas 
goście.

W przyszłym roku planuje-
my nadal upiększać i chwa-
lić się naszym miejscem na 
ziemi. Zakupimy m.in. znak 
z nazwą miejscowości – tzw. 
witacz – wraz z tablicami in-
formacyjnymi kierującymi 
do kaplicy i WDK Grabówka. 
Bociany nas nie opuszczają 
– niż demograficzny w ma-

łym stopniu nas dotknął i 
naszym marzeniem jest roz-
budowa – a raczej zbudo-
wanie nowego placu zabaw 
i boiska. Mamy jeszcze dużo 
pracy przy zagospodarowa-
niu terenu obok WDK. Został 
już poszerzony taras z kost-
ki brukowej, miejsce do gril-
lowania i grill – wszystko 
w tzw. czynie społecznym. 
Siedziska i ławy wykonamy 
z europalet. Ukształtowanie 
Grabówki aż się prosi, żeby 
w planach znalazł się ta-
ras widokowy do obserwacji 
przyrody i podziwiania bliż-
szej i dalszej okolicy.

Grabówka nie zapomina 
o tym jaki dar 0otrzyma-
ła – my mieszkańcy jeste-
śmy wdzięczni za kaplicę i 
dom kultury, jesty to nasze 
centrum, serce naszej wsi, 
z którym związana jest spo-
łeczność. To będzie naszą 
spuścizną, którą po Ligocie i 
Grabówce zostawimy potom-
nym.

Gabriela Świerzy

podczas biegu, jak i podczas 
części artystycznej.

Dziękuję również członkom 
Rady Sołeckiej, współorga-
nizatorom, lubomskim bie-
gaczom, lokalnym artystom, 
pracownikom Urzędu Gminy 
oraz wszystkim, którzy byli 
zaangażowani przy organi-
zacji festynu.

 Maria Fibic
 Sołtys Lubomi

Jest takie miejsce na świecie, droższe niż wszystkie inne,
Tu upływa me życie – to moje strony rodzinne,
Wokoło stawy i pola i domki wśród zieleni,
Wiem, że to Grabówka jest moim miejscem na ziemi.
Nasza miejscowość wśród stawów Grabówka się nazywa
Urzekła tak wielu ludzi – natura tu wszystkich wzywa …
Jest w naszej małej Grabówce na górce kościółek mały
To dar starej Ligoty dla tego miejsca chwały.
Mamy też Dom Kultury – lepszego nie ma w gminie
Tu się dzieje kultura, na cały powiat zasłynie…
I czego na świecie szukać, mamy tu wszystko co trzeba
Swego wcale nie znacie – nie wiecie co posiadacie!

Cudowna Grabówka

Występ zespołu Gołężanki na scenie WDK Grabówka

Festyn Rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem
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ciąg dalszy na str. 17

Podstawowe informacje o podatku od nieruchomości

16

W ostatnim czasie organ 
podatkowy przeprowadził 
szereg czynności kontrolnych 
w zakresie prawidłowe-
go opodatkowania po-
datkiem od nieruchomo-
ści gruntów, budynków 
i budowli na terenie naszej 
gminy.

 Doprowadziło to do wy-
eliminowania wielu niepra-
widłowości w przypadku 
opodatkowania tym podat-
kiem m. in. poddaszy użyt-
kowych, strychów, piwnic 
czy garaży, które zostały 
przez właścicieli nierucho-
mości zagospodarowane z 
uprzednio wybudowanych 
budynków gospodarczych. 
Równocześnie spowodowało 
to wzrost dochodów z tego 
tytułu. Nie ulega jednak 
wątpliwości, iż „akcja” ta w 
wielu przypadkach przynio-
sła również korzyść podat-
nikowi w postaci obniżenia 
kwoty podatku. Dotyczyło 
to przede wszystkim błęd-
nego wykazywania do opo-
datkowania powierzchni 
użytkowej pomieszczeń lub 
ich części oraz części kondy-
gnacji o wysokości w świe-
tle od 1,40 m do 2,20 m 
w stu procentach, zamiast 
zgodnie z przepisami usta-
wy o podatkach i opłatach 
lokalnych w pięćdziesięciu. 
Obliczając powierzchnię 
użytkową, pominąć nale-
ży również pomieszcze-
nia lub części pomieszczeń 
o wysokości do 1,40 m. 
Należy pamiętać, iż wy-
szczególnienie powierzchni 
w zależności od wysokości 
kondygnacji dla celów podat-
ku od nieruchomości dotyczy 
wszystkich rodzajów budyn-
ków, zarówno mieszkalnych 
jak i gospodarczych, a także 
wolnostojących garaży nale-
żących do innych budynków 
niemieszkalnych. 

 Przybliżenie więc podsta-
wowych pojęć z tego zakresu 
pomoże we właściwym opo-

datkowaniu tą daniną pu-
bliczną, jaką jest podatek od 
nieruchomości.

 Podatek od nieruchomo-
ści zasila budżet gminy. Do 
jego zapłaty zobowiązany 
jest każdy nabywca grun-
tu, budynku lub budowli - 
w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
Podatnikami tego podatku 
są zarówno właściciele nie-
ruchomości, ich użytkownicy 
wieczyści, samoistni posia-
dacze oraz w wyjątkowych 
przypadkach posiadacze za-
leżni nieruchomości należą-
cych do gminy lub Skarbu 
Państwa. Podatek od nieru-
chomości jest podatkiem lo-
kalnym i o wysokości stawek 
decyduje rada gminy. Nie 
mają jednak pełnej dowol-
ności, gdyż górne granice 
tych stawek określa Minister 
Finansów. Rada gminy w od-
powiedniej uchwale określa 
odrębnie stawki dla budyn-
ków mieszkalnych, związa-
nych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bu-
dynków pozostałych oraz 
budowli, a także gruntów 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i 
gruntów pozostałych. 

 Podatkowi od nierucho-
mości podlegają wszystkie 
grunty, chyba że są opodat-
kowane podatkiem rolnym 
albo leśnym. Warunkiem 
umożliwiającym opodatko-
wanie gruntów rolnych lub 
leśnych podatkiem od nieru-
chomości z zastosowaniem 
najwyższej stawki, jest wy-
konywanie na takim gruncie 
czynnie działalności gospo-
darczej. 

 Dla gruntów podsta-
wę opodatkowania stanowi 
powierzchnia. W przypad-
ku budynków lub ich części 
podstawą opodatkowania 
jest powierzchnia użytkowa 
wyrażona w metrach kwa-
dratowych, mierzona po we-
wnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, 

za wyjątkiem klatek schodo-
wych i szybów dźwigowych. 
Dla przypomnienia obiekt 
budowlany stanowi budy-
nek tylko wówczas, gdy jest 
trwale związany z gruntem 
i jest wydzielony w prze-
strzeni za pomocą ścian oraz 
posiada fundamenty i dach.  
Podstawowym kryterium za-
liczenia danego budynku do 
odpowiedniej kategorii, a co 
za tym idzie zastosowanie 
właściwej stawki podatko-
wej jest dokumentacja bu-
dowlana tego budynku, np. 
projekt budowlany, pozwo-
lenie na budowę, decyzja o 
dopuszczeniu budynku do 
użytkowania, z której wyni-
ka rodzaj budynku. 

 Najwyższą stawką opodat-
kowane są grunty i budynki 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
a więc takie, które znajdują 
się w posiadaniu przedsię-
biorcy lub innego podmiotu 
prowadzącego działalność 
gospodarczą. Wyjątek sta-
nowią budynki mieszkalne i 
grunty związane z tymi bu-
dynkami, gdzie podatek z 
zastosowaniem najwyższej 
stawki dotyczyć będzie czę-
ści zajętej na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

 W przypadku zawieszenia 
wykonywania działalności go-
spodarczej, grunty, budowle 
i budynki są opodatkowane 
według stawek przewidzia-
nych dla tej działalności. 
Zmiana wysokości stawki w 
okresie zawieszenia możliwa 
jest jedynie dla budynków 
mieszkalnych lub ich części, 
które przed zawieszeniem 
objęte były stawką przewi-
dzianą dla działalności go-
spodarczej, a także w odnie-
sieniu do gruntów rolnych i 
leśnych, gdzie dopuszczalne 
w okresie nieprowadzenia 
tej działalności jest opo-
datkowanie tych gruntów 
podatkiem rolnym lub le-
śnym. W zakresie nowo wy-
budowanych budynków czy 

budowli termin powstania 
obowiązku podatkowego 
został przeniesiony na na-
stępny rok podatkowy. Są to 
tzw. „wakacje podatkowe”, 
jednak „rozpoczęcie użytko-
wania części budynku przed 
jego ostatecznym wykoń-
czeniem” i „zakończenie bu-
dowy” są równoważne i tym 
samym wystąpienie której-
kolwiek z sytuacji powoduje 
obowiązek płacenia podatku 
od całego budynku, a nie 
tylko jego części. 

 Ustawowo zwolnione są 
od podatku od nieruchomo-
ści budynki gospodarcze lub 
ich części. Aby określony 
budynek mógł korzystać z 
tego zwolnienia, musi speł-
niać łącznie dwa warunki: 
po pierwsze musi być poło-
żony na gruncie gospodar-
stwa rolnego a ponadto słu-
żyć wyłącznie działalności 
rolniczej. Wolne od podatku 
są również wiaty, pawilony, 
garaże blaszane, należące 
do tymczasowych obiektów 
budowlanych z wyjątkiem 
posiadania takiego obiektu 
przez przedsiębiorę. Podmiot 
prowadzący działalność go-
spodarczą zobowiązany jest 
wykazać go do opodatko-
wania, a podatek zostaje 
wyliczony od wartości tego 
obiektu, stanowiącego w 
przypadku przedsiębiorcy 
budowlę. 

 Podatnik powinien pa-
miętać o obowiązku infor-
mowania organu podat-
kowego o każdej zmianie 
mającej wpływ na wyso-
kość podatku. Sytuacja 
taka może mieć miejsce 
w przypadku zmiany prze-
znaczenia budynku gospo-
darczego lub jego części, 
wykorzystywanego obec-
nie jako garaż lub gdy 
część pomieszczeń bu-
dynku została oddana 
w najem osobie prowadzą-
cej działalność gospodarczą. 
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Wiąże się to z konieczno-
ścią złożenia nowej infor-
macji w sprawie podatku od 
nieruchomości, gdyż niedo-
pełnienie tego obowiązku 
w ciągu 14 dni od tej zmiany, 
może narazić podatnika na 
konsekwencje karno-skarbo-
we. Należy również pamię-
tać o aktualizacji adresu w 
przypadku jego zmiany lub 
w sytuacji wyjazdu za grani-
cę na okres powyżej dwóch 
miesięcy – o ustanowieniu 
osoby upoważnionej do od-
bioru korespondencji. 

 Zasady obliczania i wpła-
cania podatku uzależnione 
są od statusu podatnika. 
W przypadku osób fizycz-
nych podatek ustalany jest 
w drodze decyzji i wpła-
cany w czterech ratach do 
15 marca, 15 maja, 15 wrze-
śnia i 15 listopada roku po-
datkowego. Pozostali podat-
nicy sami obliczają podatek 
w deklaracji składanej do 31 
stycznia, a następnie opła-
cają odpowiednią jego część 
do 15 dnia każdego miesią-
ca, za wyjątkiem stycznia, 
gdzie termin płatności upły-
wa ostatniego dnia tego mie-
siąca. Wpłaty tego podatku 
można dokonać w przypadku 
naszej gminy u inkasentów, 

którymi są sołtysi poszcze-
gólnych miejscowości lub na 
rachunek bankowy urzędu 
numer 85 8469 0009 0010 
3408 2000 0006.

Terminowe regulowanie 
podatku od nieruchomości 
przez podatnika uchroni go 
przed dodatkowymi koszta-
mi, tj. kosztami upomnienia 
wynoszącymi obecnie 11,60 
zł oraz podatkowymi odset-
kami za zwłokę (8 % w skali 
roku), a w przypadku wysta-
wienia tytułu wykonawcze-
go, również przed kosztami 
egzekucyjnymi pobieranymi 
przez poborcę skarbowego. 
W skrajnych wypadkach, to 
znaczy podatnikom posia-
dającym zaległości z kilku 
lat, ustanawiany jest za-
staw skarbowy lub hipoteka 
na nieruchomości, która w 
efekcie utrudnia swobodne 
dysponowanie nieruchomo-
ścią.

Warto również pamiętać, 
że podatnik znajdujący się w 
trudnej sytuacji finansowej, 
składając odpowiedni wnio-
sek w Urzędzie Gminy, może 
skorzystać z ulg w spłacie 
podatku w postaci odrocze-
nia, rozłożenia na raty lub 
w skrajnych przypadkach - 
umorzenia kwoty podatku. 

Teresa Komarek 

System śmieciowy
Zgodnie z zapisami zno-

welizowanej ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porząd-
ku w gminach ( t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1399 z późn. 
zm.), od 1 lipca 2013 r. za-
częły obowiązywać nowe za-
sady gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Zmiany 
w przepisach mają na celu 
objęcie wszystkich miesz-
kańców zorganizowanym 
odbiorem odpadów komu-
nalnych, rozwój segregacji 
odpadów, wyeliminowanie 
dzikich wysypisk śmieci oraz 
zmniejszenie ilości odpadów 
ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska 
odpadów.

Ustawa zobowiązuje gmi-
ny do przyjęcia odpadów 
od mieszkańców w zamian 
za tzw. „opłatę śmieciową” 
wnoszoną na rachunek gmi-
ny.

Zebrane w ramach tej opła-
ty środki mają zabezpieczyć 
finansowo wszystkie działa-
nia związane z nowym sys-
temem śmieciowy tj. pokryć 
koszty odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów 
odebranych od mieszkań-
ców, a w przypadku naszej 
gminy również pokryć koszty 
nieodpłatnego wyposażenia 

nieruchomości zamieszka-
łych w pojemniki na odpady 
zmieszane (kubły) oraz wor-
ki do segregacji. 

W Regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na 
terenie gminy Lubomia zo-
stała ustalona średnia tygo-
dniowa ilość wytwarzanych 
niesegregowanych odpadów 
komunalnych dla nierucho-
mości zamieszkałych w wy-
sokości 20l na mieszkańca 
tygodniowo. Zapis ten sto-
sowany jest do określenia 
pojemności pojemnika prze-
znaczonego na odpady zmie-
szane, jaki winna otrzymać 
dana nieruchomość.

W dniu 15 października 
2014 r. został ogłoszony ko-
lejny przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli 
zamieszkałych nieruchomo-
ści. Przetarg wygrała firma 
REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 
Oferta opiewała na kwo-
tę 2.701.800,00 zł co daje 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca kwotę 9,50 zł od 
jednej osoby miesięcznie.

Umowa została zawarta na 
okres 3 lat – do 31.12.2017 
r.

Kwota opłaty od jednego 
mieszkańca nie uległa zmia-
nie i wynosi :

10 zł miesięcznie, gdy od-
pady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny

18 zł miesięcznie, gdy od-
pady są zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny.

Obliczoną samodzielnie w 
deklaracji „opłatę śmiecio-
wą” należy wpłacać na rzecz 
gminy Lubomia, na indywi-
dualny numer konta ban-
kowego, w terminach kwar-
talnych bądź miesięcznych, 
przy czym okresem rozlicze-
niowym są następujące ter-
miny :

15 marca za I kwartał
15 czerwca za II kwartał
15 września za III kwartał
15 grudnia za IV kwartał

Dotacja 85% na ko-
lektory słoneczne! 
W nowej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020, gminy 

będą miały możliwość ubie-
gania się o 
dof inansowa-
nie odnawial-
nych źródeł 
energii dla 
mieszkańców  
w ramach 
p r o g r a m u 
„ S ł o n e c z n a 
G m i n a ” . 
Dotacja na 
kolektory sło-

neczne (tzw. solary) może 
wynosić nawet 85% kosztów 
poniesionych przez osoby fi-
zyczne, pozostałe 15% bę-

Słoneczna Gmina dzie stanowiło wkład własny. 
W przypadku zainteresowa-
nia udziałem w wyżej wy-
mienionym programie, bar-
dzo prosimy o wypełnienie 
ankiety dołączonej do gazet-
ki oraz dostarczenie jej do 
Urzędu Gminy w Lubomi, po-
kój nr 8, do dnia 30.10.2015 
r. Ankiety będą również  
do pobrania w Urzędzie 
Gminy oraz na stronie in-
ternetowej www.lubomia.pl.  
Informujemy, iż ankiety 
mają charakter wyłącznie 
sondażowy i nie stanowią 
gwarancji otrzymania dofi-
nansowania. 
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Aktywna integracja

Szkolenie podczas projektu „Aktywna integracja”

Biorąc pod uwagę stan lud-
ności w gminie Lubomia na 
dzień 31 grudnia 2014 r. (7  
886 mieszkańców), z usług 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(OPS) w 2014 r. skorzystało 
ok. 17,00 % ludności naszej 
gminy.

Świadczeniami przyznawa-
nymi przez nasz OPS były:

zasiłki: stałe, okresowe, 
celowe, specjalne celowe, 
dofinansowanie: usług opie-
kuńczych, posiłków w pla-
cówkach oświatowych lub 
z dowozem do domu klien-
ta, pobytu w domach po-
mocy społecznej, pobytu w 
domach dla bezdomnych, 
pomocy dla rodzin zastęp-
czych, sprawienie pogrze-
bu, wydawanie kart dużej 
rodziny, działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, a także przyznawa-
nie i wypłacanie świadczeń 
rodzinnych: zasiłków rodzin-
nych i dodatków do nich, 
świadczeń opiekuńczych, za-
siłków pielęgnacyjnych, za-
siłków dla opiekunów, „be-
cikowego”, funduszu alimen-
tacyjnego ,prowadzenie po-
stępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych, a także 
praca socjalna i ocena sytu-
acji poprzez wizyty w domu 
klienta (pomoc w sytuacjach 
kryzysowych, kierowanie do 
ośrodków wsparcia i inne w 
zależności od potrzeb).

W 2014 r. udzielono po-
mocy w formie:

Schronienia: 5 osobom 
bezdomnym z terenu gmi-

ny Lubomia. Osoby te prze-
bywają w placówkach w 
Raciborzu, Wodzisławiu, 
Rybniku, Mariance 
Rędzińskiej

Pobytu w domach po-
mocy społecznej: na dzień 
1.01.2014 r. w Raciborzu, 
Gorzycach, Żywcu, Mielcu 
przebywało 9 osób. Usług 
opiekuńczych: tym świad-
czeniem objętych było 14 
osób, które ze względu na 
wiek, niepełnosprawność i 
brak możliwości zapewnienia 
tej pomocy ze strony rodzi-
ny wymagały pomocy oso-
by drugiej. Usługi te świad-
czone były przez Caritas 
Archidiecezji Katowickiej o/
Gorzyce lub przez opiekunki 
zatrudnione na umowę zle-
cenie przez nasz OPS.

Dożywiania: tu OPS za-
pewnił pomoc w formie go-
rącego posiłku lub świad-
czenia pieniężnego na za-
kup posiłku lub żywości albo 
świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywno-
ściowych. W 2014 r. z pro-
gramu skorzystało 89 dzie-
ci, którym opłacano posiłki 
w placówkach oświatowych, 
a 91 osób otrzymało zasiłki 
celowe na zakup żywności. 
Jedną z form pomocy (głów-
nie wobec osób starszych, 
samotnych, niepełnospraw-
nych) było opłacenie dla 10 
osób posiłków wraz z dowo-
zem do domu klienta (w dni 
robocze) świadczonych na 
podstawie umowy zawartej 
pomiędzy naszym OPS-em a 
Caritas Katowice o/ Gorzyce 

Pomocy materialnej dla 
uczniów: w ramach tej po-
mocy przyznano stypen-
dia szkolne dla 44 uczniów. 
Pieczy zastępczej: . od dnia 
1.01.2012 r. do 31.12.2014 
r. z terenu naszej gminy w 
pieczy zastępczej zosta-
ło umieszczonych 8 dzieci. 
Koszty na wychowanie dziec-
ka ponoszone przez gminę są 
uzależnione od czasu pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej 
i wynoszą: 10 % kosztów w 
1 –szym roku pobytu ,30 %- 
w 2-gim roku i 50 % w 3-cim 
i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 
Z tego tytułu w 2014 ,za po-
średnictwem OPS gmina po-
niosła wydatki w wys. ok. 20 
tys. zł. 

Projektów unijnych: 1) 
skierowany do bezrobotnych 
pt. „Aktywna integracja spo-
łeczna i zawodowa na terenie 
gminy Lubomia”. Uczestnicy 
wzięli udział w szkoleniach 
z zakresu doradztwa zawo-
dowego, treningu: rozwo-
ju osobistego, umiejętności 
praktycznych. Mieli też do 
wyboru 2-5 kursów zawo-

dowych dostosowanych do 
ich możliwości i potrzeb jak 
kurs: obsługa kas fiskal-
nych, prawo jazdy kat. B, 
florysta, opiekun osób star-
szych, artystyczne szycie fi-
ran, kosmetyczka i inne. Był 
to już ostatni rok realizacji 
tego projektu (od 2008 r.). 
Ogółem w projekcie wzięło 
udział 95 osób, z czego ok. 
25% podjęło zatrudnienie. 

2) skierowany do 9 osób 

niepełnosprawnych, które 
wraz z osobami z ich oto-
czenia (matka, ojciec, syn, 
córka) brały udział w kur-
sach zawodowych i warszta-
tach wyjazdowych, docelowo 
projekt umożliwił: staże re-
habilitacyjne, praktyki za-
wodowe, a ostatecznie peł-
ne zatrudnienie. W wyniku 
ukończenia tego projektu w 
październiku 2014 r.- 3 oso-
by niepełnosprawne z terenu 
naszej gminy znalazły za-
trudnienie.

Dla uczestników projek-
tów unijnych, dla pracowni-
ków OPS, a także dla zain-
teresowanych mieszkańców 
gminy w Ośrodku Pomocy 
Społecznej odbyły się za-
jęcia z pogadanką z zakre-
su profilaktyki nowotwo-
rowej, które poprowadzili 
pracownicy z Kadry me-
dycznej (lekarz i pielęgniar-
ka) z Centrum Onkologii- 
Wczesnego wykrywania 
Nowotworu w Gliwicach. Na 
spotkaniu omówiono profi-
laktykę wczesnego wykry-
wania raka piersi oraz raka 
szyjki macicy. Prelekcję oraz 

pokaz slajdów połączono z 
instruktażem samobadania 
piersi na fantomie. 

Działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie- podejmujące-
go działania w rodzinach 
w których wystąpiła prze-
moc, zgodnie z procedurą 
„Niebieskiej Karty”, która 
może być wszczęta bez zgo-

Wigilijka dla osób samotnych w GOK Lubomia

ciąg dalszy na str. 19
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dy osoby pokrzywdzonej i 
której celem jest zatrzyma-
nie przemocy w rodzinie i 
uruchomienie zmiany zacho-
wań pod kątem zapewnie-
nia bezpieczeństwa i przy-
wrócenia godności osobom 
słabszym, narażonym na 
skrzywdzenie. Na spotka-
nia Zespołu wzywany jest 
sprawca jak i ofiara przemo-
cy (w różnych terminach).
Następnie Zespół podejmu-
je decyzje co do dalszego 
postępowania, np.: kieruje 
sprawę do Prokuratury, do 
udziału w zajęciach psycho-
terapeutycznych, na lecze-
nie odwykowe, przymusowe 
umieszczenie w placówce 
odwykowej, wniosek do sądu 
o nadzór kuratora, moni-
toring rodziny przez poli-
cję, pracownika socjalnego i 
inne, w zależności od sytu-
acji rodziny.

Działalności kultural-
nej: - w ramach przyzna-
nych z Kuratorium Oświaty 
w Katowicach 2 darmowych 
miejsc na wypoczynek letni 2 
dzieci wyjechało na 14-dnio-
we kolonie do Darłówka 
Wschodniego nad morzem;

- dla 70 dzieci zorgani-
zowano w Wiejskim Domu 
Kultury w Syryni spotkanie 
z „Mikołajem” połączone z 
wręczeniem paczek dla dzie-
ci, sfinansowanych ze środ-
ków OPS. Odbyły się także 
wspólne gry i zabawy oraz 
poczęstunek; 

- wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Wodzisławiu 
Śl. OPS włączył się w or-
ganizację „Powiatowych 
Mikołajek”, na które zosta-
ło zaproszonych 20 dzieci z 
naszej gminy. Dzieci również 
otrzymały darmowe paczki, 
bawiły się wspólnie z zapro-
szonym zespołem artystycz-
nym oraz Mikołajem

- już po raz 4-ty OPS zorga-
nizował spotkanie opłatko-
we dla 100 osób: starszych, 
samotnych, niepełnospraw-
nych lub z inną dysfunkcją. 
Celem imprezy była przede 

wszystkim integracja ze śro-
dowiskiem, a także zorgani-
zowanie poczęstunku „wie-
czerzy wigilijnej” jako for-
my pomocy w naturze. Dla 
mieszkańców spoza Lubomi 
zorganizowano dowóz auto-
busem. Podczas spotkania 
z programem artystycznym 
„po Śląsku” wystąpiły dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Lubomi.

Interwencji kryzyso-
wych: podejmowanych na-
tychmiastowo- tj. w dniu 
zgłoszenia lub w zależności 
od pilności sprawy – w cią-
gu najbliższych kilku dni. 
Rozpoczyna je najczęściej 
wizyta pracownika socjalne-
go w środowisku zagrożo-
nym (często w dwie osoby) 
, a w zależności od charak-
teru sprawy także przed-
stawiciela policji , służby 
zdrowia (lekarza ogólne-
go, psychiatry, pielęgniar-
ki środowiskowej) lub innej 
instytucji, której wymaga 
interwencja. Zdarzenia na-

głe wymagające interwencji 
dotyczą najczęściej spraw z 
zakresu przemocy domowej, 
zaniedbań wychowawczych 
względem małoletnich dzie-
ci, osób starszych zagrożo-
nych szczególnie w okresie 
zimowym, osób bezdomnych 
lub mieszkających w warun-
kach zagrażających życiu, 
osób chorych szczególnie 
w przypadkach nagłego po-
gorszenia stanu zdrowia, 
wymagających np. natych-

miastowego włączenia usług 
opiekuńczych czy umiesz-
czenia w placówce leczni-
czej, zdarzeń losowych jak: 
uszkodzenie budynku w wy-
niku np. załamania pogody, 
pożaru czy innych nieprze-
widzianych zdarzeń. 

Interwencje kryzysowe za-
wsze należą do spraw trud-
nych, wymagających od pra-
cowników Ośrodka nie tylko 
dyspozycyjności, odpowie-
dzialności ale także dbało-
ści o zapewnienie im bezpie-
czeństwa. W 2014 r. w ra-
mach interwencji kryzysowej 
działaniami objęto 180 osób.

Świadczeń rodzinnych: 
W 2014 r. wypłacono 2806 
zasiłków rodzinnych , 1048 
dodatków do zasiłku rodzin-
nego oraz 72 „becikowe”. 
Średnia miesięczna liczba 
rodzin pobierających świad-
czenia rodzinne wyniosła 
273. Najwięcej rodzin korzy-
stających z pomocy w formie 
pobierania zasiłków rodzin-
nych to rodziny z 2 –ką dzie-

ci, następnie z 1-ym dziec-
kiem. W ramach opieki nad 
niepełnosprawnym człon-
kiem rodziny wypłacono 
także 2021 świadczeń opie-
kuńczych jak: świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny za-
siłek opiekuńczy, zasiłek dla 
opiekunów Wypłacono także 
1833 zasiłki pielęgnacyjne.

W 2014 r. z funduszu ali-
mentacyjnego wypłacono 
435 świadczeń. Dłużnik ali-
mentacyjny jest zobowiąza-

ny do zwrotu organowi wła-
ściwemu wierzyciela należ-
ności w wysokości świadczeń 
wypłaconych z funduszu ali-
mentacyjnego osobie upraw-
nionej, łącznie z ustawowy-
mi odsetkami. W sprawie 
dłużników alimentacyjnych 
podjęto działania m.in.:

 7 wniosków skierowano do 
prokuratury, wobec 10 dłuż-
ników przekazano informa-
cje na Policję, wystawiono 
55 tytułów wykonawczych, 
6 osobom zatrzymano prawo 
jazdy,46 osób zarejestrowa-
no w Biuletynie Informacji 
Publicznej jako dłużników, 
wobec 33 osób wystosowano 
zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania.

Asystenta rodziny: od 
1.01.2015 r. zgodnie z usta-
wą „o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej” 
OPS zobowiązany został do 
zatrudnienia asystenta ro-
dziny, którym została P. 
Monika Szewieczek (zam. 
Syrynia). Do zadań asysten-
ta należy świadczenie usług 
wobec rodzin zamieszkałych 
na obszarze Gminy Lubomia, 
przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo–wychowawczych. Na 
podstawie planu pracy opra-
cowanego wspólnie z rodziną 
asystent dąży do ich popra-
wy sytuacji życiowej, po-
przez udzielanie pomocy w 
prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, w rozwiązywaniu 
problemów: socjalnych, psy-
chologicznych, problemów 
wychowawczych z dziećmi, 
motywowaniu do podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, 
podejmowaniu i utrzymywa-
niu pracy zarobkowej, po-
dejmowanie działań inter-
wencyjnych i zaradczych w 
sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa dzieci i rodzin i 
innych w razie potrzeb. Do 
czerwca 2015 r. asystent 
miał pod opieką 10 rodzin.

Kierownik OPS w 
Lubomi 

 mgr Irena Koczwara

dokończenie ze str. 18

Spotkanie ze św. Mikołajem
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Pierwszy wicestarosta
z naszej gminy!

Nowa skarbnik gminy

Z takiego wyniku jak w 
ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych mieszkań-
cy Lubomi mogą być dum-
ni. W radzie powiatu wodzi-
sławskiego zasiadło dwóch 
naszych reprezentantów. 
Oboje zajmują w powiecie 
bardzo ważne funkcje.

Do rady powiatu dosta-
li się: Krystyna Smuda oraz 
Leszek Bizoń. K. Smuda zo-
stała wybrana na przewodni-
czącą Komisji Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska, a 
Leszek Bizoń – dzięki no-
minacji starosty Tadeusza 
Skatuły – został pierwszym 
w historii naszej gminy wi-
cestarostą.

Jako zastępca starosty 
Leszek Bizoń jest jednym z 
pięciu członków zarządu po-
wiatu. W powiecie odpowiada 
on za nadzór nad innymi niż 
drogowe powiatowymi inwe-
stycjami, wydziałem archi-
tektury, wydziałem zdrowia 
oraz powiatowymi jednost-
kami pomocy społecznej, jak 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, domy dziecka, 
warsztaty terapii zajęcio-
wej, dom pomocy społecznej 
oraz ośrodkami wsparcia dla 
ofiar przemocy w rodzinie 
oraz dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Podlega 
mu również Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności.

Wicestarosta Bizoń pełni 
ponadto funkcję przewod-
niczącego Rady Społecznej 
Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śl., która doradza dyrekto-
rowi zakładu. Pełni również 
funkcję koordynatora spe-
cjalnie utworzonego w sta-
rostwie zespołu do spraw 
szybkiej obsługi inwestorów. 

Leszek Bizoń ukończył 
na Wydziale Ekonomii 
Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach studia o spe-
cjalizacji gospodarka miej-
ska i regionalna. Ponadto 
w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości 
ukończył studia o specjaliza-

cji międzynarodowa współ-
praca i integracja europej-
ska ze specjalnością „Biznes 
międzynarodowy i języki 
obce w biznesie”. Od 1990 r. 
posiada uprawnienia budow-
lane do kierowania i nadzo-
rowania robót budowlanych. 
Jest członkiem Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach. 
Od 1979 r. związany za-
wodowo z Urzędem Gminy 

Lubomia na różnych 
stanowiskach – in-
spektora, kierowni-
ka referatu, a także 
sekretarza gminy (od 
2007 r.). Dwukrotnie 
był radnym Gminy 
Lubomia oraz Powiatu 
Wodzisławskiego. W 
kadencji 2006 
– 2010 w 
Radzie Powiatu 
W o d z i s ł a w s k i e g o 
pełnił funkcję 
p r z e w o d n i c z ą c e -

go Komisji Infrastruktury 
i Drogownictwa oraz prze-
wodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów. W ka-
dencji 2014 – 2018 zo-
stał wybrany na stanowi-
sko Wicestarosty Powiatu 
Wodzisławskiego. Prywatnie 
mieszka w Lubomi. Jest żo-
naty. Jest ojcem dwóch sy-
nów i szczęśliwym dziadkiem 
dwojga wnucząt.

Pani mgr inż. Małgorzata 
KOLARCZYK - Skarbnik 
Gminy - powołana Uchwałą 
Rady Gminy Lubomia z dnia 
11.06.2014 r.

Pani Małgorzata Kolarczyk 
ukończyła studia wyższe 
na Politechnice Opolskiej 
w Opolu, kierunek: 
„Zarządzenie i Marketing” 
uzyskując w 1998 roku 
tytuł magistra inżynie-
ra. W tym też roku podję-
ła pracę w banku (PKO BP 
S.A.), gdzie pracowała do 
2006 roku. W trakcie pra-
cy w sektorze bankowości 
detalicznej i korporacyj-
nej, podjęła studia pody-
plomowe na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w 
Katowicach, na kierunkach: 
„Działanie banków uniwer-
salnych” oraz „Kontrola fi-
nansowa i audyt wewnętrz-
ny w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych”. 
Zdobywanie doświadczenia 
zawodowego, związanego z 
pracą w jednostkach sektora 
finansów publicznych rozpo-

częła pracą w Biurze Audytu 
i Kontroli Urzędu Miasta 
Rybnika.

Od 2007 roku jest pra-
cownikiem Referatu Budżetu 
Urzędu Gminy Lubomia, a 
od roku 2012 pełniła funkcję 
Zastępcy Skarbnika Gminy. 
Ukończyła studia podyplo-
mowe na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach, 
na kierunku: „Rachunkowość 
i sprawozdawczość w sekto-
rze finansów publicznych”.

Tancerki zespołu „Flesz” 
z Lubomi zakwalifikowa-
ły się do Mistrzostw Świata 
Mażoretek, które odby-
ły się pod koniec sierp-
nia 2014 r. w Pradze w 
Republice Czeskiej. Tam w 
silnej konkurencji Valeria 
Urbaniec, Daria Koszyk, 
Justyna Dudek, Martyna 
Niestrój, Martyna Frewicz 

oraz Martyna Jenczmionka 
zajęły 10. miejsce w kate-
gorii mini-pompom kadetek. 
Natomiast Valeria wywal-
czyła piąte miejsce i zna-
lazła się w ścisłej czołówce 
zawodniczek z kilku krajów. 
Nasze dziewczęta w swojej 
kategorii były najlepsze spo-
śród zawodniczek z Polski.

Światowe tancerki
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Od marca br. obowiązu-
ją nowe przepisy dotyczące 
wydawania dowodów osobi-
stych.

Dowody mają nową szatę 
graficzną; zniknął adres za-
mieszkania, rysopis i podpis. 
Nowy dowód osobisty wyda-
je się nieodpłatnie a wniosek 
można złożyć w organie do-
wolnej gminy na terytorium 
Polski. 

Wniosek składa i odbiera 
się osobiście. Do wniosku 
dołącza się kolorową foto-
grafię osoby ubiegającej się 

o wydanie dowodu osobi-
stego o wymiarach 35 x 45 
mm, wykonaną na jednoli-
tym jasnym tle, mającą do-
brą ostrość oraz odwzorowu-
jącą naturalny kolor skóry, 
obejmującą wizerunek od 
wierzchołka głowy do gór-
nej części barków, tak aby 
twarz zajmowała 70-80% fo-
tografii, pokazującą wyraź-
nie oczy, zwłaszcza źrenice i 
przedstawiającą osobę w po-
zycji frontalnej, bez nakry-
cia głowy i okularów z ciem-
nymi szkłami, patrzącą na 

Nowe dowody osobiste

Gmina Lubomia - po pod-
jęciu stosownej uchwały 
przez RadęGminy - przystą-
piła w tym roku do Lokalnej 
Grupy Działania „Morawskie 
Wrota”. Dzięki temu insty-
tucje i stowarzyszenia z te-
renu gminy będą mogły po-
zyskiwać granty na projekty 
związane z rozwojem lokal-
nej społeczności, które będą 
zgodne ze strategią rozwoju 
LGD.

Stowarzyszenie LGD 
Morawskie Wrota obecnie 
obejmuje obszar gmin Godów, 
Gorzyce, Krzyżanowice, 
Lubomia, Marklowice i 
Mszana. Jesteśmy na eta-
pie tworzenia nowej stra-
tegii rozwoju, kierowanego 
przez lokalną społeczność. 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, w ramach które-
go działamy, obejmuje lata 
2014-2020, ale w praktyce 
nasza strategia będzie pla-
nowana na lata 2016-2023. 
W dniu 17 lipca złożyliśmy 
wniosek na tzw. okres przy-
gotowawczy, którego naj-
ważniejszym zadaniem jest 
przygotowanie nowej strate-
gii, w oparciu o bardzo duży 
udział lokalnej społeczności, 
czyli Państwa. Od tego co 
znajdzie się w strategii za-

leży kierunek naszych dzia-
łań na nowy okres finanso-
wania. Dlatego podjęliśmy 
już szereg działań przygo-
towawczych do stworzenia 
jak najlepszego dokumen-
tu uwzględniającego zdanie 
mieszkańców w kwestii zde-
finiowania problemów, okre-
ślenia głównych celów i spo-
sobów realizacji. Mieszkańcy 
i rolnicy wypowiedzieli się w 
ankiecie, podobną skieruje-
my już w sierpniu do przed-
siębiorców. 

Od stycznia spotyka się 
zespół roboczy ds. strategii, 
który wytycza główne kie-
runki działań, konsultuje an-
kiety, wspólnie z Zarządem 
i Biurem opracowuje oraz 
omawia bieżące problemy 
związane z tworzeniem stra-
tegii. Już w lutym odbyło się 
spotkanie wszystkich zain-
teresowanych tworzeniem 
strategii, na którym prze-
prowadzono analizę SWOT. 
Jest ona obecnie punktem 
wyjścia do kolejnych spotkań 
w sierpniu i wrześniu, które 
odbędą się w każdej gminie. 
Na spotkaniach tych prze-
prowadzone zostaną również 
warsztaty z poszczególnymi 
grupami społecznymi (rol-
nicy i przedsiębiorcy, lokal-

Lubomia w Morawskich Wrotach
ni liderzy, przedstawiciele 
kultury, pomocy społecznej 
oraz młodzieży itp.) Już te-
raz zachęcamy do zapozna-
nia się z harmonogramem 
tych spotkań i zapraszamy 
do udziału. Po tym etapie 
odbędą się spotkania zespo-
łu eksperckiego. 

Na naszej stronie interne-
towej www.morawskie-wro-
ta.pl i Facebooku, na bieżą-
co informujemy o kolejnych 
działaniach. A wszystko ze-
brane jest w zakładce PROW 
2014-2020. Jest tam rów-
nież krótka sonda dotyczą-
ca różnych aspektów naszej 
przestrzeni społecznej.

Na stronie proponujemy też 
tworzenie Banku Pomysłów, 
czy zgłoszenie przemyśla-
nego projektu, który mógłby 
być wykorzystany w przy-
szłości.

Zapraszamy do wypełnie-
nia! 

Biuro na bieżąco uzupełnia 
bazę danych tj. podmiotów 
zainteresowanych dalszą 
współpracą z LGD oraz po-
zyskaniem środków na wła-
sne projekty. Zwracamy się 
przede wszystkim w stronę 
przedsiębiorców, zachęcając 
do przesłania nam swoich 
danych kontaktowych (na-
zwa firmy, zakres działal-
ności, kontakt – szczególnie 
mailowy).

Bardzo zapraszamy do 
współpracy - bez Państwa 
udziału strategia nie uzyska 
właściwego wymiaru!

tel. 324515034 e-mail: 
biuro@morawskie-wrota.pl 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
konsultacyjnych dotyczących przygo-
towania Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2016-2023! 

Spotkanie na terenie gminy Lubomia 
odbędzie się 17.09.2015 r. o godz. 
17.00 w WDK Grabówka

wprost z otwartymi oczami 
nieprzysłoniętymi włosami, z 
naturalnym wyrazem twarzy 
i zamkniętymi ustami.

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa osoba po-
siadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych tzn. ma 
ukończone 18 lat.

Osoba obowiązana do po-
siadania dowodu osobiste-
go może złożyć wniosek nie 
wcześniej niż 30 dni przez 
datą 18 urodzin.

W imieniu dziecka wnio-
sek składa jeden z rodziców, 

opiekun prawny lub kurator. 
Dzieci, które ukończyły 5 
rok życia muszą być obec-
ne przy składaniu wniosku. 
Dowody osobiste wydawane 
są na okres 10 lat z wyjąt-
kiem dzieci, które nie ukoń-
czyły 5 roku życia i mają do-
wody wydane na okres 5 lat. 
Wszystkie dowody wydane 
przed 1 marca 2015r. zacho-
wują ważność do upływu ter-
minów w nich określonych.

Urszula Sobol
Inspektor ds. Ewidencji 

Ludności i Dowodów 
Osobistych.
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Lubomska Karta Rodziny 3+
Wspierając rodziny wielo-

dzietne ,oraz doceniając po-
zytywny wpływ jaki wnoszą 
duże rodziny w rozwój go-
spodarczy i społeczny gminy, 
Wójt naszej gminy wystąpił 
z projektem uchwały oferu-
jącej rodzinom wielodziet-
nym szereg ulg i zniżek uła-
twiających im dostęp 
do kultury, rekreacji, 
sportu oraz niektó-
rych dóbr i usług ofe-
rowanych przez na-
szą gminę, ale także 
przez jednostki spoza 
gminy, które na zasa-
dzie porozumienia z 
gminą Lubomia rów-
nież oferują ulgi w 
opłatach.

I tak w dniu 
3.06.2015 r. weszła 
w życie uchwała Rady 
Gminy Lubomia wpro-
wadzająca „Lubomską 
Kartę Rodziny 3+” 
dla rodzin wielodziet-
nych, w tym rodzin 
zastępczych zamiesz-
kałych na terenie 
gminy Lubomia, ma-
jących na utrzymaniu 
troje lub więcej dzie-
ci w wieku do 18 roku 
życia lub do 25 roku 
życia, jeśli kontynuują na-
ukę w szkole (w szkole wyż-
szej), a w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 
18-tego roku życia, na okres 
ważności orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności. 

Zgodnie z tą uchwałą 
„Katalog ulg” zawiera zniżki 
w opłatach za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi 
w wys. 100 % na trzecie i ko-
lejne dziecko w rodzinie; w 
opłatach wnoszonych za za-
opatrzenie w wodę w wys. 25 
% należnej opłaty, opłatach 
za korzystanie z hal spor-
towych, kortów tenisowych, 
siłowni przy tych halach w 
Syryni i Lubomi w wys. 50 % 
dla wszystkich członków ro-
dziny; opłacie za świadcze-
nia samorządowych przed-

szkoli publicznych na terenie 
Gminy Lubomia w zakresie 
przekraczającym podstawę 
programową w wys. 25 % 
na drugie i kolejne dziecko, 
które uczęszczają w tym sa-
mym czasie do przedszkola; 
w opłatach za imprezy lub 
zajęcia organizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Lubomi oraz jednostki mu 
podległe, finansowane lub 
współfinansowane z budże-
tu tej jednostki w wys. 50 
% ceny należnej opłaty dla 
każdego dziecka. 

Oprócz zniżek do dóbr 
i usług na terenie gminy, 
Karta daje także uprawnie-
nia do zniżek w opłatach 
za korzystanie z Aquaparku 
„H2Ostróg” w Raciborzu oraz 
z Aquaparku „Nautica” w 
Gorzycach w wys. 50 % dla 
wszystkich członków rodzi-
ny. 

Wydawaniem „Lubomskiej 
Karty Rodziny 3+”, zaj-
muje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubomi ul. 
Korfantego 71.

Imienną Kartę otrzymuje 

każdy uprawniony członek 
rodziny wielodzietnej. Karta 
wydawana jest rodzinom 
wielodzietnym, na podstawie 
złożonego wniosku maksy-
malnie na okres 1 roku (do 
31 grudnia roku, w którym 
wystąpiono z wnioskiem o 
wydanie karty) z możliwo-

ścią ponownego ubie-
gania się o wydanie 
karty. Z wnioskiem 
należy przedstawić: 
dowód tożsamości ze 
zdjęciem (dla dzie-
ci szkolnych może być 
aktualna legitymacja 
szkolna; dla dzieci do 
6 lat – dowód tożsamo-
ści lub akt urodzenia) 
dla uczących się powy-
żej 18 roku życia- za-
świadczenie ze szkoły 
o kontynuowaniu nauki 
lub ważna legitymacja 
z placówki edukacyj-
nej, w przypadku osób 
niepełnosprawnych w 
wieku od 18 do 25 lat 
- aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności; 
w przypadku rodzin 
zastępczych postano-
wienie sądu o ustano-
wieniu rodziny zastęp-
czej bądź ustanowieniu 

opiekuna prawnego
Przy składaniu wniosku po 

raz kolejny, osoby uczące się 
- składają jedynie oświad-
czenie potwierdzające kon-
tynuowanie nauki.

Kartę będzie można prze-
dłużyć na kolejny okres, 
składając kolejny wniosek, 
nie wcześniej niż miesiąc 
przez upływem okresu waż-
ności Karty.

Karta jest ważna z dowo-
dem osobistym lub innym 
dokumentem ze zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość. 
Dla osób uczących się, do-
kumentem może być ważna 
legitymacja szkolna. W przy-
padku dzieci nie posiadają-
cych dokumentu potwier-
dzającego tożsamość, Karta 
ważna jest wraz z Kartą ro-

dzica lub opiekuna łącznie z 
jego Kartą i w jego obecno-
ści.

Ważne! Utrata uprawnień 
do korzystania z Programu 
w wyniku np. zmniejszenia 
liczby dzieci uprawnionych 
do karty poniżej trzech (np. 
w wyniku zawarcia przez 
dziecko małżeństwa, utra-
tę ważności orzeczenia o 
niepełnosprawności w przy-
padku dziecka pow. 18–tego 
roku życia, osiągnięcie wie-
ku wyłączającego możliwość 
korzystania z Programu lub 
inne), powoduje utratę sta-
tusu „rodziny wielodzietnej” 
dla całej rodziny.

W realizację Programu 
mogą włączyć się przedsię-
biorcy i instytucje prywatne 
działające na terenie gminy 
Lubomia.

Informacja o wysokości ulg 
oraz dodatkowych świad-
czeniach przyznanych przez 
podmioty, które przystąpiły 
do Programu będzie na bie-
żąco publikowana na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
Lubomia oraz na stronie in-
ternetowej Ośrodka Pomocy 

UWAGA!
Od czerwca br. posiadacze 

Karty mogą korzystać z ofe-
rowanych zniżek w aquapar-
kach, halach sportowych, 
siłowniach, kortach teniso-
wych, GOK-u, przedszko-
lach. Zniżki w tych jednost-
kach będą uwzględniane na 
bieżąco przy korzystaniu z 
oferowanej usługi. Posiadacz 
Karty uiszcza wówczas opła-
tę w wysokości już uwzględ-
niającej daną ulgę.

Jednakże w związku z nie-
zakończonym postępowa-
niem w sprawie wprowadze-
nia Karty ze strony Prawnego 
Nadzoru Wojewódzkiego 
(wymagana procedura przy 
podejmowaniu uchwał) 
-zniżki za pobór wody i wy-
wóz odpadów nie mogą być 
jeszcze stosowane/nalicza-
ne.

O rozwiązaniu sprawy w tej 
kwestii posiadacze kart zo-
staną poinformowani.

Wzór karty dla uprawnionych oraz wzór 
nalepki dla podmiotów stosujących kar-
tę
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Szanowni mieszkańcy 
Naszej Gminy za nami wybo-
ry samorządowe oraz wybo-
ry prezydenckie, chciałbym 
przedstawić garść statystyk 
dotyczących naszej frekwen-
cji wyborczej w Gminie. 
Można by powiedzieć, że 
frekwencja na poziomie 42 
% symbolizuje zgodę, ład 
i porządek. Niestety oby-
watele nie chodzą do urn 
wyborczych, ponieważ są 
przekonani, że system funk-
cjonuje prawidłowo, nie ma 
zagrożeń, nie chcą zarazem 
nic zmieniać tak jak to ma 
miejsce w Szwajcarii, gdzie 
frekwencja jest na poziomie 

42,5 %, a przecież nie tędy 
droga. Zdaniem specjalistów 
wyborczych większość wy-
borców którzy idą do wybo-
rów chcą coś zmienić, oba-
lić, a więc w szczególnie tak 
młodej naszej demokracji 
nie można mówić słowami 
„nie idę do wyborów, nie 
mam na kogo głosować, czy 
też, że nie mamy partii” taka 
postawa jest błędna. Każdy 
z nas musi uwierzyć w siłę 
swojego głosu. 

Wielu polityków dąży do 
zwiększenia frekwencji w 
naszym Państwie, przykła-
dem Belgii czy też Australii 
gdzie każdy obywatel ma 

obowiązek udziału w wybo-
rach, gdzie za nie uczestni-
czenie w wyborach są stoso-
wane różnego rodzaju sank-
cje (w tym kara grzywny), 
a przecież słowo demokra-
cja wywodzi się z greckiego 
źródłosłowia demos i kra-
tos – rządy ludu zwracając 
uwagę na aktywność i udział 
społeczeństwa w sprawowa-
niu władzy. Przecież tego 
typu przymus jest narusze-
niem wolności obywatel-
skiej. Czyżby nasi politycy 
zapomnieli co znaczy demo-
kracja? Najwidoczniej tak. 
Kolejnym pomysłem jest 
wprowadzenie oddania gło-

su wyborczego na „Tak” lub 
„Nie” - tak aby różnica gło-
sów dawała konkretnemu 
kandydatowi obraz spostrze-
gania jego samego jak i jego 
pracy w środowisku społecz-
nym.

Przedstawiłem tylko te 
dwa elementy wspomagają-
ce frekwencję, ale czy nie 
powinniśmy uderzyć się w 
pierś i podnieść ten ciężar 
wyborów, zapoznając się za-
razem z programem wybor-
czym danej partii, danego 
kandydata, wierząc, że coś 
się zmieni, mając w swej 
świadomości, że jest to Nasz 
Obowiązek.

Tabela 1 -  Wybory Samorządowe 2014 r. 
Okręg 12 obejmował obwód 4 i 5 natomiast okręg 14 
obejmował obwód 3 i 7

Tabela 2 - Wybory Prezydenckie 2015
Pierwsza tura

Tabela 3 - Wybory Prezydenckie 2015
Druga tura

Frekwencja wyborcza w wyborach
samorządowych i prezydenckich



24 n r  13  s i e r p i e ń  2 015

7 września 2014 r. część 
mieszkańców sołectwa 
Buków wzięła udział w 
Dożynkach Gminnych, od-
bywających się w Sołectwie 
Grabówka, przygotowując 
barwne powozy, które brały 
udział w korowodzie.

W listopadzie 2014 r. Rada 
Sołecka zorganizowała dla 
swoich seniorów spotkanie, 
na którym zaproszeni goście 
zostali poczęstowani uroczy-
stym obiadem. Dla nich to, a 
także dla górników podczas 
biesiady barbórkowej, która 
miała miejsce w sali OSP w 
dniu 4 grudnia 2014 r. zatań-
czyły mażoretki z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubomi. 

Jak co roku nie zawiódł 
sponsor paczek mikołajko-
wych, firma Gwarex, któ-
re zostały rozdane podczas 
Mikołajek w WDK Buków. 

Dzieci zabawiał teatrzyk z 
Krakowa. 

Członkowie Straży 
Pożarnej zorganizowali dla 
mieszkańców zabawę sylwe-
strową, z kolei Rada Sołecka 
wraz przedstawicielami LKS 
Wypoczynek Buków, zorga-
nizowała zabawę karnawało-
wą w Walentynki.

W czerwcu 2015 r. doko-
nano obcinki drzew obok ko-
ścioła, a Rada Sołecka wraz 
z mieszkańcami uporządko-
wała teren po przyciętych 
drzewach, a także poma-
lowała garaż w którym są 
przechowywane i uporządko-
wała wokół niego teren.

Odbył się festyn parafialny 
zorganizowany przez Radę 
Parafialną z poczęstunkiem i 
licznymi zabawami i nagro-
dami dla dzieci. 

4 lipca 2015 r. mieszkań-

28 września 2014 r.- 
Nieboczowy podbiły serca 
i podniebienia zwiedzają-
cych Chorzowski skansen. 
Przygotowane przysmaki i 
dania w oka mgnieniu stały 
się kulinarnym hitem. Była 
też uczta kulturalno –arty-
styczna. Przedstawiono rys 

historyczny Nieboczów jako 
sołectwa Gminy Lubomia jak 
również zaprezentowano wy-
stępy wokalno – artystyczne 
począwszy od najmłodszych 
artystów po zespół folklory-
styczny „Johanki”

18 października 2014 
– Tradycyjne już w 

Bukowskie porządki

cy bawili się na Festynie 
Rodzinnym zorganizowanym 
przez Radę Sołecką przy 
WDK Buków. Gości bawił 
Grzegorz Stasiak i zespół 
Duo Coral. Zorganizowano 
zabawy dla dzieci z nagroda-
mi oraz poczęstunek, a także 
zabawę przy muzyce, gdzie 
goście bawili się do późnych 
godzin wieczornych. 

W lipcu został przebudo-
wany chodnik wzdłuż ulicy 
Głównej oraz rozpoczęła się 

renowacja drewnianej ka-
pliczki z XVIIIw.

Z budżetu Rady Sołeckiej 
została zakupiona huśtawka, 
która zostanie zamontowa-
na na placu zabaw przy WDK 
Buków. Zakupiono także, 
ławki i stoły piwne oraz za-
mierza się zakupić kosiarkę
-traktorek do koszenia tra-
wy.

Wiesława Siodmok
Sołtys Bukowa

Mieszkańcy Bukowa porządkują swoją wieś

Nieboczowach obchody „Dnia 
Chłopa”. Tematem przedsta-
wienia było „Nieboczowianie 
jako Cyganie”.

29 listopad 2014- Andrzejki 
w Nieboczowach. Moment 
wytchnienia i oderwania się 
od trudów dnia codziennego 
przy Andrzejkowej zabawie . 

6 grudzień 2014 „ 
Mikołajkowy Dzień Seniora”. 
Jak co roku w remizie po 
uroczystej mszy świętej . 
Seniorzy Nieboczów mają 
swoje święto . 

Ferie Zimowe w 
Nieboczowach 2015r. 

Rozpoczęliśmy 1.02.2015 
balikiem dla najmłodszych.

6.02 odbył się młodzieżo-
wy wieczór rozrywki 

Zakończenie ferii 
15.02.2015 występ profe-
sjonalnego iluzjonisty dla 
wszystkich mieszkańców. 

Tegoroczny karnawał za-
kończyliśmy 14.02.2015 w 

Nieboczowianie potrafią
budować i świętować

dniu zakochanych , wspólną 
zabawą taneczną .

Dzień Kobiet , który jak 
nakazuje tradycja przygo-
towują prawdziwi mężczyź-
ni z Nieboczów ,w tym roku 
wcielili się w chóry z na-
szej Gminy. Tak zrodził się 
„Przegląd Chórów Gminy 
Lubomia”.

Co rocznie członkinie KGW 
z naszej Gminy spotykają się 
w Nieboczowach na obcho-
dach Niedzieli Palmowej. Po 
uroczystej mszy świętej w 
kościele , w sali OSP wspól-
nie biesiadują przy wielka-
nocnej babce. 

KGW z Nieboczów zorgani-
zowało Dzień Matki, na któ-
rym swoje muzyczne talenty 
zaprezentowały najmłodsze 
pociechy z Nieboczów, oraz 
zespół „Johanki”.

Z okazji Dnia Dziecka w 
Nieboczowach tradycją jest 
spotkanie dzieciaków przy 
ognisku , gdzie pod opieką 
dorosłych szaleństwom i za-
bawom nie ma końca. 

Krzysztof Szczotok
Sołtys NieboczówNieboczowianie jako cyganie
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Święto lubomskich strażaków

Poświęcenie nowego wozu bojowego

Działania strażaków
gminy Lubomia

 Na terenie Naszej Gminy 
w 2014 r. powstało 35 zda-
rzeń w tym 10 pożarów, 23 
miejscowych zagrożeń, 2 
alarmy fałszywe, w zdarze-
niach tych brały udział - OSP 
Lubomia 18 razy, Syrynia 
11 razy, Nieboczowy 3 razy, 
Buków 1 raz. Porównując do 
roku 2013 zdarzeń było 59, 
cieszy fakt że znacznie spa-
dła liczba pożarów, których 
przyczyną było wypalanie 
czy też celowe podpalanie 
traw i nieużytków rolnych. 
Do końca czerwca 2015r. po-
wstało 16 zdarzeń w tym 7 
pożarów, 8 miejscowych za-
grożeń, 1 alarm fałszywy.

 Obecnie 88 strażaków po-
siada aktualne badania le-
karskie, ubezpieczenie oraz 
przeszkolenie pozwalające 
na branie udziału w akcjach 
ratowniczo - gaśniczych, w 
tym14 sterników motoro-
wodnych, 41 pilarzy, 19 ra-
towników pierwszej pomocy 
przed lekarskiej. 

W roku 2014/2015 prze-
szkolonych zostało 46 stra-
żaków, w tym z zakresu sze-

18 października 2014 r. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 
Lubomi obchodziła uroczy-
stości 110 – lecia istnienia 
i poświęcenia nowego sa-
mochodu. Organizatorami 
tej uroczystości byli, Wójt 
Gminy Lubomia dr Czesław 
Burek i Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lubomi a 
wzięli w niej udział:

- Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Dh Jerzy 
Szkatuła

- Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP 
Dh Andrzej Tanżyna 

- Komendant Powiatowy 
PSP w Wodzisławiu Śl. st.kpt. 
Marek Misiura

- Prezes WFOŚ i GW w 
Katowicach Pani Gabriela 
Lenartowicz

- Posłowie na Sejm RP, 
Krzysztof Gadowski, Ryszard 
Zawadzki - Strażacy z 
OSP Syrynia , Nieboczów, 
Bukowa, Krzyżanowic byłej 
Ligoty Tworkowskiej, dele-
gacja zaprzyjaźnionych stra-
żaków z Czech z Horni Sucha 
oraz wiele innych gości za-
proszonych. Uroczystości te 
rozpoczęły się mszą świętą, 
po mszy przed kościołem na-
stąpiło poświęcenie nowego 
samochodu, po tej uroczy-
stości wszyscy strażacy i go-

ście przemaszerowali do hali 
widowiskowo sportowej na 
uroczysty apel. 

Apel rozpoczął się złoże-
niem meldunku przez dowód-
cę uroczystości, dalej nastą-
piło przywitanie wszystkich 
uczestników uroczystości, 
odczytaniem rysu historycz-
nego, wręczeniem odzna-
czeń, wręczeniem statuetek 
pamiątkowych i wspólny po-
częstunek.

 Podczas uroczystego ape-
lu, za wyróżniającą się dzia-
łalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej zostali 
odznaczeni:

Złotym Medalem „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa” - 
Dh Gerard Drobny, Dh Mucha 
Marian, Dh Kamczyk Paweł,   
Zastępca Wójta – Wiceprezes 
Zarządu Gminnego ZOSP 
RP Maria Fibic, Ernestyn 
Janeta; Odznaką honoro-
wą „Zasłużony dla ochro-
ny p.pożarowej Powiatu 
Wodzisławskiego” - Dh 
Bronisław Czerniecki,  
Serafin Zdziebko; Odznaką 
„Strażak Wzorowy - Dh Arnold 
Burek, Odznaką pamiątko-
wą „Świętego Floriana” - Dh 
Gerard Drobny, Zastępca 
Wójta – Wiceprezes Zarządu 
Gminnego ZOSP RP Maria 
Fibic, Leszek Bizoń, Roman 
Bizoń.

Uroczystości te uświetni-
ła Gala Biesiadna z udzia-
łem Kapeli Bawarskiej 
„ALPENROCK”, grupy 
Karpowicz Family, zespołu 
New For You.

Dane nowego samochodu: 
Typ: Mercedes -Benz Atego 

z napędem 4x4 ,wyposażo-
ny w zbiornik wody o po-
jemności 4500l , zbiornik na 
środek pianotwórczy 450l 
, autopompa o wydajności 
3500 l/min, pompę wysokie-
go ciśnienia, sprzęt pożarni-
czy, sprzęt do ratownictwa 
technicznego, piły spalinowe 
do cięcia drewna, betonu i 
stali, agregat prądotwórczy, 
wentylator do oddymiania 
i podawania mgły wodnej, 
wyposażenie jakie posiada 

ten samochód pozwala na 
bezpośrednie podejmowanie 
działań ratowniczo – gaśni-
czych.

Koszt zakupu samochodu to 
kwota 704 052,00 zł z czego 
454 052,00 zł to dotacja z 
Urzędu Gminy Lubomia, 250 
000,00 zł dotacja z Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Katowicach w tym: 

150 000,00zł z Krajowego 
Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego, 100 000,00zł 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Katowicach. 

Samochód ten zastąpił wy-
służonego 30–letniego Stara 
244, który został przeka-
zany nieodpłatnie dla OSP 
Borowce Gmina Dąbrowa 
Zielona. 

regowych OSP część II 16 , 
ratownictwa technicznego 
10, komory dymowej 17, 
lotniczego pogotowia ratun-
kowego 12, kwalifikowanej 
pierwszej pomocy 8, konser-
watorów kierowców 2.

 Poza działalnością ratow-
niczo-gaśniczą przez cały rok 
prowadzona jest działalność 
statutowa. Współpracujemy 
z młodzieżą w marcu na 
szczeblu gminy przeprowa-
dzono Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem "Młodzież Zapobiega 
Pożarom", którego zwycięz-
cy w grupie wiekowej szkoły 
podstawowe Błażej Matuła i 
Magdalena Tomanek, oraz w 
grupie wiekowej gimnazjum 
Rafał Antoniak i Zuzanna 
Mucha zakwalifikowali się 
do konkursu powiatowego, 
gdzie Magdalena Tomanek 
w grupie wiekowej szkoły 
podstawowe zajęła II miej-
sce, Błażej Matuła IV miej-
sce, w grupie gimnazjum 
Rafał Antoniak V miejsce a 
Zuzanna Mucha VI miejsce.
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Stawiamy na dzieci i młodzież
Takie jest hasło naczel-

ne klubów piłkarskich gmi-
ny Lubomia. Od czasu kiedy 
to Wójt Gminy Lubomia dr 
Czesław Burek wyszedł z ini-
cjatywą, aby dotacje otrzy-
mywane przez kluby spor-
towe składały się z dwóch 
części - pierwszej wspoma-
gającej drużyny seniorskie 
i - drugiej na drużyny mło-
dzieżowe, praca z młodymi 
piłkarzami zyskała na swojej 
wartości. Wszyscy Prezesi 
naszych klubów w tej kwestii 
wypowiadają się jednym gło-
sem „Dofinansowanie z dota-
cji zapewniło udział młodzie-
ży w zajęciach treningowych 
oraz w rozgrywkach w piłce 
nożnej na szczeblu podokrę-
gu Racibórz. Dotacje pozwo-
liły na zapewnienie bardzo 
dobrych warunków szkolenia 
młodzieży. Zorganizowano 
rozgrywki piłkarskie na wy-
sokim poziomie co przyczy-
niło się do zainteresowania 
większej ilości dzieci i mło-
dzieży naszej gminy naj-
popularniejszą dyscypliną 
sportu jaką jest piłka nożna.

Podsumowanie sezonu pił-
karskiego 2014/2015 roz-
pocznę od drużyn młodzie-
żowych. Nie wszystkie ze-
społy naszej gminy mogą 
uznać ten sezon za uda-
ny. Zdecydowanie najlepiej 
wypadli młodzi piłkarze z 
Lubomi. Drużyna młodzi-
ków zajęła drugie miejsce 
w swojej grupie w 12 me-
czach zdobywając 23 punkty 
strzelając 61 bramek tracąc 
30. Juniorzy starsi zajęli 4 
miejsce zdobyli 23 punkty 
strzelili 23 bramki a stracili 
22. Najmłodsze dzieci repre-
zentujące barwy lubomskie-
go klubu w swojej grupie 
zajęły 2 miejsce zdobyły w 
10 meczach 19 punktów a 
stosunek bramek to 56:34. 
A czwarte miejsce trampka-
rzy występujących w trze-
ciej lidze wojewódzkiej tak-
że należy uznać za sukces. 
W zbliżającym się sezonie 

klub z Lubomi reprezento-
wać będzie prawdopodobnie 
aż pięć zespołów młodzieżo-
wych. Najliczniejszą grupę 
stanowić będą orliki na ten 
moment zgłosiło się aż 25 
najmłodszych piłkarzy a na-
bór nie został jeszcze zakoń-
czony, trenerem tej drużyny 
będzie Matuszek Wojciech. 
Kolejne dwa zespoły szkolić 
będzie Smuda Łukasz a bę-
dzie to drużyna młodzików i 
trampkarze starsi występu-
jący w trzeciej lidze woje-
wódzkiej stanowi to grupę 35 
zawodników. Juniorów młod-
szych i starszych trenować 
będzie Chłapek Wojciech bę-
dzie to około 30 piłkarzy. Od 
pana prezesa Silesii Lubomia 
dowiedziałem się,  że bardzo 
wysoko ceni sobie facho-
wość,  umiejętności trener-
skie oraz zaangażowanie w 
czasie prowadzonych zajęć,  
wyżej wymienionych szkole-
niowców. To młodzi trenerzy 
myślący jednak bardzo po-
ważnie o swojej przyszłości 
w charakterze szkoleniow-
ców piłki nożnej. Pan prezes 
ma nadzieje,  że dzięki ta-
kiej pracy z młodzieżą jego 
klub już w niezbyt odległym 
czasie nie będzie musiał się 
martwić skąd pozyskiwać za-
wodników do pierwszego ze-
społu.

Nieco gorzej wypadły dru-
żyny młodzieżowe Naprzodu 
32 Syrynia. Trampkarze 
starsi występujący w trze-
ciej lidze wojewódzkiej za-
jęli 8 miejsce w 14 spotka-
niach zdobywając zaledwie 4 
punkty strzelając 25 bramek 
tracąc 74. Juniorzy starsi 
zajęli 7 miejsce zdobyli 14 
punktów w 14 meczach zdo-
byli 25 bramek tracąc 35. 
Zespół orlików, który ry-
walizował w grupie D,  za-
jął 4 miejsce w 8 meczach 
zdobył 6 punktów uzyskując 
stosunek bramek 25:69. W 
rozmowie z prezesem klubu 
panem Arturem Lankoczem 
dało się wyczuć duży nie-

dosyt osiągniętymi wynika-
mi. Zostaną dokonane duże 
zmiany w systemie szkole-
nia naszych młodych piłka-
rzy,  powiedział mi prezes,  
w nowym sezonie zatrud-
nimy do pracy z młodzieżą 
aż trzech nowych trenerów 
i wraz z Adamem Musiołem,  
który jest odpowiedzialny za 
postępy w szkoleniu naszej 
młodej kadry, będziemy się 
bacznie przyglądać ich pra-
cy. Do rozgrywek w nowym 
sezonie zostaną zgłoszone 
trzy drużyny. Orliki,  których 
szkolił będzie Dzierżenga 
Łukasz. Juniorów młodszych 
piłkarskiego rzemiosła uczyć 
będzie Kaczor Roman do nie-
dawna trener LKS Tworków. 
Juniorów starszych trenować 
będzie Cebulak Zbigniew 
dotychczasowy kierownik 
pierwszego zespołu z Syryni. 
Mamy,  więc nadzieje,  że te 
poczynania przyniosą wy-
mierny efekt w postaci po-
prawy gry i umiejętności pił-
karskich naszej najmłodszej 
kadry co da nam możliwość 
korzystania wyłącznie z na-
szych wychowanków w kon-
tekście pierwszego zespołu- 
podsumował prezes.

LKS Wypoczynek Buków w 
ubiegłym sezonie miał zgło-
szony tylko jeden zespół 
młodzieżowy. Była to dru-
żyna orlików,  która w swo-
jej grupie zajęła 5 miejsce 
w 10 meczach zgromadziła 
4 punkty a stosunek bra-
mek to 15:87. Także w naj-
bliższym sezonie nic się w 
tym względzie zmienić nie 
może,  niewielka ilość dzieci 
zamieszkująca Buków spra-
wia że,  nawet zgłoszenie 
tej jednej drużyny wymaga-
ło nawiązania współpracy z 
zaprzyjaźnionym klubem z 
Czyżowic. Z podobnymi pro-
blemami jak Buków borykają 
się Nieboczowy. Ich jedyny 
młodzieżowy zespół,  czyli 
juniorzy młodsi zajęli w swo-
jej grupie ostatnie 8 miej-
sce w 14 meczach zdobyli 5 

punktów a bilans bramkowy 
to 28 bramek strzelonych i 
61 straconych. W zbliżają-
cym się sezonie w barwach 
Nieboczów występować bę-
dzie jedna drużyna tramp-
karzy wsparta zawodnikami 
z Syryni. Kończąc niejako 
temat piłki młodzieżowej w 
naszej gminie mam nadzie-
je a wręcz jestem przekona-
ny,  że praca z najmłodszymi 
piłkarzami naszych klubów 
przyniesie sukcesy już w 
najbliższym czasie,  a pa-
trząc długoterminowo docze-
kamy się piłkarzy grających 
w klubach pierwszoligowych 
a może nawet reprezentan-
tów Polski.

Podsumowanie piłki senior-
skiej,  rozpocznę od niestety 
jedynego klubu reprezentu-
jącego naszą gminę w lidze 
okręgowej. Tym zespołem 
jest Silesia Lubomia,  która 
poprzedni sezon zakończyła 
na wysokim 6 miejscu zdoby-
wając 47 punktów. Drużyna 
z Lubomi odniosła 13 zwy-
cięstw 8 razy zremisowała i 
doznała 9 porażek przy bilan-
sie bramkowym 54:56. Kiedy 
spotkałem się z prezesem 
klubu panem Bogusławem 
Wawrzyńczykiem aby po-
rozmawiać o zbliżającym 
się sezonie był na prawdę 
w bardzo dobrym humorze. 
Pomimo odejścia z klubu aż 
ośmiu podstawowych graczy 
takich jak : Bruzda Grzegorz,  
Dzedzora Patryk, Kin 
Mateusz, Socha Bartłomiej,  
Światecki Krzysztof,  
Zdrzałek Mateusz,  Zieliński 
Tomasz oraz Kocztorz 
Maciej pan prezes z optymi-
zmem patrzy w przyszłość. 
Zadeklarował,  że w sezo-
nie 2015/2016 jego zespół 
mierzyć będzie w najwyższe 
miejsca w tabeli. Jedynym 
problemem może się okazać 
zbyt mało czasu na wystar-
czające zgranie się drużyny, 
ale to już zadanie nowego 
trenera,  który do niedawna 
prowadził,  jakże udanie,  ze-
spół Rafako Racibórz. Nowy 

ciąg dalszy na str. 27
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szkoleniowiec pan Grabiniok 
Wojciech nie omieszkał 
sprowadzić ze sobą czterech 
zawodników ze swojego po-
przedniego klubu są nimi: 
Kocot Mateusz,  Sombrowski 
Łukasz,  Koczwara Rafał oraz 
Urbisz Paweł na pozostała ka-
drę składają się następujący 
zawodnicy: Kamczyk Adrian,  
Jasiak Marcin,  Lindner 
Mariusz,  Zawarko Szymon,  
Kondziołka Mateusz,  Polnik 
Piotr,  Porwoł Marcin,  
Grzybek Szymon,  Ochojski 
Patryk,  Mrozek Szymon,  
Kuballa Dawid,  Glenc 
Łukasz,  Matuszek Wojciech,  
Chłapek Wojciech. Jak wi-
dać stworzyliśmy zespół w 
skład,  którego wchodzą 
doświadczeni jak i bardzo 
młodzi piłkarze,  ale naj-
ważniejsze jest to że w sze-
regach naszej drużyny jest 
aż dwunastu wychowanków. 
To właśnie na nich chcemy 
budować siłę naszego ze-
społu. Mamy nadzieje,  że 
przełoży się to również na 
większą liczbę kibiców od-
wiedzających nasz stadion. 
Powiedział na zakończenie 
naszej rozmowy pan prezes 
Bogusław Wawrzyńczyk.

Kolejnym moim rozmówcą 
był prezes LKS Naprzód 32 
Syrynia pan Lankocz Artur. 
Widać było na pierwszy rzut 
oka,  że powodów do ra-
dości w szeregach syryń-
skich działaczy jest znacznie 
mniej. Gorycz niedawnego 
spadku drużyny do A klasy 
jest wyczuwalny i wszech-
obecny. Jednak z późniejszej 
rozmowy zaczęło wiać opty-
mizmem. Czasami trzeba 
spaść na dno żeby było się 
z czego odbić i taką właśnie 
odskocznią będzie dla nas 
ten spadek powiedział pan 
Lankocz. Chcemy żeby pobyt 
w A klasie to był jednorocz-
ny epizod,  który wzmoc-
ni zespół teraz powstający. 
Wyniki dwóch gier kontrol-
nych pokazują,  że zmierza-
my we właściwym kierunku 

pokonaliśmy bowiem zespół 
z Zawady 4:1 oraz drużynę 
Radlina 5:1. Odeszło z na-
szego klubu wprawdzie pię-
ciu podstawowych graczy 
tj. Jaskólski Michał,  Frycz 
Wojciech,  Kochan Konrad,  
Fichna Dawid i Szymura 
Dawid,  ale są już w ich 
miejsce nowi równie war-
tościowi piłkarze. Zasilili 
nasze szeregi Szkatuła 
Daniel i Dąbek Dawid obaj 
z Górnika Pszów Pokorny 
Rafał i Cichecki Szymon nie-
dawni gracze Radziejowa 
poza nimi w skład zespo-
łu wchodzą: Lupa Rafał,  
Biczysko Krzysztof,  Kozyra 
Arkadiusz,  Bugla Damian,  
Bugla Marcin,  Goralczyk 
Aleksander,  Kuczera Artur,  
Nowak Kamil,  Dzierżenga 
Łukasz Dzierżenga Marcin, 
Pontus Marcin,  Raszczyk 
Andrzej,  Lankocz Tomasz,  
Nachlik Dominik,  Trenerem 
zespołu jest pan Halszka 
Dariusz. Jak widać to bardzo 
młody,  składający się głów-
nie z naszych wychowanków 
zespół i w tym właśnie kie-
runku chce zmierzać nasz 
klub. Nacisk na prace z mło-
dzieżą i opieranie na nich 
siły LKS Naprzód 32 Syrynia.

Kibice kolejnego zespołu o 
którym będę teraz pisał już 
zacierają ręce na czekające 
ich drużynę derby. Szkoda 
że do tego wydarzenia doj-
dzie z powodu spadku LKS 
Naprzód 32 Syrynia a nie 
awansu LKS Wypoczynek 
Buków. Drużyna z Bukowa. 
sezon 2014/2015 zakończyli 
na 9 miejscu zdobywając 39 
punktów - odnieśli 11 zwy-
cięstw, 6 meczy zremisowali 
i doznali 13 porażek strzela-
jąc 63 bramki a tracąc 76. 
Moją kolejną rozmowę prze-
prowadziłem z trenerem dru-
żyny Adamem Lucygą, któ-
ry jest bardzo zadowolony 
z obecnego składu zespołu. 
Mamy wprawdzie problem na 
bardzo newralgicznej pozy-
cji jaką jest bramka,  ponie-
waż po odejściu do Lubomi 
Szymona Mrozka zostaliśmy 

tylko z jednym bramkarzem. 
Nie wznowili treningów rów-
nież: Tomanek Paweł,  Burek 
Arnold,  Chromy Rafał,  
Wojtczak Kamil,  Pytlik 
Paweł, mam jednak nadzieje 
że zawodnicy,  którzy przy-
chodzą do naszego klubu 
będą dużym wzmocnieniem 
a są to: Kłosok Andrzej,  
Wodecki Andrzej,  Szuścik 
Przemysław, Siodmok Piotr,  
Polnik Piotr, liczę przede 
wszystkim na ogrom-
ne doświadczenie Kłosoka 
Andrzeja,  który w poprzed-
nim sezonie był podporą 
defensywy LKS Tworków. 
Korzystając z okazji chciał-
bym także podziękować 
naszym prezesom panu 
Andrzejowi Długoszowi oraz 
Jackowi Janiczkowi za ogrom 
pracy i poświęcenie prywat-
nego czasu w utrzymanie w 
tak idealnym stanie naszego 
boiska, które mogłoby rywa-
lizować z najlepszymi mu-
rawami w kraju. Chciałbym 
także pokreślić duży wkład i 
pomoc w przygotowaniu ze-
społu do sezonu Sławkowi 
Królczykowi na którego za-
wsze mogę liczyć. 

Czwartym klubem sporto-
wym działającym na terenie 
naszej gminy jest LKS Odra 
Nieboczowy który na co dzień 
występuje w klasie B i w 
swojej grupie rozgrywkowej 
w sezonie 2014/2015 zajął 
10 miejsce zdobył 25 punk-
tów wygrał 7 razy 4 razy zre-
misował i 13 razy schodził z 
boiska pokonany. Trenerem 
drużyny jest pan Bogdan 
Kałuża a prezesem z,  któ-
rym zamieniłem kilka słów 
przed zbliżającym się sezo-
nem jest pan Andrzej Szulc. 
Nasz skład w najbliższym 
sezonie niewiele się zmieni,  
powiedział pan Szulc,  od-
szedł od nas jedynie Kuźnik 
Marcin,  który prawdopodob-
nie zasili drużynę Syryni a w 
zamian z Syryni do naszego 
klubu dołączy Iksal Mateusz,  
pozostali zawodnicy to: 
Ciurzyński Tomasz,  Dąbek 
Tomasz,  Dzierżęga Łukasz,  

Garbacik Sylwester,  Hejna 
Artur,  Kuźnik Janusz,  Musioł 
Paweł,  Musioł Przemysław,  
Popeła Sławomir,  Porwoł 
Grzegorz,  Pośpiech Marcin,  
Pytlarz Sebastian,  Solich 
Wojciech,  Stolorz Mirosław,  
Błaszczok Szymon,  
Błaszczok Mariusz,  Lenard 
Dominik i Ochwat Czesław. 
Brak zmian w składzie nie 
oznacza że nie będziemy 
walczyć o lepszą pozycję w 
tabeli,  liczymy właśnie na 
dobre zgranie naszego ze-
społu, na walkę i determi-
nację naszych zawodników,  
będzie to przecież ostatnia 
runda na naszym boisku. 
Od rundy wiosennej z wia-
domych względów grać bę-
dziemy na boisku w Syryni. 
Mam nadzieję,  że będzie to 
udane pożegnanie z naszymi 
kibicami dołożymy wszelkich 
starań żeby tak właśnie się 
stało.

Na zakończenie nasze-
go spotkania opisującego 
działalność gminnych klu-
bów piłkarskich chciałbym w 
imieniu prezesów,  działaczy 
sportowych oraz piłkarzy za-
prosić wszystkich kibiców na 
stadiony,  żeby sportowym 
dopingiem wspomóc naszych 
piłkarzy,  poczynając od tych 
najmłodszych,  którzy do-
piero uczą się tego trudne-
go rzemiosła piłkarskiego,  
kończąc na naszych senio-
rach,  dzięki którym prze-
żyjemy wiele sportowych 
emocji. Korzystając z okazji 
chciałbym również zaprosić 
wszystkich miłośników spor-
tu na nasze piękne gminne 
obiekty sportowe. Mam tu 
na myśli hale sportowo-wi-
dowiskowe oraz usytuowane 
obok nich boiska wielofunk-
cyjne na których można po-
grać w piłkę nożną koszy-
kówkę lub tenisa ziemnego. 
Chcę również przypomnieć,  
że mieszkańcy naszej gminy 
z boisk korzystać mogą nie-
odpłatnie.

Inspektor ds. kultury 
fizycznej i sportu

 Mgr Tomasz Pocialik

dokończenie ze str. 26
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„Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”św. Augustyn

Takie motto towarzyszy 
przez ostatni czas klubowi 
LKS Silesia Lubomia. 27 i 
28 czerwca 2015 r. odbyły 
się obchody 90 lecia istnie-
nia naszego klubu sporto-
wego. Obchody miały bar-
dzo uroczystą oprawę.

Trochę historii: pierwszy 
amatorski klub powstał w 
1924 r. z inicjatywy bra-
ci Cholewików. Alojzego 
i Franciszka, ale dopie-
ro w 1925 r. został zare-
jestrowany w podokręgu 
Rybnik i wystartował w kla-
sie B oraz zmienił nazwę z 
„Odry” Lubomia na „Silesia” 
Lubomia. W 1975 r. Silesia 
wywalczyła awans do kla-
sy okręgowej, w której wy-
stępuje do dziś. W barwach 
Silesii wystąpiło wielu zna-
nych zawodników, m. in. 
Mariusz Pawełek, Arkadiusz 
Kampka, Kamil Glik, Kamil 

Wilczek. Z lubomskiej spor-
towej braci wywodzi się tak-
że znany trener Franciszek 
Smuda, który prowadził re-
prezentację Polski. W pierw-
szym dniu obchodów roze-
grano turnieje piłkarskie grup 

młodzieżowych, w godzinach 
wieczornych odbyła się zaba-
wa taneczna. Oficjalną część 
obchodów, dnia 28 czerwca 
rozpoczął uroczysty prze-
marsz do kościoła na mszę 
świętą przy akompaniamen-
cie naszej gminnej orkiestry 
dętej. Następnie odbyła się 
akademia w GOK Lubomia. 
Odznaczono i wyróżniono 
zasłużonych zawodników i 
działaczy, którym leży na 
sercu dobro naszego klubu. 
Zaszczyciło nas swoją obec-
nością wielu znamienitych 
gości, z Panem Wójtem dr. 
Czesławem Burek, który ob-
jął patronat nad obchodami 

90 lecia. Obecny był tak-
że Wicestarosta Pan Leszek 
Bizoń, goście z Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Katowicach, z Podokręgu 
Racibórz z Panem prezesem 
Stefanem Ekiertem oraz nasi 
przyjaciele z zaprzyjaźnione-
go klubu Depos Horni Sucha. 
Po oficjalnej części obcho-
dów goście, kibice i sym-
patycy udali się na stadion. 
Tam można było obejrzeć 
występy miejscowych zespo-
łów tanecznych oraz zespo-
łu tanecznego z programu 
„Mam talent”. W późnych go-
dzinach popołudniowych od-
był się mecz towarzyski po-
między LKS Silesia Lubomia 

Życzenia od władz gminy podczas uroczystej akademii

a reprezentacją Śląska w 
którym zagrali najlepsi za-
wodnicy reprezentujący dru-
żyny na Śląsku. Na stadionie 
w miłej atmosferze można 
było poczęstować się grillo-
waną kiełbaską oraz innymi 
specjałami. Obchody zakoń-
czył mecz oldboyów pomię-
dzy Lubomią a Syrynią. 

Pragniemy podziękować 
wszystkim sponsorom, kibi-
com oraz sympatykom na-
szego klubu mając nadzieję, 
że razem rozpoczniemy nowy 
sezon piłkarski i doczekamy 
kolejnego jubileuszu. 

wiceprezes klubu
Danuta Matuszek

Uczestnicy obchodów 90-lecia na stadionie

Stowarzyszenie Golę-
szyczanie, które powstało 
rok temu zorganizowało ak-
cję nieinwazyjnych badań ar-
cheologicznych wczesnośre-
dniowiecznego grodziska w 

Lubomi. Celem tych badań 
było przede wszystkim uzy-
skanie dokładnego obrazu 
grodu sprzed ponad tysiąca 
lat. Ma to być podstawa do 
stworzenia wirtualnej kopii 
grodziska, a być może nawet 
odtworzenia w innym tere-
nie. 

Aby można było przystą-
pić do badań, konieczne było 
uporządkowanie terenu, w 

Golęszyczanie na Grodzisku
czym pomogli mieszkańcy 
oraz uczniowie gimnazjum. 
Porządki były niezbędne, 
gdyż sprzęt, jakim prześwie-
tlane było grodzisko, jest 
bardzo czuły i każdy kapsel 

czy puszka mógł znacznie 
zniekształcić wyniki.

Członkowie stowarzyszenie 
działają od lat w ruchu re-
konstrukcyjnym, odtwarzają 
stroje i przedmioty z epoki 
a ich marzeniem jest stwo-
rzenie skansenu archeologii 
doświadczalnej. Działania na 
terenie Lubomi spotkały się 
z przychylnością władz gmi-
ny.

Członkowie stowarzyszenia poszukują śladów plemie-
nia Gołężyców
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dokończenie ze str. 8

Inwestycje gminne

turę związaną z budową 
Zbiornika Racibórz, odszko-
dowania, które dostaliśmy 
oraz rekompensaty związane 
z odtworzeniem likwidowa-
nych wsi. Budowa Zbiornika 
daje nam też większe wpły-
wy z podatków (żwirownie). 
W Nieboczowach i Ligocie po-
wstało kilkanaście żwirowni, 
a pokłady żwiru szacuje się 
na 50 – 60 lat. Te wszystkie 
środki wspomagamy środ-
kami Unii Europejskiej, ale 
w tej dziedzinie jest jesz-
cze wiele do zrobienia, co 
mam nadzieję, nastapi w 
przyszłych latach. W „nor-
malnej” sytuacji gminę stać 
na inwestycje w wysokości 
1 mln rocznie, podczas gdy 
teraz – od 6 lat – jest to po-
ziom średnio 8 mln rocznie. 
A kwota ta z roku na rok 
się powiększa. Pamiętajmy 
jednak, że jeszcze kilka lat 
temu większość ludzi śmiała 
się z planów, które zamiesz-
czałem w naszych gazet-
kach. Trzeba było lat walki, 
determinacji, wiedzy, żeby 
tragedia, jaką jest przesie-
dlenie ludzi, zabieranie zie-
mi pod Zbiornik, likwidacja 
wsi przekuć w sukces dla 
przesiedleńców i całej na-
szej gminy.

Na koniec chciałem podzię-

kować wszystkim mieszkań-
com gminy, którzy oddali na 
mnie swój głos w wyborach 
na wójta 16 listopada 2014 
r. Uzyskałem niespełna 79% 
głosów, za co serdecznie 
dziękuję. Martwi mnie jed-

nak słaba frekwencja (śred-
nio 42,5%). 79% to marzenie 
każdego kandydata na wójta, 
również moje, chociaż po-
równując 3 kadencje, kiedy 
byłem jedynym kandydatem, 
to najsłabszy wynik, pomimo 
najlepszych, jak dotychczas, 
wyników gminy. Najwyższe 
poparcie uzyskałem trady-
cyjnie w Syryni (90,3% na 
TAK), następnie w Grabówce 
(88,2%), Nieboczowach 
(80,3%), Bukowie i Ligocie 
Tworkowskiej (75,1%). 
Najniższe, również tradycyj-
nie, w Lubomi – 65% głosów 
na TAK. Każdego martwi-
łoby, że co trzeci aktywny 
(uczestniczący w wyborach) 
mieszkaniec Lubomi nie ak-
ceptuje mojej działalności. Z 
pokorą dociekam tego stanu 
rzeczy i staram się wyciągać 

Grobowiec Bordynowskiej Pani; badania archeologicz-
ne były prowadzone pod kierunkiem Sławomira Kulpy.

wnioski, aby poprawić tę sy-
tuację i pracą przekonać nie-
przekonanych. Pewną nie-
spodzianką dla niektórych 
może być „tylko” 80 procent 
poparcia w Nieboczowach, 
mimo tytanicznej pracy na 
rzecz przesiedlenia tej miej-
scowości. Dla mnie to nie 
jest niespodzianka, liczy-
łem się z gorszym wynikiem. 
Nieboczowy podzieliły się na 
tych, którzy przenoszą się do 
nowej wsi i tych którzy wy-
brali inne miejsce. Niestety 
niechlubną rolę w tym po-
dziale odegrał nieświadomie 
były ksiądz proboszcz, który 
z ambony powiedział m.in., 
że Arcybiskup na wniosek 
wójta i sołtysa, zdecydował, 
że parafia Nieboczowy w no-
wym miejscu zostanie połą-
czona z Bukowem. Połączone 
parafie będzie obsługiwał 
jeden kapłan i w związku z 
tym on zostaje przeniesio-
ny do innej parafii. Część 
Nieboczowian zrozumiała tę 

wypowiedź w ten sposób, 
że wójt „wyrzucił” księdza 
proboszcza z Nieboczów. 
Tłumaczenia księdza i moje 
na zebraniu wiejskim, że to 
oczywista nieprawda, nie-
których nie przekonały i 
do tej pory w ich oczach ja 
– Bogu ducha winien – je-
stem przeciwnikiem numer 
jeden Nieboczów. Opacznie 
zrozumiany przez część 
Nieboczowian komunikat 
księdza proboszcza pozostał 
w ich sercach (a raczej emo-
cjach) i nic z tym nie zrobię. 
Gdyby uruchomili rozum do-
szliby do prawdy.

Przepraszam za te ostatnie 
luźne, ale szczere dywaga-
cje i rozterki duszy, i jeszcze 
raz wszystkim mieszkańcom 
dziękuję za oddany głos. 
79% to brzmi dumnie! Obym 
jeszcze kiedyś osiągnął taki 
wynik!

Czesław Burek
Wójt Gminy Lubomia

Bogdan Burek - uro-
dzony 12 stycznia 1974r. 
w Wodzisławiu Śląskim. 
Żonaty, dwójka dzieci Emilia 
i Mateusz. Absolwent studiów 
magisterskich Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 
Katowicach. Ukończył stu-
dia podyplomowe z zakresu 
ochrony pracy na Wyższej 
Szkole Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach.

Od 1997 r. pracował 
w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Lubomi na 
stanowisku kosztorysan-
ta. W następnych latach 
tj. od 2000r. Inspektor w 
Urzędzie Gminy, później 
jako Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i 

Zarządzania Kryzysowego 
Gminy Lubomia. 

Od roku 2015 Zastępca 
Wójta Gminy Lubomia.

Nowy wicewójt
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W dniach 25 i 26 lipca w 
Nieboczowach obchodzono 
Jubileusz założenia Klubu 
Sportowego.  W sobotę ro-
zegrano „Turniej o puchar 
Wójta Gminy Lubomia”, 
w którym zwycięskie tro-
feum zdobyła drużyna LKS 
SILESIA Lubomia i towa-
rzyski mecz „Oldbojów” 
LKS Odra Nieboczowy – 
LKS Naprzód 32 Syrynia.

W niedzielę obchody roz-
poczęto od mszy świętej. 
Następnie miejsce miała 
części oficjalna obchodów, 

wspólny poczęstunek, wy-
stępy taneczne i koncert ze-
społu „Johanki”. Wieczorem 
goście, członkowie klubu i 
mieszkańcy wsi bawili się na 
świeżym powietrzu przy re-
mizie strażackiej.

Nieboczowy obecnie są w 
trakcie przenoszenia wsi, 
budowy domów, kościoła, 
a za niedługo boiska z za-
pleczem sportowym. W tym 
miejscu to ostatnie obchody 
jubileuszowe klubu sporto-
wego. Kolejne już odbędą się 
w nowobudowanej miejsco-

wości. Najważniejsza myśl 
Nieboczowian to przenosze-
nie tradycji, zwyczajów w 
nowe miejsce zamieszkania, 
by dbałość o wspólne dobro 
wszczepić w kolejne pokole-
nia, które zamieszkają już w 
„nowych” Nieboczowach. 

Historia klubu LKS 
„Odra” Nieboczowy

Klub Sportowy w 
Nieboczowach powstał w 
1950 roku. Jego założyciela-
mi byli: Kaszny Józef, Burek 
Tadeusz, Siedlok Edward, 
Zając Alojzy, Solich Eryk i 
Ochwat Alojzy. W 1949 roku 
uzyskano teren pod przy-
szłe boisko, od Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego  w 
Lubomi. W czerwcu 1950 
roku Klub został zarejestro-
wany oficjalnie w Podokręgu 
Rybnik. Rozgrywki rozpoczę-
to w klasie „D”.W tych cza-
sach popularnym środkiem 
transportu zawodników była 
furmanka czy rower. 2 sierp-

nia 1970 r. do użytku zosta-
ła oddana szatnia. W latach 
1973 -  77 wykonano drenaż 
płyty boiska. W czasie trwa-
nia prac na boisku, mecze 
jako gospodarze, LZS „Odra” 
Nieboczowy rozgrywała na 
boiskach w Lubomi i Ligocie 
Tworkowskiej. W 1985 roku 
zostało uruchomione oświe-
tlenie murawy boiska, które 
było pierwszym w powiecie. 
W 1993 roku rozpoczęto roz-
budowę szatni. Powiększono 
ją o łaźnię z prysznicami, 
pralnię, świetlicę. W 1995 
roku szatnia została oddana 
do użytku i poświęcona. W 
roku 2010 klub sportowy zy-
skuje sztandar będący zna-
kiem klubu sportowego. Klub 
Sportowy rozgrywa mecze w 
dwóch grupach podokręgu 
Racibórz. W ostatnich latach 
grupa seniorów znajdowa-
ła się: w klasie A w 2011/ 
2012, w klasie C w 2012/ 
2014, obecnie gra w klasie 
B. Druga grupa to drużyna 
młodzieżowa.

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lubomi jak za-
wsze jest otwarta na potrze-
by dorosłych jak i dzieci. 
Każdy czytelnik znajdzie coś 
dla siebie. Od początku roku   
przybyło ponad 300 nowych 
pozycji, zarówno dla doro-
słych jak i dzieci.

W listopadzie odbyło się 
spotkanie autorskie z panem 

Alfredem Nowakiem, auto-
rem kilku książek tematycz-
nie związanych z naszym re-
gionem. W spotkaniu uczest-
niczyli uczniowie naszego 
Gimnazjum.

Od kilku miesięcy w 
Bibliotece w Lubomi są or-
ganizowane „Poniedziałki z 
przedszkolakiem”. W każ-
dy poniedziałek goszczą u 

nas maluszki 
z Przedszkola 
w Lubomi wraz 
ze swoją wy-
c h o w a w c z y -
nią. Dzieci uczą 
się korzystać z 
Biblioteki i chęt-
nie słuchają gło-
śno czytanych 
bajek.

W listopa-
dzie 2014 r.  
Biblioteka zor-

Biblioteka dla każdego

ganizowała dla najmłod-
szych spektakl teatralny pt. 
„Czerwony Kapturek”, nato-
miast w lutym pt. „Zajęcza 
chatka”.

Jak co roku w marcu, zor-
ganizowano dla dzieci warsz-
taty zdobienia jajek wielka-
nocnych.

Biblioteka organizuje rów-

65 lat LKS Odra Nieboczowy

Tradycje sportowe w Nieboczowach nie zaginą

Biblioteka jest otwarta na potrzeby najmłodszych

nież różnego rodzaju wy-
stawy, m.in. wystawa prac 
szydełkowych Pani Urszuli 
Pilipiszyn, wystawa foto-
graficzna Pana Antoniego 
Mandery pt. „Ptaki nasze-
go regionu” czy rysunki ar-
chitektoniczne Pana Jakuba 
Kłosoka. 

Urszula SekułaWystawa prac szydełkowych
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Do Przedszkola w Syryni 
w roku szkolnym 2014/2015 
uczęszczało 125 dzieci, w 
czterech oddziałach w Syryni 
i w jednym oddziale zamiej-
scowym w Nieboczowach. 
Nasi wychowankowie uczest-
niczyli w zajęciach, zaba-
wach, spacerach, uroczy-
stościach, konkursach, wy-
cieczkach, koncertach, te-
atrzykach organizowanych 
w przedszkolu i poza nim. 
Były to zajęcia wynikają-
ce z programu wychowania 
w przedszkolu i zajęcia do-
datkowe, które wzbogacają 
ofertę edukacyjną. Bieżący 
rok szkolny obfitował w wie-
le atrakcyjnych dla dzieci 
wydarzeń.

We wrześniu obchodzi-
liśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka oraz uczest-
niczyliśmy w ustanawianiu 
Rekordu Guinnessa w naj-
większej ilości dzieci myją-
cych jednocześnie zęby.

W październiku najmłodsze 
przedszkolaki uczestniczy-
ły w uroczystym Pasowaniu 
na Przedszkolaka a starszaki 
wraz z ratownikami medycz-
nymi uczyły się udzielania 
pierwszej pomocy i brały 
udział w zajęciach z dogote-
rapii. Atrakcją było też od-
wiedzenie „Ptaszarni” u Pana 
Czajki w Syryni, gdzie dzieci 
mogły podziwiać różne ga-
tunki ptaków z całego świa-
ta. W październiku również, 
jak co roku byliśmy na wy-
cieczce w lesie, by obserwo-
wać piękno i bogactwo przy-
rody jesienią.

W listopadzie tradycyjnie 
udaliśmy się z wizytą na 
cmentarz by zapalić znicze 
na grobach poległych żołnie-
rzy.

25 listopada to Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Z 
tej okazji już po raz 9 nasze 
przedszkole zorganizowa-
ło Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny pod hasłem “Mój 
Przyjaciel Miś” 

Grudzień to przede 
wszystkim święta Bożego 
Narodzenia, jednak za-
nim Nasze maluchy zasia-
dły do stołu wigilijnego a 
starszaki zaprezentowały 
Przedstawienie Jasełkowe, 
brały udział w wielu cie-
kawych wydarzeniach. Pod 
czujnym okiem pani dyrek-
tor Joanny Frydrych przed-
szkolaki uczestniczyły w 
zajęciach z rzeźby w ZSO 
w Syryni, których efektem 
były piękne aniołki z gli-
ny. Byliśmy na wycieczce w 
Kopalni „Marcel” w Radlinie 
a w Barbórkę gościliśmy 
naszych ojców i dziadków 
górników oraz Skarbnika. 
Nie zabrakło też oczywiście 
Świętego Mikołaja z prezen-
tami.

W styczniu i lutym zorga-
nizowaliśmy w WDK w Syryni 
Przedstawienie Zimowo-
Jasełkowe dla Rodziców 
oraz Akademię z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. W ostatni 
dzień stycznia nasze przed-
szkole zamieniło się w ma-
giczne miejsce pełne księż-
niczek, motylków, piratów 
oraz innych postaci z bajek, 
baśni oraz naszych marzeń. 
Odbywał się coroczny „Bal 
przebierańców”.

Również w lutym nasze 
wychowanki - Sara i Natalia 
reprezentowały przedszkole 
w konkursie recytatorskim 

“Ślonski recytatorek” orga-
nizowany przez Przedszkole 
w Gorzyczkach.

W kwietniu jak co roku zor-
ganizowany został “Tydzień 
ekologiczny”. Dzieci pozna-
wały różne sposoby dbania 
o przyrodę oraz dowiadywa-
ły się, co należy czynić aby 
nasza ziemia była czysta i 
zielona. Obchodziliśmy Dni 
Przyjaciół Lasu. Na koniec 
wybraliśmy się posprzątać 
pobliski las, nazbieraliśmy 
pełne worki śmieci i spotka-
liśmy się w leśniczówce z 
panią podleśniczy. 

Muzyka grana na żywo 
zawsze wywiera szczegól-
ne wrażenie, dlatego też w 
kwietniu byliśmy na kon-
cercie w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Raciborzu a w 
przedszkolu podczas kon-
certu dzieci poznały muzykę 
i tance regionalne i wraz z 
tancerzami uczyły się kro-
ków poloneza.

17 kwietnia 2015 r. w 
Przedszkolu w Syryni odbył 

się I Powiatowy Przegląd 
M u z y c z n o - P l a s t y c z n y 
„W krainie dźwięków". 
Przedszkolaki same wymy-
śliły instrumenty muzyczne i 
zaprezentowały taniec.

W maju odwiedziliśmy 
naszych dzielnych straża-
ków, poznaliśmy specyfikę 
ich pracy oraz obejrzeliśmy 
sprzęt i symulację gaszenia 
pożaru. 

W czerwcu, jak co roku 
odwiedzili nas pszczelarze z 
Gorzyc, którzy z wielką pasją 
opowiadali dzieciom o swojej 
pracy. Już po raz ósmy wzię-
liśmy udział w XIII Spotkaniu 
z Wielką Międzynarodową 
Zabawą „U Balbiny w zegrod-
ce przi familoku”, organizo-
wanym przez Przedszkole w 
Gorzyczkach.

W tym roku szkolnym zo-
stał stworzony przez panią 
Sonię Płaczek dziecięcy ze-
spół taneczny pod nazwą 
The Klaszczers, który brał 
udział w: XII Powiatowym 
Przeglądzie Z piosenką i tań-
cem po Europie w Centrum 
Kulturalno-Edukacyjnym w 
Cze rw ionce -Leszczynach;  
Festiwalu Najmłodszym 
Mała poleczka w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Radlinie 
gdzie zdobył I miejsce; XIII 
Regionalnym Przeglądzie 
Przedszkolnych Grup 
Tanecznych Roztańczone 
Pantofelki w Domu Kultury 
w Rybniku-Boguszowicach, 
gdzie zdobył III miejsce; 
Występie podczas obchodów 
Artystycznego Dnia Dziecka 
w Domu Kultury w Rybniku-
Boguszowicach.

Ekoprzedszkolaki

Rekord Guinnessa w myciu zębów

Zespół The Klaszczers
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Przedszkole talentów

Do Przedszkola im. E. Sojki 
w Lubomi w roku szkolnym 
2014/2015 uczęszczała re-
kordowa ilość dzieci – 142. 
Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby zajęcia, które ofe-
ruje nasza placówka, były 
dla dzieci atrakcyjne. Oprócz 
systematycznej realiza-
cji podstawy programowej 
prowadziliśmy szereg zajęć 
dodatkowych, w tym: język 
angielski, rytmikę, zajęcia 
ruchowe, logopedyczne, kół-
ko plastyczne. Dla pracowni-
ków i wychowanków naszego 
przedszkola bieżący rok był 
czasem owocnej współpracy 
z wieloma placówkami i in-
stytucjami.

We wrześniu zajęliśmy 
1. miejsce w konkursie 
na „Najpiękniejszy pojazd 
korowodu” w Dożynkach 
Gminnych Grabówka 2014, 
a także 5. miejsce w kon-
kursie na najlepszą deko-
rację dożynkową. Nasi wy-
chowankowie wzięli udział 
w Ogólnopolskim Programie 
Edukacji Zdrowotnej dla 
Przedszkolaków – Akademia 
Aquafresh oraz ustanawianiu 
Rekordu Guinnessa w naj-
większej ilości dzieci myją-
cych jednocześnie zęby. 

W październiku rozpoczęli-
śmy udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Bezpieczne 
Dziecko – Bezpieczne 

Przedszkole, w ramach któ-
rego podjęliśmy szereg dzia-
łań – m. in. próbny alarm 
przeciwpożarowy, spotka-
nia ze strażakami, policjan-
tami, prelekcja na temat 
„Cyberprzemoc i inne za-
grożenia w Sieci”, wizyta 
psa Kubusia ze schroniska w 
Raciborzu, pokaz pierwszej 
pomocy przedmedycznej - 
zorganizowany przy współ-
pracy z Medyczną Szkołą 
Policealną Województwa 
Śląskiego w Raciborzu. 

Pod koniec listopada za-
częliśmy podejmować dzia-
łania w ramach kolejnego 
Ogólnopolskiego Konkursu 
- „Przedszkole Talentów”. 
Wśród nich wyróżnić można 
m.in. organizację konkursu 
recytatorskiego „Brzechwa 
i Tuwim dzieciom” (w któ-
rym nagrody książkowe 
ufundowało sołectwo gmi-
ny Lubomia); Dzień Talentu 
- w czasie którego dzieci 
miały okazję zaprezentować 
swoje umiejętności wokal-
ne, taneczne, plastyczne, 
sportowe; „Przedszkolne mi-
strzostwa w grach edukacyj-
nych”, wycieczki po okolicy, 
kształtowanie odporności 
emocjonalnej dziecka, po-
znanie kształtów i figur geo-
metrycznych, zainicjowanie 
zabawy „Mój mały sklep”. 
W styczniu uczestniczyliśmy 

w XVIII Międzynarodowym 
Przeglądzie Widowisk 
B o ż o n a r o d z e n i o w y c h 
„Radlińskie Betlejki”, za-
prezentowaliśmy także 
„Jasełka” w hali sportowej 
ZSO w Lubomi. 

W maju dzieci z trzech grup 
w pięknych strojach ufundo-
wanych przez Radę Rodziców 
zaprezentowały tańce na fe-
stynie rodzinnym „Stop do-
palaczom”.

Prowadziliśmy szereg akcji 
charytatywnych, w tym: 4 
łapy, pies kudłaty. Może Ty? 
Może Ja? Kto?... Nakarmi 
psa? - akcja mająca na celu 
pomoc psom ze schroniska w 
Raciborzu, zbiórka makula-
tury, plastikowych nakrętek, 
zużytych baterii, zbiórka 
kartridżów na rzecz ratowa-
nia koni, ogólnopolska akcja 
„Góra Grosza”. 

Nasza placówka utrzymu-
je systematyczny kontakt z 
OSP Lubomia – w tym roku 
przedszkolaki wybrały się 
do siedziby OSP, aby złożyć 
strażakom życzenia z okazji 
jubileuszu 110-lecia istnie-
nia jednostki. W maju stra-
żacy przyjechali do ZSO w 
Lubomi, gdzie zaprezento-
wali uczniom i naszym wy-
chowankom nowy wóz stra-
żacki i jego możliwości, po-
kazali sprzęt strażacki, dali 
również wspaniały pokaz 

wodny. 
W tym roku szkolnym mo-

żemy również pochwalić się 
udziałem w szeregu konkur-
sów i przeglądów: 

VII Powiatowy Konkurs 
Plastyczno-Ekologiczny, w 
którym nasze przedszkola-
ki – Hanna Wallach, Milena 
Kura i Oliwia Kopel - zdo-
były I miejsce; Wojewódzki 
Konkurs Plastyczny 
„Wielkanocna Kartka”, 
gdzie wyróżnienie zdobyła 
Aleksandra Łach; konkurs 
„Ślonski recytatorek” orga-
nizowany przez przedszkole 
w Gorzyczkach, w którym 
Alicja Kaszuba otrzymała wy-
różnienie; Międzynarodowy 
Przegląd Wierszy i Piosenek 
„Mój piesek, mój ko-
tek”; Powiatowy Przegląd 
Muzyczno-Plastyczny „W 
Krainie Dźwięków”; XX 
Ogólnopolski Logopedyczny 
Konkurs Plastyczny „Moja 
ulubiona postać bajkowa”, 
XIV edycja Akademii Misia 
Haribo „Odkryj Kosmos z 
Misiem Haribo”.

Nawiązaliśmy także współ-
pracę z innymi przed-
szkolami biorąc udział w 
XIII Spotkaniu z Wielką 
Międzynarodową Zabawą 
pt. „U Balbiny w zegrodce 
przi familoku”, organizowa-
nym przez przedszkole w 
Gorzyczkach. 

Wyżej wymienione działa-
nia i osiągnięcia były możli-
we dzięki owocnej współpra-
cy z organem prowadzącym, 
jak również z lokalnymi in-

stytucjami, a także dzięki 
hojności sponsorów – za co 
serdecznie dziękujemy.

Konkurs Przedszkole talentów

Przedszkolaki z wizytą u strażaków
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 Ważnym wydarzeniem, 
które obchodziliśmy w na-
szej szkole 10 listopa-
da 2014 r. było Narodowe 
Święto Niepodległości oraz 
Święto Patrona Szkoły. 
Uczniowie wzięli udział w au-
dycji muzycznej poświęconej 
Oskarowi Kolbergowi oraz 
muzyce ludowej. Następnie 
na hali widowiskowo-spor-
towej odbyła się akademia  
Zasadniczą częścią akademii 
były sceny ukazujące zwy-
czaje mieszkańców Lubomi 
podczas czterech pór roku 
na podstawie twórczości 
Patrona Szkoły - Brunona 
Strzałki. W godce „O krupnio-
kach i żymlokach" wystąpili, 
dzięki przychylności państwa 
Marii i Ernestyna Janetów, 
panowie rzeźnicy z Zakładu 
Rzeźniczo-Wędl in iarsk iego 
Ernestyn Janeta.

 Wydarzeniem, które cie-
szyło się rekordową fre-
kwencją była V edycja 
Koncertu Noworocznego. W 
tym roku koncert składał się 
z czterech części: przedsta-
wienia jasełkowego, wystę-
pów muzycznych naszych 
uczniów, przedstawienia ka-
baretu szkolnego. W ostat-
niej, czwartej, części kon-
certu wystąpili nauczyciele 
w przedstawieniu pt. „Bunt 
na Olimpie" w reżyserii pani 
Marii Franiczek.

 Od kilku lat w naszej szko-
le działa szkolne koło wo-
lontariatu, w prace którego 
zaangażowani są uczniowie 
gimnazjum. Ponadto dzie-
ci i młodzież bardzo chętnie 

Uczą się i kibicują

udzielają się w akcjach cha-
rytatywnych. Przed świętami 
Bożego Narodzenia ucznio-
wie naszej szkoły przepro-
wadzili „happening miko-
łajkowy”, podczas którego 
z własnoręcznie zrobionymi 
stroikami udali się do osób 
starszych i samotnych.

W ramach profilaktyki 
zdrowego stylu życia zorga-
nizowano spotkania z psy-
chologiem panią Mariolą 
Kujańską dla uczniów szkoły 
podstawowej, gimnazjum i 
rodziców. Zaproszono rów-
nież funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, którzy przybyli 
z pracującym z nimi na lot-
nisku owczarkiem belgijskim 
- Kirą. Poruszona została te-
matyka profilaktyki uzależ-
nień oraz specyfiki pracy w 
Straży Granicznej.

W swoich zadaniach wy-
chowawczych szkoła podej-
mowała działania edukacyj-
no-zawodowe, które mia-
ły na celu przygotowanie 
uczniów do wyboru dalszego 
kierunku kształcenia i zawo-
du, wejścia na rynek pracy 
oraz złagodzenia startu za-
wodowego młodzieży. W tym 
celu zorganizowano szereg 
wyjazdów i spotkań o tema-
tyce zawodoznawczej skie-
rowanych do uczniów gimna-
zjum.

W ramach ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „WF 
z klasą”, szkoła włączyła się 
z projektem pt. „Zwiedzamy 
stadiony, uczymy się kibico-
wać”, który związany jest z 
działaniami na rzecz spor-

tu i zdrowego trybu życia. 
Uczniowie mieli okazję wy-
jechać na mecz piłki nożnej 
do Wrocławia, na mecz pił-
ki siatkowej do Kędzierzyna 
Koźla i Jastrzębia Zdroju 
oraz mecz żużla do Rybnika.

W roku szkolnym nasi 
uczniowie zdobywali znaczą-
ce miejsca w różnego rodza-
ju konkursach pozaszkolnych 
i zawodach sportowych:

Finalistą Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Historii został Mikołaj 
Pączko. 

W II Interdyscyplinarnym 
Konkursie „Odkrywamy śre-
dniowiecze” w Inwałdzie wy-
różnienie zdobyły Wioletta 
Franiczek i Adrianna Rosmus;

W Ogólnopolskich konkur-
sach Przedmiotowych „EDI” 
– „Panda 2015”:

 - z matematyki tytuł 
laureata uzyskała Klaudia 
Szymiczek, wyróżnienie 
uzyskała Valeria Urbaniec;  
- z języka angielskiego 
Magdalena Szczuka uzyskała 
wyróżnienie;  - z języka nie-
mieckiego Valeria Urbaniec 
uzyskała wyróżnienie na-
tomiast I miejsce i  tytuł 
laureata uzyskała Klaudia 
Szymiczek oraz III miejsce 
Paulina  Urbaniec.

W Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym 
„Kangur 2015” wyróżnie-
nie uzyskali: Agata Wallach, 
Marek Grzelka, Jacob 
Czajka , Valeria Urbaniec 
oraz Martyna Kłobuch, 
Simona Czernecka i Klaudia 
Szymiczek;

W Ogólnopolskim Konkursie 
„Pingwin”:  z matematy-
ki - Krzysztof Matuszek, 
Jacob Czajka, Marek Grzelka 
uzyskali wyróżnienie, 
Magdalena Szczuka uzyska-
ła tytuł laureata, Simona 
Czernecka  uzyskała wyróż-
nienie; z języka niemiec-
kiego - Klaudia Szymiczek, 
Paulina Urbaniec, Valeria 
Urbaniec, Julia Zdrzałek 
uzyskały wyróżnienie.

W XX Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym 
„Dom” – Katarzyna Bugdol 
została dopuszczona do wy-
stawy.

W Mistrzostwach Śląska 
w Biegu na Orientację II 
miejsce zajął Kamil Klimek 
III miejsce – Karol Lindner.  
Tradycją szkoły na zakoń-
czenie roku szkolnego sta-

ło się wręczanie statuetek 
„Prymusa” uczniom z najwyż-
szą średnią ocen. Prymusem 
Szkoły Podstawowej została 
Valeria Urbaniec, Prymusem 
Gimnazjum została Simona 
Czernecka.

 Od 29 czerwca do 3 lip-
ca 2015 r. zorganizowano 
w ramach wolontariatu na-
uczycieli akcję „Lato 2015”, 
podczas której uczniowie 
mogli wziąć udział w atrak-
cyjnych wyjazdach. W tym 
czasie odbyły się: wycieczka 
do Rud Raciborskich – prze-
jazd kolejką wąskotorową, 
wyjazd do muzeum horro-
ru w Wojnowicach połączo-
ne z pieczeniem kiełbasek, 
wyjazd do kina w Rybniku, 
na basen do Gorzyc oraz do 
Aqua Parku w Żorach.

Koncert noworoczny

święto szkoły
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Szlakiem legend i zabytków

W roku szkolnym 2014/15 
zajęcia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Syryni 
odbywały się w 17 oddzia-
łach, w tym w 12 oddzia-
łach w szkole podstawowej 
i 5 oddziałach gimnazjum. 
Zajęcia były prowadzone 
przez 32 nauczycieli i obej-
mowały łącznie 342 uczniów.

Po raz czwarty została przy-
znana Nagroda Motywacyjna 
ufundowana przez rodzinę 
patrona Szkoły Podstawowej 
im. Romana Dworczaka pań-
stwa Janinę i Joachima Kłos 
za najwyższe wyniki w nauce 
i reprezentowanie szkoły. 
Nagrodę otrzymała uczenni-
ca klasy VI b Natalia Tomala. 

Uczniowie biorą aktywny 
udział w różnego rodzaju 
konkursach, olimpiadach i 
zawodach sportowych od-
nosząc sukcesy. Do najważ-
niejszych należy zaliczyć: 

M i ę d z y n a r o d o w y 
Przegląd Widowisk Bożo-
narodzeniowych „Radlińskie 
Betlejki” - zajęcie IV miej-
sca w grupie szkół podsta-
wowych; III miejsce Agaty 
Szweda w Powiatowym 
Konkursie Gawędziarski 
„Fedrowani w godce”, udział 
w II etapie Przedmiotowego 
Konkursu z Języka Polskiego 
uczennic - Natalii Tomala i 
Pauliny Sobol; IV miejsce w 
Międzyszkolnym Konkursie 
Biblijnym Natalii Tomala; 
II miejsce wojewódzkie-
go konkursu biblijnego Ewy 
Adamaszek; udział w kon-

kursach przedmiotowych z 
matematyki, języka polskie-
go, biologii , chemii, historii, 
geografii, języka niemieckie-
go, języka angielskiego; VI 
miejsce w Międzyszkolnym 
Konkursie Historycznym 
pod patronatem Starosty 
Tadeusza Skatuły z okazji 
70 rocznicy zakończenia II 
wojny światowej - Monika 
Sowa, Kamil Dudek; udział 
uczniów w programie mate-
matycznym „Lepsza szkoła”; 
udział uczniów klas IV- VI w 
Międzynarodowym konkursie 
Matematycznym „Kangur”;  
udział uczennic klasy II SP w 
konkursie „Mistrz ortografii”

Grupa teatralna, która 
w ubiegłym roku zdobyła 
III miejsce w Radlińskich 
Betlejkach została dodat-
kowo uhonorowana ty-
tułem Laureata Nagrody 
Gminy Lubomia w Dziedzinie 
Kultury i Sztuki.

Dzięki prowadzeniu przez 
szkołę klas sportowych w 
gimnazjum mamy również 
sukcesy w różnych dzie-
dzinach sportu: I miejsce 
w grupie półfinałowej i III 
miejsce w finale powia-
tu turnieju piłki siatkowej 
dziewcząt gimnazjum; II 
miejsce Izabeli Rosmus w 
Powiatowym Turnieju Tenisa 
Stołowego. Uczniowie chęt-
nie uczestniczyli w zawodach 
sportowych organizowanych 
przez ościenne szkoły.

9 stycznia 2015 r. w zimo-
wej scenerii w hali widowi-

skowo-sportowej odbyła się 
„XIV Biesiada Kolędowa”. 

Jak co roku publiczność, a 
wśród niej m. in. całe rodzi-
ny, nie zawiodła. Tradycyjnie, 
zostały wystawione jasełka, 
pt. „Gdybym nie przyszedł…” 
w wykonaniu uczniów klasy 
III szkoły podstawowej i klas 
I gimnazjum pod kier. Iwony 
Honus, Laury Kaczyny-
Szczęch, Romana Kaczora 
i Krzysztofa Fulneczka. 
Biesiadę kolędową zakończył 
humorystyczny występ na-
uczycieli i pracowników ob-
sługi. Zaprezentowali się oni 
w napisanej przez Stefanię 
Szweda w gwarze śląskiej 
bojce pt. „Marsjanie na le-
śnej polanie, czyli na Czajce 
straszy”.

Zakończono projekt 
„Szlakiem legend i zabyt-
ków historyczno–przyrod-
niczych. Etap II”, który był 
współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa 
Przekraczamy Granice. 
Projekt był kontynuacją re-
alizowanego już przedsię-
wzięcia o tym samym tytu-
le. Działania w obu etapach 
projektu skierowane były na 
stworzenie rzetelnej infor-
macji turystycznej, której 
ciągle w naszych miejsco-
wościach brakuje. Zostały 
umieszczone tablice informa-
cyjne przy niektórych zabyt-
kach oraz przy drodze kra-

jowej 936. Szlak zabytków 
został również oznakowany 
małymi tabliczkami informa-
cyjnymi. Nakręcono film pro-
mujący szlak. Nauczyciele 
przy współudziale uczniów 
przygotowali scenariusz fil-
mu promującego szlak za-
bytków historyczno–przy-
rodniczych. Następnie został 
nakręcony i zmontowany 
film według stworzonego 
scenariusza. Aktorami w fil-
mie byli uczniowie polscy i 
czescy. Z inicjatywy szkoły i 
dużą pomocą Urzędu Gminy 
Lubomia zostało wznowione 
wydanie książki autorstwa 
dr Anny Wróbel „Z przeszło-
ści czterech wsi”, które bę-
dzie połączone z promocją 
najnowszej książki Księdza 
Konrada Kelera zatytułowa-
nej: „Anna Wróbel nauczy-
cielka i miłośniczka ziemi 
śląskiej”. W tym miejscu 
chcielibyśmy podziękować 
Wójtowi Gminy Lubomia dr 
Czesławowi Burek za przy-
chylność i wspieranie inicja-
tywy wydania powyżej wspo-
mnianych publikacji.

Po raz pierwszy w dzień 
przed zakończeniem roku 
szkolnego w godzinach po-
południowych odbył się na 
hali widowiskowo-sportowej 
otwarty dla rodziców i spo-
łeczności lokalnej „Talent 
Show”, podczas które-
go uczniowie każdej klasy 
prezentowali swoje talen-
ty i umiejętności w różnych 
dziedzinach.

Kolejna Biesiada kolędowa

Tablica z mapą zabytków
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Taneczne i muzyczne sukcesy

Orkiestra w nowych strojach z logo gminy

Kolejny rok działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lubomi minął pod znakiem 
polsko-czeskiej współpracy. 
Po wakacjach kontynuowany 
był projekt „Przygraniczne 
spotkania taneczne” realizo-
wany wspólnie z czeską gru-
pą mażoretkową „Krokodyl” 
z Ostrawy. Odbyły się warsz-
taty taneczne w Ostrawie 
i Lubomi, podczas których 
polskie i czeskie tancerki 
doskonaliły swoje umiejęt-
ności. Na zaproszenie pana 
Jiřiego Cvešpera wzięliśmy 
udział w projekcie organizo-
wanym przez Centrum Amos 
z Ostrawy „Szopki bez gra-
nic”. Przeprowadzone zosta-
ły warsztaty szopkarskie w 
Lubomi i Grabówce z udzia-
łem dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Wykonane szopki 
były w grudniu prezentowa-
ne podczas międzynarodo-
wej – czesko-polsko-słowac-
kiej – wystawy w Ostrawie. 
W dodatkowym naborze 
wniosków ogłoszonym przez 
Euroregion Silesia zgłoszony 
przez GOK projekt „Muzyka 

bez granic” został zakwali-
fikowany do dofinansowa-
nia Partnerem był Dechovy 
Orchestr Ostrava. W maju 
odbył się koncert w hali 
sportowej w Lubomi a nasza 
orkiestra wystąpiła w no-
wych strojach zakupionych w 
ramach projektu. Muzykom 
towarzyszyły grupy mażo-
retkowe z Bilovca i Lubomi 
prezentując swoje układy 
taneczne. W Ostrawie na po-
czątku czerwca został zor-
ganizowany koncert plene-
rowy, który odbył się przed 
centrum handlowym Nova 
Karolina. Nasza orkiestra 
zaprezentowała urozmaico-
ny repertuar składający się 
m.in. ze znanych utworów 
czeskich i polskich.

Te polsko-czeskie pro-
jekty są współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Budżetu Państwa pod hasłem 
„Przekraczamy granice”.

Działalność Orkiestry 
Dętej Gminy Lubomia, która 
swoje próby odbywa w WDK 
Grabówka, spotyka się z co-

raz większym zainteresowa-
niem naszej społeczności. 
Tradycją stają się już kon-
certy świąteczno-noworocz-
ne w Lubomi i Syryni a także 
koncerty z okazji Dnia Matki. 
Orkiestra występuje podczas 
różnych gminnych uroczy-
stości, jubileuszy i festynów. 
Dzięki przychylności wój-
ta dr. Czesława Burka GOK 
zakupił nową profesjonalną 
perkusję.

Nasze zespoły taneczne z 
różnorodnych przeglądów, 
festiwali i zawodów przywo-
żą wiele pucharów i meda-
li. Lubomski „Flesz” odnosił 
sukcesy w Marklowicach, 
Żywcu, Czerwionce-
Leszczynach i Sosnowcu.

W maju podczas 
Mistrzostw Polski Mażoretek 
w Kędzierzynie-Koźlu czter-
naście dziewczyn z zespo-
łu „Flesz” wywalczyło brą-
zowe medale i tytuł II Vice 
Mistrzyń Polski w kategorii 
formacja pompom juniorki. 
Tuż za podium na czwartym 
miejscu znalazła się Valeria 
Urbaniec w kategorii solo 
pompom juniorki i mini for-
macja. Solistki Katarzyna 
Masarczyk i Martyna Frewicz 
znalazły się w pierwszej 
dziesiątce, podobnie jak i 
pozostałe prezentacje sce-
niczne zespołu.

Sezon dla tancerek zespo-
łu tanecznego „Flesz” zakoń-
czył się bardzo miłą niespo-

dzianką. Podczas Mistrzostw 
Europy Mażoretek w 
Kędzierzynie-Koźlu forma-
cja juniorek stanęła na po-
dium i wywalczyła tytuł II 
Vice Mistrzyń Europy w ka-
tegorii defilada pom pom. 
Tuż za podium na czwartym 
miejscu w tej samej katego-
rii wiekowej znalazła się Mini 
Formacja w składzie: Anita 
Grzybek, Daria Koszyk, 
Valeria Urbaniec, Marta 
Kołek, Agnieszka Frewicz, 
Laura Depta. Bardzo dobrze 
wypadła też solistka Valeria 
Urbaniec, która znalazła się 
w pierwszej dziesiątce.

Sukcesy na tanecznych 
imprezach odnoszą również 
zespoły taneczne z Syryni. 
Podczas VIII Przeglądu 
Zespołów Tanecznych w 
Pszowie tancerki z zespo-

łu Szafir II zajęły I miej-
sce, grupa taneczna Iskierki 
zajęła również II miejsce 
a ogromny sukces w swo-
im pierwszym występie na 
wielkiej konkursowej od-
niosła najmłodsza grupa – 
Mini Iskierki, która zajęła 
II miejsce. Zespoły tanecz-
ne z Syryni świetnie wypa-
dły na III Ogólnopolskim 
Festiwalu Tańca „Dzieci 
Dzieciom - Bez Barier” w 
Żorach. Grupa Szafir II za-
jęła I miejsce prezentując 
taniec „Szalone uczennice”, 
Iskierki w tańcu „Kowbojki” 
wywalczyły III miejsce a 
Szafir, czyli najstarsza grupa 
z Syryni, otrzymała wyróż-
nienie za prezentację tańca 
„Wojowniczki ze wschodu”.

Tancerki „Flesza” na Mistrzostwach Polski

Zespoły z Syryni odnoszą wiele sukcesów
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Małżeńscy jubilaci
22 stycznia 2015 r. w nie-

zwykle uroczystej oprawie 
24 pary małżeńskie z te-
renu gminy Lubomia świę-
towały jubileusz 50-lecia i 
55-lecia pożycia małżeń-
skiego. 

Złote Gody tj. 50 – lecie 
Pożycia Małżeńskiego ob-
chodzili Dostojni Jubilaci:

1. Giller Herbert i Irena
2. Jenczmionka Herman i 

Krystyna
3. Pinocy Jan i Janina
4. Mika Wiktor i Jadwiga
5. Burek Jan i Maria
6. Komarek Józef i 

Kornelia
7. Kuczok Konrad i 

Elżbieta
8. Matuszek Jan i Helena
9. Mucha Serafin i 

Urszula
10. Olecki Konrad i Maria
11. Stanieczek Henryk i 

Alicja
12. Tkocz Józef i Renata
13. Załuska Tadeusz i 

Zofia
Dodatkowo jubileuszowe 

medale otrzymali :
1. Bugla Norbert i 

Krystyna
2. Sobol Józef i 

Edeltrauda
3. Grzenia Jerzy i 

Gertruda
Szmaragdowe Gody 

tj. 55 – lecie Pożycia 
Małżeńskiego obchodzili 
Dostojni Jubilaci:

1. Iwanek Aleksander i 
Dorota

2. Kołoczek Jerzy i 
Magdalena

3. Kuźnik Konrad i Kornelia
4. Musioł Józef i Rita
5. Szymiczek Jan i Maria
6. Świerczek Edmund i 

Cecylia
7. Świerczek Józef i Aniela
8. Targacz Antoni i Anna
Uroczystość odbyła się 

w hali sportowej Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Lubomi.

W tym wyjątkowym wy-
darzeniu Małżonkom to-
warzyszył Wójt Gminy 
Lubomia Czesław Burek, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Godoj oraz zapro-
szeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się 
oficjalnym przemówieniem 
i złożeniem życzeń przez 
przedstawicieli władz samo-
rządowych.

W dalszej części obchodów 
nastąpiła chwila dekoracji 
medalami nadanymi przez 
Prezydenta RP. Szanownym 
Jubilatom wręczono listy 
gratulacyjne oraz kwiaty. 
Podniosłą chwilę uczczono 
odśpiewaniem gromkiego 
sto lat.

Po oficjalnej części uroczy-
stości wszyscy zebrani zo-
stali zaproszeni na skromny 
poczęstunek. Nie zabrakło 
również bogatego programu 
artystycznego w wykonaniu 
Damiana Holeckiego- popu-
larnego piosenkarza , piani-
sty, kompozytora i aranżera. 

Do tańca przygrywał również 
jubilatom zespół „Sami swoi 
”.

Złote Gody to jubileusz, za 
sprawą, którego patrzyliśmy 
na dostojnych Jubilatów z 
podziwem i szacunkiem, któ-
rzy mimo różnych przeciwno-
ści losu potrafili dotrzymać 
danego sobie przyrzecze-
nia. Miłość jest dawaniem, 
nie braniem, budowaniem, 
nie niszczeniem, cierpliwym 
znoszeniem i wiernym dzie-
leniem każdego sukcesu i 
każdego smutku.

Nad całą uroczystością 
czuwała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Lubomi 
Iwona Musioł.

Najstarszymi mieszkańca-
mi Gminy Lubomia w 2014 r. 
byli:

1. Gawlik Gertruda 94 lata 
Syrynia

2. Strzałka Berta 94 lata 
Lubomia

3. Kolonko Berta 94 lata 
Lubomia

4. Nowak Franciszka 94 
lata Lubomia

5. Brzenczek Salomea 93 
lata Syrynia

6. Błaszczok Kornelia 93 
lata Nieboczowy

7. Galda Maria 93 lata 
Lubomia

8. Grzesik Władysław 93 
lata Lubomia

9. Sokół Cecylia 92 lata 
Syrynia

10. Szymiczek Maria 92 
lata Lubomia

11. Sokół Maria 92 lata 
Syrynia

12. Skatuła Regina 92 
lata Syrynia

13. Koczwara Stefania 
92 lata Lubomia

14. Świerczek Maria 91 
lat Syrynia

15. Biela Gertruda 91 lat 
Syrynia

16. Kolonko Ema 91 lat 
Nieboczowy

17. Wolska Berta 91 lat 
Lubomia

18. Staniczek Anna 91 
lat Buków

19. Smykała Gertruda 91 
lat Lubomia

20. Gawenda Otylia 91 
lat Lubomia

21. Sichma Helena 90 lat 
Lubomia

22. Kuźnik Maria 90 lat 
Syrynia

23. Gawlik Emil 90 lat 
Syrynia

24. Smuda Marta 90 lat 
Lubomia

25. Zmuda Emilia 90 lat 
Syrynia

26. Działowska Rozalia 
90 lat Syrynia

27. Szymiczek Maria 90 
lat Lubomia

28. Depta Zofia 90 lat 
Lubomia

29. Kubecka Marianna 90 
lat Lubomia

30. Cieśla Engelbert 90 
lat Lubomia

31. Dzimiera Jadwiga 90 
lat Lubomia

32. Czajka Gertruda 90 
lat Syrynia

 Iwona Musioł
Kierownik USC 

Lubomia


