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Z inicjatywy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w województwie śląskim prowadzona jest  
akcja informacyjno-edukacyjna „Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”.

Przedsięwzięcie ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad  
higieny i bezpieczeństwa w ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Na potrzeby przedsięwzięcia opracowano ulotkę informacyjną, która ma skłaniać społeczeństwo do refleksji na temat 
wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony „mandat zaufania” ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa 
w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m oraz o prawidłowej higienie 
rąk.

– Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji  
Sanitarnej – poinformowała Teresa Gluza p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.
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KORONAWIRUS:  
trwa akcja edukacyjna w województwie śląskim
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Punkt Wymazowy dostępny jest pod siedzibą SP ZOZ 
przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu – Mieszkańcy powiatu, 
którzy decyzją Sanepidu mają wskazanie do wykonania wymazu, 
bez wychodzenia z samochodu będą mogli wykonać tutaj bezpłatne  
badanie na obecność SARS-CoV-2 – informuje Starostwo Powiatowe. 

W ten sposób zamknięta zostaje usługa wymazobusów, realizujących mobilne 
testy na terenie powiatu lublinieckiego od 10 kwietnia do końca sierpnia 2020. 
Co wpłynęło na przeobrażenie sposobu kontroli osób z podejrzeniem wystąpienia COVID-19?

Jak informowaliśmy na łamach portalu lubliniecki.pl w tekście z 6 maja, funkcjonowanie wymazobusów 
możliwe było dzięki finansowej współpracy Starostwa Powiatowego i gmin zlokalizowanych w powiecie 
lublinieckim – Zawarliśmy kolejne umowy na okres lipca i sierpnia 2020, jednak informujemy, że obserwując 
realizację zadania w sąsiednich powiatach, ten sposób finansowania usługi, wzorem innych powiatów, powinien 
zostać zakończony – czytamy we wniosku burmistrzów i wójtów skierowanym do Starostwa Powiatowego  
na przełomie sierpnia i września. Samorządowcy przywołują tutaj m.in. powiat tarnogórski, gdzie taką  
praktykę przerwano już w dniu 4 lipca.

Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lublinieckiego przekonywali, że od września usługa powinna  
być realizowana przez odpowiednie służby medyczne, finansowane ze środków Wojewody Śląskiego  
lub Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie jak do tej pory - w ramach partycypacji gmin i powiatu.

Przypomnijmy, że koszty kwietniowych badań, gdzie jeden test wiązał się z wydatkiem 150 złotych, sięgnęły 
łącznie około 120 tysięcy złotych. W całym powiecie przeprowadzono wówczas 800 testów. Prawdopodobnie  
dlatego część gmin wystąpiła z propozycją aby Starostwo Powiatowe w Lublińcu, w ramach rozliczenia, 
przejęło 30% całościowych kosztów przeprowadzonych badań, natomiast pozostałe 70% wydatków miałoby 
pozostać do podziału pomiędzy gminy.

Już wtedy mówiło się o dużym obciążeniu finansowym dla samorządów, informujących chociażby  
o mniejszych wpływach do budżetów, co miało wynikać ze spowolnienia gospodarki. Jak ustalił wówczas  
portal lubliniecki.pl, dla przykładu w gminie Pawonków 164.300,00 zł marcowego dochodu z 2019 roku,  
to spadek do 146.130,00 złotych w marcu 2020, a ubiegłoroczna kwota 346.148,00 z kwietnia to kolejny regres 
do 216.170,00 złotych – Chcemy zrealizować wyłącznie inwestycje zasilane dofinansowaniami z zewnątrz,  
aby nie utracić tych środków – podkreślała Joanna Wons – Kleta, wójt Gminy Pawonków z dochodem  
sięgającym zaledwie 9 milionów złotych, zapowiadając stanowcze cięcia.

Burmistrz Lublińca, Edward Maniura potwierdził dodatkowo, że – Wyręczanie Państwa w kwestii  
wymazobusów nie będzie wiązało się z refinansowaniem wydatków przez Wojewodę, który reprezentuje  
rząd w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – Wszystkie te problemy wpływały na to, 
że wymazobusy, choć konieczne, pogłębiały rozterki gminnych skarbników i kilkakrotnie zakłócały dialog na 
linii gminy – powiat, choćby we wspomnianej kwestii podziału wydatków.

Punkt Wymazowy pod gmachem 
lublinieckiego szpitala



Sprawa mobilnych testów powróciła wtedy, gdy z końcem sierpnia wygasło porozumienie w zakresie  
współfinansowania wymazobusa przez nasze samorządy – W sytuacji, w której Państwowy Inspektor  
Sanitarny nie zabezpiecza usług pobierania wymazów oraz odmowy współfinansowania tej usługi przez  
7 gmin powiatu lublinieckiego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o natychmiastowym uruchomieniu Punktu  
Wymazowego dla osób wskazanych do pobrania wymazu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego  
– zapowiadała Aneta Konieczny na łamach internetowej strony powiatu.

– Podjęliśmy taką decyzję pomimo tego, iż nie jest to zadanie ani gmin, ani powiatu, jednak w sytuacji  
zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców nie mogliśmy biernie czekać na uruchomienie rządowych  
wymazobusów. Sytuacja jest dynamiczna i musimy zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia na terenie  
powiatu dużej liczby osób przebywających na kwarantannie i potrzebujących wykonania testu w krótkim  
czasie – argumentował Starosta Lubliniecki, Joachim Smyła.

Po opublikowaniu komunikatu dotyczącego uruchomienia Punktu Wymazowego, do sprawy odniosła się 
Joanna Wons – Kleta – Po kilku miesiącach rozmów ze starostą i wicestarostą na temat organizacji punktu  
pobrań wymazów przy Szpitalu Powiatowym, w końcu przekonali się do naszego pomysłu. Pierwsze prośby  
o stworzenie takiego miejsca w Lublińcu kierowaliśmy do Starostwa już w maju. W tej chwili mieszkańcy  
powiatu lublinieckiego muszą jeździć na wymazy do Częstochowy, Bytomia czy jeszcze dalej – skomentowała 
wójt gminy Pawonków w portalu społecznościowym Facebook.

W najbardziej powszechnej kategorii B [pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t] w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 w powiecie 
lublinieckim do egzaminu teoretycznego podeszło łącznie 239 osób. Wynik pozytywny uzyskało 
137 uczestników. Łączna średnia zdawalności sięgnęła 51,94%. Należy przy tym zauważyć, że egzamin 
teoretyczny nie odbył się w dwóch ośrodkach, a w jednym OSK zdawała tylko jedna osoba, której udało się 
przebrnąć przez test.

W egzaminie praktycznym wzięło udział 776 osób. Za kółkiem poradziło sobie 180 egzaminowanych.  
We wszystkich ośrodkach powiatu lublinieckiego średnia zdawalność egzaminu praktycznego do 30 czerwca 
wyniosła więc 32,05%.
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Zdawalność egzaminów na prawo jazdy  
w powiecie lublinieckim.  

Statystyki za I półrocze 2020 roku

Według dokumentacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Lublińcu, w naszych gminach funkcjonuje łącznie 10 Ośrodków 
Szkolenia Kierowców [stan na 30 czerwca 2020]. Powiat opublikował właśnie 
statystyki dotyczące zdawalności egzaminów teoretycznych i praktycznych 
w pierwszym półroczu tego roku.

Zestawienie średnich wyników egzaminów sporządzono na podstawie statystyk 
przesłanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Statystyka  
uwzględnia osoby, które przystąpiły do egzaminu państwowego po raz pierwszy, 
a także po raz kolejny.



Jak wyglądamy na tle wybranych miejsc w całym kraju? Jeśli chodzi o egzamin teoretyczny – czołówkę  
otwiera Lublin z wynikiem 58,9 proc. Zdawalność na poziomie wyższym niż 58 proc. zanotowano również  
w Rzeszowie i Bydgoszczy (58,5 proc.), Suwałkach (58,4 proc.) oraz Łodzi i Bielsku-Białej (58,2 proc.).  
Najgorzej pod tym względem wypada Bolesławiec z wynikiem 45,2 proc. Nie lepsze wyniki uzyskały  
ośrodki z Leszna (48,4 proc.) i Ciechanowa (48,6 proc.). Zdawalność na poziomie zbliżającym się do 51 proc. 
występuje w WORD-ach w Koszalinie i Słupsku – odpowiednio 50,7 proc. i 50,9 proc. [za: mfind.pl]

Gdzie najłatwiej zdać egzamin praktyczny? Okazuje się, że najlepiej radzą sobie osoby podchodzące do 
egzaminu na prawo jazdy w Jeleniej Górze – tam zdawalność sięgnęła 53 proc. Na kolejnych miejscach 
uplasowały się WORD-y z Ostrołęki i Kalisza – ze zdawalnością na poziomie odpowiednio 51,9 proc. i 49,6 
proc. Z kolei drugi kraniec zestawienia otwiera Łódź – tam zdawalność prawa jazdy nie przekracza 25 proc. 
Nieznacznie lepiej jest w Koszalinie (25,4 proc.), Radomiu (25,6 proc.) i Opolu (28,1 proc.). Również  
zdawalność prawa jazdy w Gdańsku i Częstochowie nie przekracza 30 proc. [za: mfind.pl]

– W mniejszych miastach zdawalność prawa jazdy wygląda lepiej niż w dużych. Przykładowo w Warszawie 
wynosi ona 34,2 proc., podczas gdy w Ostrołęce już 51,9 proc. Głównym powodem jest mniejszy ruch  
na ulicach, co przekłada się na mniejszy stres oraz pozwala skoncentrować się na wykonaniu zadań zleconych  
przez egzaminatora – zauważają redaktorzy portalu mfind.pl.
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Potężna dotacja dla Miasta Lublińca 
w ramach rządowego  

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

       – Miło nam poinformować, że dzisiaj na konto Urzędu   
       Miejskiego w Lublińcu wpłynęła dotacja w wysokości   
                         6.086.983 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny  
            – taką informację w pierwszych dniach września opublikowano  
        na oficjalnej stronie lublinieckiego magistratu.

      Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone  
     na dotacje dla gmin, powiatów i miast m.in. w reakcji na kryzys  
    wywołany sytuacją epidemiczną. Łącznie w skali całego kraju to 6 miliardów  
złotych, czego 5 mld trafi do gmin i miast na prawach powiatu, a 1 miliard do powiatów ziemskich. Dzięki 
rządowemu wsparciu, wszystkie samorządy w powiecie lublinieckim wzbogacą się o łączną kwotę niemal  
16 milionów złotych. Wysokości dotacji dla poszczególnych samorządów wynikały z relacji wydatków  
majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje  
w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne zadania lokalne. Fundusz będzie  
wsparciem nie tylko dla samorządów ale również dla tych małych i średnich firm, które zrealizują planowane  
inwestycje. Ostatecznie to korzyść dla mieszkańców, ponieważ, jak przekonuje rząd – Ważne dla nich  
inwestycje będą bez oporów mogły być inicjowane i kontynuowane, co przyczyni się do podnoszenia  
jakości życia – Rząd przekonuje również, że pieniądz inwestycyjny będzie krążył w lokalnej gospodarce  
– Firmy kupują materiały w miejscowych hurtowniach i wypłacają wynagrodzenia pracownikom, którzy  
z kolei robią zakupy na najbliższym targowisku;
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Zgodnie z koncepcją programu, środki mają być przekazywane gminom bez zbędnej biurokracji. Pieniądze 
nie muszą być wykorzystane w 2020 roku i nie podlegają zwrotom – Z satysfakcją informuję, że ze wsparcia  
będą mogły skorzystać gminy Ziemi Lublinieckiej oraz Powiat Lubliniecki. Jestem przekonany, że nasze 
samorządy właściwie wykorzystają swoja szansę i skorzystają ze środków zawartych w Funduszu – podkreślał 
już w czerwcu Poseł Ziemi Lublinieckiej, Andrzej Gawron [PiS].

Zbieramy informacje z poszczególnych gmin powiatu lublinieckiego, pytając wcześniej na jakie cele  
zamierzają one przeznaczyć swoje dotacje z FIL. Wiemy już, że jeszcze w 2020 roku, z przyznanej kwoty 
ponad 6 milionów, Miasto Lubliniec zamierza wykorzystać 2 150 000 mln złotych – to dokumentacja na 
modernizację sanitariatu w szkole podstawowej  nr 4 w Lublińcu, przebudowa fragmentu ulicy Mickiewicza, 
zakończona już modernizacja Przedszkola nr 6, dokumentacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadków Komunalnych i budowa oświetlenia na ulicy Chabrowej.

Takie propozycje zaprezentowano radnym Rady Miejskiej podczas sesji w dniu 27 sierpnia. W tym punkcie 
obrad swoich zastrzeżeń wobec sposobu informowania o wydatkach nie kryła opozycja – Chciałbym abyśmy 
o tych wydatkach, przedstawionych przez Burmistrza, najpierw mogli podyskutować podczas obrad Komisji.  
O wszystkim dowiadujemy się dopiero podczas Sesji. To wszystko powinno być przedyskutowane wcześniej – 
sugerował przewodniczący Forum Samorządu Lublinieckiego, Jan Springwald, poparty w tej kwestii przez 
przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość Łukasza Mikulskiego.

– Z tych pieniędzy chcemy sfinansować te inwestycje, które już realizujemy i zostały przyjęte w budżecie  
lecz których rozliczenia jeszcze nie dokonaliśmy – wyjaśniał Burmistrz Lublińca, Edward Maniura. Dodał,  
ze jedyną nową inwestycją będzie przebudowa kolejnego odcinka ulicy Mickiewicza. Dyskusje dotyczące 
nowych inwestycji mają rozpocząć się po przedstawieniu propozycji jesienią tego roku, zatem pozostała  
kwota rozdysponowywana zostanie dopiero w kolejnych miesiącach.

Największe powody do zadowolenia miała z pewnością Gabriela Czech, skarbnik Miasta Lublińca, które 
odczuło w swoim budżecie skutki spowolnienia gospodarki wywołanego sytuacją epidemiczną. Przykładowo 
w marcu tego roku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe o 209 247,00 zł 
niż w marcu 2019 – Bardzo się cieszymy, że przyznano nam te 6 milionów z rządowego Funduszu Inwest-
ycji Lokalnych. To naprawdę poważna kwota. Rząd przyznał te pieniądze w sposób łagodny i dobry dla 
samorządów, dlatego, że mogą one być przeznaczone również jako część wkładu własnego np. do inwestycji 
finansowanych z innych źródeł. Nie utrudniajmy pracy rządowi, który chce aby samorządy inwestowały jak 
najwięcej – przyznała skarbnik miasta w trakcie ostatniej Sesji, uznając tegoroczne plany Miasta za słuszne – 
Reszta pieniędzy będzie sukcesywnie wprowadzana do budżetu – dodała Gabriela Czech.

FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM:
Lubliniec (gmina miejska) - 6 086 983 zł
Boronów (gmina wiejska) - 500 000 zł
Ciasna (gmina wiejska) - 1 559 276 zł

Herby (gmina wiejska) - 666 114 zł
Kochanowice (gmina wiejska) - 1 692 515 zł

Koszęcin (gmina wiejska) - 504 314 zł
Pawonków (gmina wiejska) - 1 738 806 zł

Woźniki (gmina miejsko-wiejska) - 1 626 686 zł
Powiat Lubliniecki - 1 433 269 zł 

Suma: 15 807 963 zł
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W Lublińcu powstanie nowy bulwar.  
Kolejny spór o nazwę?

Z początkiem września na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu opublikowano wyniki przetargu  
na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenów przy ulicy Sportowej, w sąsiedztwie rzeki Lublinica.  
Zgodnie z dokumentacją przetargową – maksymalnie do końca marca 2021 roku zrewitalizowany zostanie obszar 
położony na wschód od cmentarza przyszpitalnego, na przeciw kortów tenisowych.

Podobnie jak w przypadku otwartego już Bulwaru Europejskiego (cztery nieudane przetargi), i tutaj nie 
obeszło się bez problemów z wyłonieniem wykonawcy. 10 sierpnia unieważniono pierwszy przetarg,  
wskazując wówczas, że – Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na realizację zamówienia – Różnica wyniosła 236 tysięcy złotych w stosunku do 950 tys.  
wyodrębnionych przez lubliniecki magistrat.

        Pozytywne rozstrzygnięcie drugiego przetargu to efekt przesunięć  
               środków budżetowych i zwiększenia kwoty na realizację inwestycji  
       po decyzji Rady Miejskiej podjętej w trakcie Sesji zwołanej  
        w dniu 27 sierpnia br. W ostatecznym rozrachunku rewitalizacja   
          pochłonie 1.136.497 złotych.

           Zgodnie z treścią materiałów przetargowych – zakres prac  
         obejmować będzie rozbiórkę istniejącej nawierzchni [około 4700  m2],  
       wycinkę drzew, roboty ziemne [ok. 300 m3], wykonanie nawierzchni 
      alejek wraz z podbudową [2480 m2], montaż elementów małej  
     architektury, nasadzenie zieleni [3530 sztuk krzewów i 64 szt. drzew],  
              wyrównanie i oczyszczenie przyległego terenu, a także odtworzenie  
        trawników.

Przy okazji planowanej rewitalizacji, u schyłku prac powróci z pewnością kwestia nazwy dla kolejnego 
bulwaru na terenie miasta. Przypomnijmy, że wybudowany niedawno Bulwar Europejski zawdzięcza swoją 
nazwę głosom radnych klubu “Z Burmistrzem dla Lublińca” oddanym w trakcie Sesji w dniu 30 lipca,  
pomimo iż propozycja Burmistrza Edwarda Maniury wniesiona została na kilka dni przed głosowaniem  
i bez konkretnego uzasadnienia.

Odrzucono tym samym propozycję nazwy Bulwaru im. Ludwika Okwieki, którą przy szerokiej argumenta-
cji – w postaci wymienionych zasług działacza NSZZ Solidarność – poparło kilkuset członków organizacji, a 
pierwsze wnioski w tej sprawie składano już w lutym 2020.

Po zakończonym głosowaniu Burmistrz Edward Maniura, zadeklarował, że nazwa im. Ludwika Okwieki 
będzie uwzględniona w przypadku nadawania nazw innym obiektom na terenie miasta, m.in. kolejnym 
obszarom nad Lublinicą zaplanowanym do rewitalizacji – To moje publiczne przyrzeczenie – mówił Bur-
mistrz lecz i tak środowisko NSZZ Solidarność przyjęło decyzję radnych większościowego klubu z (delikat-
nie mówiąc) dużą rezerwą – Obawiam się, że nie mądre uzasadnienie się liczy, tylko z jakiego klubu radnych 
wyszło – kwitował wówczas przewodniczący Forum Samorządu Lublinieckiego, Jan Springwald.



Wcześniej PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję inżyniera budowy rurociągu  
produktowego Boronów – Trzebinia. Na początku lipca w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie zakończono  
skomplikowany proces montażu dachu na budowanym zbiorniku. Jak zapowiada firma – Realizacja tego 
etapu inwestycji da klientom PERN dodatkowe 10 tys. m³ pojemności na magazynowanie oleju napędowego 
– PERN uruchomił postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych. Według 
założeń, prace nad budową rurociągu trwać będą do grudnia 2021 roku.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie 
zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. Całościowo inwestycja zakłada 
budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez 
tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin) wraz z modernizacją istniejącej  
infrastruktury oraz budową dwóch nowych pompowni paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki –  
– Boronów, które zapewnią osiągnięcie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw  
na odcinku Płock – Trzebinia. – podkreśla PERN.
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Trwa budowa rurociągu produktowego  
w gminie Boronów

W publiczną dyskusję włączyli się również mieszkańcy miasta, wskazując w internetowych komentarzach,  
że w przygotowywanym projekcie uchwały lubliniecki magistrat w ogóle nie uwzględnił propozycji 
składanych przez społeczność, choć jak się okazuje – ma ona możliwość uczestniczenia w procedurze  
na etapie gromadzenia pomysłów.

Czy tym razem Solidarność będzie mogła liczyć na przychylność Rady Miejskiej? Nie jest wykluczone,  
że sprawa nazwy poświęconej Ludwikowi Okwiece powróci już podczas spotkania organizacyjnego, 
dedykowanego tegorocznym obchodom 40-lecia NSZZ Solidarność – Miasto zamierza włączyć się  
w te obchody, zainicjowane przez związkowców Mariana Cyronia, Zbigniewa Wernera oraz radnego  
Jana Springwalda. Spotkanie panelowe “Wspomnienie działaczy NSZZ Solidarność” zaplanowano na dzień  
2 października w LUBITECE. Wydarzeniu mają towarzyszyć wystawy oraz konkurs dla dzieci i młodzieży –  
wymienia sekretarz miasta, Józef Korpak w rozmowie z redakcją portalu lubliniecki.pl – Myślę, że w kwestii 
upamiętnienia Ludwika Okwieki uda się wypracować wspólną koncepcję na linii Burmistrz – NSZZ Solidarność 
– dodał.

Wracając do kontynuacji prac rewitalizacyjnych w okolicach Lublinicy, warto przypomnieć,  
że na przełomie sierpnia i września rozstrzygnięto również procedurę Zapytania Ofertowego na opracowanie 
PROJEKTU koncepcyjnego wraz z wizualizacją dla planowanej budowy Lublinieckiego Centrum  
Aktywności Senioralnej. Nowy obiekt miałby powstać w sąsiedztwie pobliskiego Bulwaru Europejskiego,  
po przeciwległej stronie rzeki.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę fabrycznie 
nowych rur i łuków na potrzeby realizacji robót budowlanych w zakresie 
budowy rurociągu Boronów – Trzebinia, PERN S.A. wybrał ofertę złożoną 
przez Konsorcjum spółek Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach (lider) oraz 
Izostal S.A. z siedzibą w miejscowości Kolonowskie – informuje krajowy lider 
logistyki naftowej.



Rurociąg produktowy Boronów – Trzebinia wyposażony będzie w liniowe stacje zasuw, rozdzielnie technologiczne,  
instalacje i obiekty ochrony rurociągów przed korozją, urządzenia służące do sterowania stacjami zasuw i stacjami 
ochrony oraz w obiekty i urządzenia systemów łączności i nadzoru rurociągów przesyłowych dalekosiężnych.

Budowa obejmować będzie prace geodezyjne, usunięcie roślinności i zdjęcie warstwy ziemi oraz rozmieszczenie  
i spawanie rur. Po zakończonej budowie rozpocznie się rekultywacja mechaniczna i porządkowanie terenu  
– zasypanie ułożonego rurociągu warstwą ziemi o miąższości nie mniejszej niż 1 m, a także odbudowa systemów 
melioracyjnych i istniejącej infrastruktury. Kolejnym etapem będzie oznaczenie trasy rurociągu.

Przed uruchomieniem systemu, wykonane zostaną próby oraz przeprowadzony zostanie odbiór techniczny  
rurociągu, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i formalne przekazanie rurociągu do eksploatacji.

Budowę rurociągu wspierali Poseł Ziemi Lublinieckiej Andrzej Gawron oraz wójt gminy Boronów Krzysztof 
Bełkot. Już na przełomie lutego i marca 2019 roku, mieszkańcy mogli wypełniać ankiety dotyczące planowanej 
inwestycji. 28 listopada poseł Gawron i wójt Bełkot wzięli udział w spotkaniu w bazie paliwowej PERN S.A.  
w Boronowie, gdzie prowadzono rozmowy o planach związanych ze zbliżającą się inwestycją.

PERN S.A. jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych  
i produktowych, posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,9 mln m3 na paliwa 
płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej na rok.

zdjęcie: biuroprasowe.pern.pl

    W ostatnich miesiącach obszar zlokalizowany w reprezentatywnej części sołectwa uległ  
   gruntownej przebudowie – w międzyczasie uzgodniono nazwę, którą nosić będzie odnowiony plac.

Przed siedzibą Urzędu Gminy wybudowano podświetlaną fontannę oraz wodny plac zabaw ze strefą  
wypoczynkową. Mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać ze ścieżek dydaktycznych z tablicami zawierającymi 
informacje na temat walorów krajoznawczo-historycznych gminy. Co ciekawe, tablice wyposażone będą  
w interaktywne KODY QR, które pozwolą zainteresowanym na poszerzenie wiedzy po przeniesieniu  
na odpowiednią stronę internetową. Plac doczekał się nowych alei i modernizacji oświetlenia. Na terenie  
skweru wyznaczono i zagospodarowano również tereny zielone.

– Dla upamiętnienia Powstań Śląskich oraz przywrócenia historycznej świadomości mieszkańców, terenom  
przed Urzędem Gminy nadana zostanie nazwa: Plac im. Powstań Śląskich 1919-1921 – poinformował  
wójt gminy, Zdzisław Kulej.

Niezwykle ważnym elementem zrewitalizowanego skweru będzie również wyjątkowa tablica z informacjami  
o Pomniku Wolności w Glinicy oraz o bohaterskich czynach Piotra Włoszczyka – Powstańca Śląskiego  
i niepodległościowego żołnierza II RP. Portal lubliniecki.pl jest w stałym kontakcie krewnymi P. Włoszczyka  
– wnukiem Powstańca, panem Andrzejem Włoszczykiem i jego kuzynką, panią Krystyną Andrzejewską  
– istnieje duża szansa na to aby w Glinicy doszło do odbudowy pomnika przy współpracy potomków, władz  
gminy oraz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Glinica.

Na realizację inwestycji w Ciasnej udało się pozyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego  
w Marszałkowskim Konkursie “Inicjatywa Sołecka 2019”. Wcześniej rewitalizacji poddano teren znajdujący się  
przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
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Rewitalizacja terenu 
przed budynkiem Urzędu Gminy Ciasna
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Gmina Herby uniknęła podwyżek 
za wywóz odpadów. 

Nie wszędzie się udało...

Mieszkańcy gminy Herby nie staną przed widmem podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wszystko  
za sprawą pomyślnego przebiegu niedawnego postępowania przetargowego – dwie z czterech firm świadczących  
usługi w zakresie odbioru odpadów zaoferowały niższą kwotę niż ta, którą wyodrębniono z gminnego budżetu.

Kwota jaką zamawiający (gmina) przeznaczył na realizację zadania wynosiła 519.282,00 zł, natomiast  
najniższe oferty sięgnęły 494.337,60 oraz 467.731,30 złotych.

W chwili gdy redagujemy tekst, trwają ostatnie analizy złożonych ofert. Nawet jeśli zespół oceniający  
poprawność dokumentacji wychwyci elementy wymagające uzupełnienia, oferent ma na to określony  
czas i trudno przypuszczać aby wycofał się z postępowania. Jeśli więc cały mechanizm ułoży się poprawnie  
– W tym roku nie przewiduje się zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie  
Herby – podkreśla wójt gminy Iwona Burek w korespondencji z portalem lubliniecki.pl

Zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 roku, aktualne stawki  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 17 złotych od osoby przy segregacji odpadów  
oraz 34 złote za odbiór odpadów zmieszanych.

Nie wszędzie się udało.

Przypomnijmy, że 5 czerwca Rada Miejska w Lublińcu przewagą jednego głosu zatwierdziła podwyżkę opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 lipca nowe stawki na terenie miasta wynoszą 28 złotych  
od osoby przy segregacji odpadów (wcześniej 16 zł) oraz 56 złotych za odbiór odpadów niesegregowanych 
(wcześniej 32 złote).

30 lipca Rada Gminy Ciasna przegłosowała podwyżkę swoich stawek. W przypadku odpadów segregowanych 
cena wzrosła do 25 złotych od osoby, natomiast za wywóz odpadów niesegregowanych – do 75 złotych.  
Dotychczasowe ceny wynosiły tutaj odpowiednio 16 i 32 zł.
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Gmina Herby uniknęła podwyżek 
za wywóz odpadów. 

Nie wszędzie się udało...

Przed nami modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

w gminie Kochanowice

Przed nami modernizacja 
oczyszczalni ścieków w gminie Kochanowice

Powodzeniem zakończył się przetarg na modernizację i rozbudowę oczyszczalni  
ścieków w Kochcicach. Koszt inwestycji sięgnie ponad 7 milionów złotych.

Celem mechaniczno-biologicznej modernizacji oczyszczalni  
ścieków w Kochcicach będzie unowocześnienie systemu  
poprzez wdrożenie technologii membranowej (MBR), 
oddzielającej zawiesinę biomasy od biologicznie oczyszczonych  
ścieków – dzięki czemu spełnią one najwyższe normy jakości, 
zgodne z dyrektywami unijnymi. Inwestycja wpłynie również 
na zwiększenie wydajności o czyszczalni do 500 m3 w ciągu doby.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków zakłada 
budowę następujących obiektów i urządzeń:

sito spiralne – przebudowa obiektu istniejącego,
pompownia – przebudowa obiektu istniejącego,
hala oczyszczania mechanicznego 
z urządzeniami technologicznymi – budynek planowany,
zespół bioreaktora MBR – obiekt planowany,
studnia kontrolna – obiekt planowany,
studzienki kanalizacyjne,
kanalizacja sanitarna,
ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków.

Maksymalny termin wykonania prac, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wyznaczono  
na 15 grudnia 2020. Koszt inwestycji to 7 131 540 złotych.

To kolejna tego typu inwestycja w powiecie lublinieckim. Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Lublińcu. Tutaj prace mają zakończyć się najpóźniej w marcu 2022 roku, a całkowita wartość 
projektu to 51.045.606,21, w tym: dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej wysokości 26.559.237,45 zł 
oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, sięgająca 
14.700.000,00 zł. To największa inwestycja w historii Miasta.



       Łączna ilość przepracowanych godzin przy produkcji dzieła  
                   to około 300. Przepalona ilość koksu… 400 kilogramów.  
                Tylko mały napis sięga aż 220 cm i składa się ze 170  
               elementów! Wszystkie elementy zostały połączone ze sobą  
            nitami, bądź zostały zgrzane, bez udziału spawarki!

 
      Tak powstał nowy napis, który zdobić będzie bramę wjazdową  
           na teren pałacu w Koszęcinie, będącego siedzibą Zespołu Pieśni  
     i Tańca Śląsk!

Autorem konstrukcji jest Janusz Kosmała – wyjątkowa postać w szerokim gronie pasjonatów i hobbystów 
zamieszkujących powiat lubliniecki. Mieszkaniec Koszęcina od kilku lat zajmuje się tradycyjnym  
kowalstwem. Jego przygoda z tą niezwykłą sztuką rozpoczęła się na początku 2011 roku, od uczestnictwa  
w XVII Ogólnopolskich Warsztatach Kowalskich w Wojciechowie. W 2013 roku Janusz Kosmała przystąpił 
do egzaminów czeladniczych i uzyskał tytuł kowala wyrobów zdobniczych…

Tak zrodził się kolejny artysta, który dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina  
Górnego Śląska”… przetopił pasję w sposób na życie i może dziś promować niezwykłe umiejętności pod 
szyldem własnej firmy. Obok pracy zawodowej, kowal z Koszęcina organizuje również pokazy, w których 
dzieli się swoim niezwykłym kunsztem i wiedzą.

Duża litera S została zrobiona z ponad 2-metrowego płaskownika, a długość ramki z umieszczonym logo  
to 180 cm – została ona wykonana z jednego, 18 kilowego kawałka stali. Zagięcia ramki zostały spęczone 
wykute, co pozwoliło uzyskać kąt zagięcia.

Tworząc napis dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Janusz Kosmała wpisał się jednocześnie w bogatą historię 
klasycystycznego pałacu w Koszęcinie, wzniesionego w latach 1829-30.

Kowal z Koszęcina wykonał 
ozdobny napis  

dla Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
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Strój ślubny na Górnym Śląsku 

Strój ślubny nie był ubiorem jednorazowym, tak jak to jest przyjęte w czasach dzisiejszych, biała suknia  
na raz. Panna Młoda była ubrana na czarno, a Pan Młody na granatowo. Stroje te towarzyszyły właścicielom 
do końca ich życia i to dosłownie, bo w tym stroju wzbogaconym przez lata użytkowania Ślązacy byli  
ubierani do pochówku.

Panna młoda miała na głowie ruciany (mirtowy) wianek, czyli koronę ślubną, który symbolizował niewinność 
dziewczyny. Dziewczyna, która do ślubu szła w ciąży miała pół wianka, kobieta, która już miała dzieci 
(np. Wdowa ponownie wychodząca za mąż) nie miała wianka wcale. Wianek był przyozdobiony zielonymi 
szlajfkami  (wstążkami) i zaplatany na korze lub skórce chlebowej. Kolejnym elementami ubioru były korale, 
które były żółtego koloru naśladującego bursztyny, lub u bardziej zamożnych panien bursztyny.  Zwyczajowi 
było ich trzy rzędy. Wierzchnią część ubioru  stanowiła czarna jakla, kaftan, krojona w dzwon, czyli  
u ramion wąsko ku dołowi szerzej, przód krótszy od tyłu z długimi rękawami bez mankietów, zapinana  
u przodu na knefle (guziki). Przyozdobiona symetrycznie aplikacjami we wzory kwiatowe. Jakla najczęściej 
była szyta z jedwabnego adamaszku, aksamitu lub pluszu. Zawsze była podszyta, najczęściej bawełną  
w czerwonym kolorze. Pod jaklę zakładano czarną kieckę szytą, z co najmniej 5 metrów tkaniny. Kiecka  
u dołu była podszyta dla wzmocnienia mocną sztywną tkaniną a u samego krańca szczotką (krótkimi,  
gęstymi frędzelkami). W bocznych szwach kiecki były ukryte kieszenie. Pod kieckę zakładano spódnice,  
im więcej sztuk tym lepiej. Na spódnicach opierała się kieska, spódnice były suto marszczone i powiększały 
objętość bioder i pasa. Kiecka i spódnice ważyły nawet do 15 kilogramów. Im chudsza dziewczyna tym 
bardziej trzeba ją było modelować ubiorem. Im obszerniejsza panna młoda tym piękniejsza. Na kieckę 
zakładano zapaskę (fartuch) u  pasa wiązaną na kokardę, spuszczoną luźno  ku dołowi, równo z końcem 
kiecki. Zapaska była ręcznie malowana w motywy kwiatowe. Do ślubu noszona jasne zapaski. Do ślubu  
po raz pierwszy w życiu dziewczyna zakładała byty. Czarne wykonane ze skóry szczewiki na niskim koturnie. 
Na nogi dziewczyny naciągała białe pończochy.

Pan młody zakładał na głowę kapelusz z czarnego filcu. Wielkość ronda mówiła o zamożności kawalera, 
im większe rondo tym bogatszy mężczyzna. Pan młody nosił, jako otok na kapeluszy zieloną szlajfkę, której 
końce luźno opadały na plecy. Górną część ubioru stanowiła kabota. Szyta była z granatowej wełnianej  
tkaniny. Kabota miała długie rękawy, pod szyją była wykończona stójką. Zapinana u przodu na knefle  
w kształcie grzybka ze stopką. Dziurki od guzików jak i ozdobne chwosty były wykonane z niebieskiego  
kordonka. Kabota była zawsze podszyta czerwoną podszewką. Pod kabotą noszono białą koszulę.  
Koszula miała szerokie długie rękawy zakończone mankietami, u szyi kołnierz, zapinana na knefle,  
wkładana do galotów. Galoty były szyte ze skóry jelenia i nazywano je wtedy jeleniokami, lub z wełny  
 i mówiono na nie wtedy wełnioki. Jelenioki noszono do wysokich wsuwanych butów zwanych krupy,   
    wełnioki do niskich wiązanych na sznurówki szczewików. Strój Pana Młodego wyróżniał się od  
  innych ubiorów męskich szpigielikiem, czyli małym rucianym bukiecikiem związanym  
   zieloną szlajfką i przypiętym na wysokości serca do kaboty. Szpigielik i korna ślubna  
    stanowiły komplet i pokazywały, kto jest Panną i Panem młodym.
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Aż sześciu nowych sołtysów 
w gminie Pawonków!

We wszystkich sołectwach gminy Pawonków odbyło się 10 Zebrań Wiejskich,  
w trakcie których mieszkańcy wybierali sołtysów i Rady Sołeckie na nową kadencję.

W aż sześciu sołectwach stanowisko sołtysa objęli nowi kandydaci – we wszystkich tych przypadkach zmiany 
wynikały z rezygnacji dotychczasowych sołtysów. W trakcie siedmiu zebrań mieszkańcy, na zasadzie tak lub 
nie, decydowali o kandydaturze jednej osoby, która pretendowała do objęcia funkcji. W trzech przypadkach 
(Lisowice, Koszwice oraz Łagiewniki Małe) o fotel sołtysa ubiegło się po dwóch kandydatów.

W ostatecznym rozrachunku, do grona sołtysów urzędujących w poprzedniej kadencji, a więc Katarzyny 
Gruenert (Gwoździany), Romana Kowalskiego (Draliny), Moniki Blewąski (Pawonków) i Marka Kunickiego 
(Lisowice), dołączyli: Renata Kubica (Skrzydłowice), Zofia Kupiec (Łagiewniki Małe), Arkadiusz Marzyk 
(Koszwice), Barbara Jureczko (Solarnia), Paweł Derner (Kośmidry) oraz Krzysztof Radzioch (Łagiewniki 
Wielkie).

Zarówno debiutanci, jak i ci sołtysi, którzy po raz kolejny stanęli na czele swoich miejscowości, w pierwszej 
fazie kadencji 2020/24 będą mogli liczyć na wsparcie Urzędu Gminy w Pawonkowie – Samorząd przymierza 
się do organizacji szkoleń dla wszystkich sołtysów wybranych w ostatnich głosowaniach. Będą one obejmować 
takie zagadnienia jak: przygotowanie i wydatkowanie Funduszu Sołeckiego, warsztaty z zakresu prowadzenia 
zebrań wiejskich, zadania i kompetencje sołtysa czy budowa integracji w lokalnej społeczności – wymienia  
Joanna Wons – Kleta, wójt gminy Pawonków. Termin szkolenia uzależniony będzie jedynie od rozwoju  
sytuacja epidemicznej.

W dniu 1 września br. firma Trelek Bus sp. z o.o. uruchomiła linię komunikacyjną numer 14 na trasie Kamieńskie 
Młyny – Tarnowskie Góry przez Kamienicę, Lubszę i Woźniki.

Jak informowały władze gminy na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego – Starania nad zorganizowaniem  
dodatkowego kursu trwały od ubiegłego roku szkolnego. Do Urzędu Miejskiego w Woźnikach napływały sygnały 
od rodziców uczniów dojeżdżających do szkół w Tarnowskich Górach, iż funkcjonująca linia obsługiwana  
przez firmę Uni Metal, była niewystarczająca;

Nowa linia autobusowa 
dla mieszkanców gminy Woźniki
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Według informacji podanej przez woźnicki magistrat, w przeszłości zdarzały się przypadki… pozostawania 
młodzieży na przystankach autobusowych z powodu przepełnienia busa. Dzięki porozumieniu z firmą 
Trelek, rozkład jazdy został uzupełniony o nowy kurs. Na trasie Kamieńskie Młyny – Tarnowskie Góry,  
w godzinach uwzględniających plan zajęć szkolnych, kursować będą zatem dodatkowe busy.

Cena biletu jednorazowego do Tarnowskich Gór wyniesie:  
z Kamieńskich Młynów – 7 zł, z Kamienicy i Lubszy – 6 zł, z Woźnik – 5 zł.

Cena biletu miesięcznego szkolnego odpowiednio:  
z Kamieńskich Młynów – 120 zł, z Kamienicy i Lubszy – 110 zł, z Woźnik – 100 zł.

Co ważne, w razie większego zainteresowania pasażerów, liczba kursów może zostać zwiększona po uzys-
kaniu stosownego zezwolenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W związku z tym prze-
woźnik zwraca się z prośbą do pasażerów o nadsyłanie wszelkich uwag na adres elektroniczny firmy: trelek.
eu@gmail.com
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Poszukujemy kontaktu z rodzinami Powstańców Śląskich  
z okolic Lublińca, zamordowanych pod Rawiczem! [1939]

Trwają prace przygotowawcze – kwarendy, prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, w sprawie ekshumacji 46. 
Bohaterów – Powstańców Śląskich z Lublińca i okolic, zamordowanych w lasach pod Rawiczem 9 grudnia 1939 roku.

– To bardzo ważna informacja dla rodzin pomordowanych wojskowych, ponieważ mogą one skorzystać  
z możliwości pobrania przez pracowników IPN materiału genetycznego, niezbędnego w identyfikacji  
o dnalezionych ciał – podkreśla pani Krystyna Andrzejewska, inicjatorka zeszłorocznych uroczystości  
upamiętniających postać Piotra Włoszczyka – powstańca śląskiego i niepodległościowego żołnierza II RP 
oraz 46. zamordowanych Powstańców, które przy organizacji Stowarzyszenia Lubliniecki.pl odbyły się  
na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu w dniu 8 grudnia 2019.

Redakcja portalu Lubliniecki.pl jest w posiadaniu listy z nazwiskami 46. naszych Rodaków wraz z listą  
transportową z Lublińca do Rawicza z dnia 7 listopada 1939 roku. Pojawiają się tutaj następujące  
miejscowości:

Boronów, Glinica, Lisów, Chwostek, Hadra, Kalety, Kuczów, Kochanowice, Koszęcin, Sadów, Strzebiń, 
Woźniki, Lubliniec, Sośnica, Wierzbie i Katowice.

W TEJ SPRAWIE PROSIMY O KONTAKT WYŁĄCZNIE 
pod adresem: julian.werner@lubliniecki.pl

Zdjęcie: Leon Tobor
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Rosną szanse na renowację 
Cmentarza Wojskowego w Lublińcu

O wstępnej koncepcji dotyczącej gruntownego odnowienia nekropolii dyskutowano w sierpniu, podczas spotkania 
przedstawicieli organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia Lubliniecki.pl, Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” 74 
G.P.P., Hufca ZHP Lubliniec, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, Parafii Wojskowej oraz Urzędu Miejskiego – 
reprezentowanego przez sekretarza miasta, Józefa Korpaka.

Organizacje pozarządowe zainteresowane są pracami porządkowymi, które planuje się na drugą połowę 
października br. – o tym przedsięwzięciu napiszemy już niebawem w portalu lubliniecki.pl

Bardzo ważnym elementem wszelkich działań związanych z utrzymaniem Cmentarza Wojskowego jest  
jednak zamiar przeprowadzenia przez Miasto inwentaryzacji obiektu i oszacowania kosztów jego gruntownej 
renowacji. Umożliwi to aplikowanie o dofinansowania na realizację szerokich prac remontowych –  
m.in. renowacji nagrobków, konserwacji Pomnika Virtuti Militari oraz odnowieniu krzyża. Rzecz jasna, pro-
ces ten wymagać będzie czasu i wielu niezbędnych procedur lecz wydaje się on kluczowym narzędziem  
w drodze do… coraz bardziej potrzebnego wzmocnienia estetyki cmentarza.

Według informacji przekazanych podczas sierpniowego spotkania, lubliniecki magistrat wystąpi również  
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o podanie wytycznych dotyczących właściwych 
sposobów odnawiania elementów murowanych, takich jak krzyże czy tablice. W zależności od zaleceń WKZ 
oraz ewentualnych kosztów, podjęte zostaną konkretne decyzje co do renowacji tych elementów nekropolii.

Inwentaryzacja wiąże się m.in. z gromadzeniem jak największej ilości informacji dotyczących przede  
wszystkim osób spoczywających na terenie cmentarza oraz historii tego szczególnego miejsca – dlatego  
w tym zakresie serdecznie zapraszamy do współpracy rodziny spoczywających, mieszkańców, organizacje  
pozarządowe i instytucje, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie i archiwizowanie wiadomości  
związanych z Cmentarzem Wojskowym w Lublińcu.

Kontakt: marian.berbesz@gmail.com / telefon: 509 654 720
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Na przełomie sierpnia i września, na terenie Parku Wolności w Pabianicach odbyła się druga edycja zawodów  
ULTRAPARK WEEKEND.

Odwołaną w kwietniu imprezę udało się zorganizować pomimo problemów wynikających z sytuacji epidemicznej, 
łącząc biegi na czterech długich dystansach – to Puchar Polski w biegu 48-godzinnym, Mistrzostwa Polski w biegu 
24-godzinnym oraz na dystansie 100 kilometrów, a także bieg na 50 kilometrów.

W międzynarodowej imprezie wystąpiły największe gwiazdy maratonów ultra. W tak doborowym towarzystwie 
wystartowało również dwoje mieszkańców Sierakowa Śląskiego, Anna Bodzioch i Michał Koziarski – reprezentanci 
miejscowego LKS’u, decydując się na udział w najbardziej ekstremalnej konkurencji!

Miło nam poinformować, że Michał obronił najlepszy wynik w kategorii mężczyzn wywalczony w pierwszej, 
zeszłorocznej edycji Ultrapark Weekend. W ciągu 48 godzin pokonał wówczas 333.515 km. Co ciekawe, był 
to pierwszy tak długi bieg, z jakim w ogóle w swojej karierze mierzył się Michał Koziarski. W drugiej edycji 
imprezy zawodnik LKS’u Sieraków Śląski tym razem przebiegł aż 341.599 km, poprawiając swój wynik z 2019 
roku! Potrzebował do tego 198 okrążeń na pętli o długości 1722,99 metrów. Dla porównania, Paweł Żuk – 
drugi w klasyfikacji mężczyzn, pokonał dystans 311.291 km.

W tym samym 48 – godzinnym biegu Anna Bodzioch wywalczyła znakomite, piąte miejsce w kategorii pań  
z wynikiem 205,851 kilometrów [119 okrążeń]. Najlepsza była Marlena Golon z wynikiem 274.998 km.  
Do ekstremalnej rywalizacji na pętli stanęło łącznie 34 biegaczy z Polski i zagranicy, w tym 9 kobiet.

Z Michałem Koziarskim skontaktowaliśmy wówczas, kiedy odpoczywał już po występie w Pabianicach.  
Zapytaliśmy wprost: jak to możliwe, że człowiek jest w stanie biegać od godziny 18:30 w piątek do godziny 
18:30 w niedzielę, pokonując w tym czasie… tak astronomiczną odległość?!

– Nie mogę powiedzieć, że przygotowywałem się tylko i wyłącznie do tego startu. Tak naprawdę trening trwa 
przez cały rok. Biegam o różnych porach dnia i w różnych warunkach pogodowych aby organizm był gotowy  
na każdą okoliczność. Odżywiam się w trakcie treningu lub w jego krótkich przerwach, tak jak ma to potem 
miejsce podczas zawodów – zdradza Michał Koziarski.

Tutaj może liczyć na wsparcie ojca, pana Stanisława Koziarskiego, który towarzyszy mu w kolejnych start-
ach, podając Michałowi niezbędne zaopatrzenie, gdy zawodnik LKS’u Sieraków przebywa na trasie. Na 
podobną pomoc może liczyć Ania, zaopatrywana przez męża Jacka Bodziocha. W Pabianicach biegaczy 
wspomagała również Ewelina Dragon – mieszkanka Sierakowa, która kilka lat temu sama złapała biegowego 
bakcyla.

– To niezwykle ważny element całego przedsięwzięcia. Dzięki tej pomocy nie musiałem schodzić z trasy 
oszczędzając czas. Mogłem pozwolić sobie tylko na dwie lub trzy przerwy stacjonarne aby dać odpocząć  
nogom i przygotować je do dalszego biegu – podkreśla Michał. W ciągu dwóch dni spędzonych na pętli…  
nie spał wcale.

Czy można przebiec ponad 340 km w 48 godzin? 
Tak! Dokonał tego Michał Koziarski z Sierakowa Śląskiego
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Michał Koziarski z Sierakowa Śląskiego, który jeszcze kilka lat temu nawet nie myślał o profesjonalnym 
bieganiu, stanowi dziś znakomity wzorzec do naśladowania. Samouk, konsekwentnie przekraczający 
wyznaczone przez siebie cele, daje również inspirację innym zapaleńcom, m.in. w swojej miejscowości.

Co istotne, takich ludzi w całym powiecie lublinieckim spotykamy wielu – od amatorów preferujących leśne 
przebieżki, po wyczynowców – jak widzący w zaledwie trzech procentach maratończyk i Reprezentant Polski 
Marcin Grabiński, czy Radny Rady Miejskiej w Lublińcu Zbigniew Rosiński, który niedawno ukończył,  
organizowany w Beskidach, bieg górski Ultra Zbój, pokonując 60-kilometrową trasę ze szczytem Stołów 
[1035 m.n.p.m].

Wspomniana Anna Bodzioch na co dzień pracuje jako wychowawca przedszkolny. Są pracownicy fizyczni, 
strażnicy więzienni, urzędnicy i emeryci – ludzie w różnym wieku i z różną przeszłością. Każdy z nich,  
bez względu na poziom zaawansowania, ma swoje życie i odrębne obowiązki. Kiedy jednak zbliża się  
godzina startu – czy to zwykły trucht wokół domu, czy też profesjonalne zawody z medalami… wówczas  
liczy się tylko jedno – biegnij i sięgnij po swoją metę!

Na zdjęciu od lewej: 
Ania, Jacek, Stanisław, Michał
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