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W JAKIM
CELU?

Dla promocji miejscowości i gmin, w których zamieszkujecie.
Zależy nam na rozbudowaniu sieci korespondentów,
aby przybliżyć Czytelnikom jak największą porcję informacji.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim mieszkańcom Powiatu Lublinieckiego
składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń.
Niech ten czas spędzony z najbliższymi przy dźwięku kolęd będzie dla Państwa czasem wytchnienia i refleksji.
Życzę także aby zbliżający się Nowy Rok uwolnił nas od pandemii dostarczając pogodnych i pełnych radości chwil
oraz okazji do realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych
Andrzej Gawron
Poseł Ziemi Lublinieckiej

W Wigilijny Wieczór, gdy Gwiazda Pokoju wskaże drogę, wypełnijmy nasze serca pokojem i miłością,
otulmy ciepłem naszych bliskich, pozwólmy na chwilę zadumy i odpoczynku od codziennego zabiegania.
Nadchodzący Nowy Rok niech obfituje w zawodowe sukcesy, przyniesie spełnienie oczekiwań i nadziei
oraz satysfakcję z podjętych działań.
Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Olczyk, Starosta - Joachim Smyła,
Wicestarosta - Tadeusz Konina wraz z Radnymi i pracownikami.
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze.
W Nowym 2021 Roku zdrowia, szczęścia oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą:
Bogdan Hutsz, Przewodniczący Rady Gminy z radnymi oraz Krzysztof Bełkot,
Wójt Gminy Boronów z pracownikami Urzędu
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie miłość, spokój i wiele radości, a Nowy, 2021 Rok,
obfituje w zdrowie, dobro i pomyślność w realizacji zamierzeń.
Wójt Gminy Ciasna, mgr inż. Zdzisław Kulej z Pracownikami Urzędu oraz Przewodniczący
Rady Gminy Ciasna, Henryk Pluta wraz z Radnymi

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim dużo zdrowia,
radości i optymizmu. Niech ten szczególny czas przyniesie ze sobą wiele ciepła i pokoju,
i niech te życzenia spełnią się w każdym momencie.
Przewodniczący Rady Gminy Herby, Józef Kozielski z radnymi
oraz Wójt Gminy Herby, Iwona Burek z pracownikami
Drodzy Mieszkańcy! Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech czas Świąt spędzony
w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością. Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny towarzyszy
Wam cały czas, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.
Przewodniczący Rady Gminy Kochanowice, Krzysztof Pawełczyk
oraz Wójt Gminy Kochanowice, Ireneusz Czech z radnymi i pracownikami Urzędu
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, wewnętrznego spokoju i wytrwałości.
Niech ten czas upłynie w duchu pojednania, z dala od codziennych trosk i zmartwień.
A każdy dzień nowego 2021 roku niech będzie pełen szczęścia oraz nadzie.
Przewodniczący Rady Gminy Koszęcin, Michał Anioł wraz z Radnymi
oraz Wójt Gminy Koszęcin, Zbigniew Seniów wraz z pracownikami
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu błogosławieństwa Bożej Dzieciny, wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym oraz wiary, nadziei i miłości na cały nadchodzący rok 2021.
Rada oraz Wójt Gminy Pawonków.
Narodzony przychodzi na świat, nie pozostawić nas osamotnionymi. Na przekór gasnącej nadziei niszczy wszystko
co chce nas podzielić. Zło, które nas przytłacza i przeraża - truchleje, ogień - krzepnie, blask - ciemnieje.
Życzymy Państwu aby na przekór temu co nas otacza i zmusza do izolacji, tegoroczne Święta Bożego Narodzenia stały
się szczególnym znakiem bliskości budującej międzyludzkie relacje. Niech w ten szczególny czas - nawet jeśli
nie będziemy mogli świętować razem - pozwoli nam umocnić więzy w rodzinach, wśród przyjaciół i sąsiadów
oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Niech te święta obrażona z nadzieją i siłą na Nowy Rok.
Anna Michalska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach
oraz Michał Aloszko, Burmistrz Woźnik z radnymi i pracownikami.
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Dodatkowe środki na inwestycje w powiecie lublinieckim.
Poseł Gawron: “Pragnę przekazać państwu doskonałe wiadomości”

– Pragnę przekazać państwu doskonałe wiadomości w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój
Ziemi Lublinieckiej z Funduszu Inwestycji Lokalnych – czytamy w komunikacie prasowym posła Ziemi Lublinieckiej
Andrzeja Gawrona, przekazanym do lokalnych mediów.

– Jako członek Sejmowej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej od początku byłem
zaangażowany w prace nad projektem, ściśle współpracując z administracją rządową. Dziś możemy cieszyć się
z przekazania dodatkowych środków na inwestycje, które będą blisko nas wszystkich – to inwestycje w infrastrukturę,
z której jako mieszkańcy Ziemi Lublinieckiej będziemy wspólnie korzystać. Według uzyskanych przeze mnie informacji
z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do nas ponad 4,5 mln zł, które będą z pożytkiem wykorzystane. FIL, to także
szansa na ożywienie lokalnych firm i maksymalizację korzyści z wykorzystanych już środków – podkreśla
poseł Gawron.
Parlamentarzysta poinformował, że środki zostały przyznane na następujące zadania: Wymiana źródła
ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Zespole szkolno-przedszkolnym w Kochcicach. Wartość
dofinansowania: 1,5 mln; Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci związanego z COVID-19 poprzez rozbudowę
i przebudowę części istniejącej szkoły w Lubecku na przedszkole publiczne wraz z termomodernizacją”.
Wartość dofinansowania: 2,5 mln zł; Adaptacja części nieużytkowanego przyziemia na Aptekę Szpitalną
w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9. SPZOZ w Lublińcu.
Wartość dofinansowania: 550 tyś zł.
– Łącznie w obydwu turach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do naszych gmin i powiatu trafiło
ponad 20 milionów złotych – dodał poseł. Do województwa śląskiego trafi ponad 1,2 mld złotych, w tym 531
695 686,35 zł w ramach części wnioskowej.
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SMS to nie wszystko. Dyrektor SP ZOZ Lubliniec apeluje
do mieszkańców skierowanych na badania wymazów

W wyniku teleporady lub wizyty domowej, lekarz Podstawowej
Opieki Zdrowotnej może wystawić skierowanie na wykonanie testu
na obecność wirusa Sars-Cov-2 jeśli uzna, że u osoby poddanej
badaniu wystąpiły objawy charakterystyczne dla COVID-19..

– Po zakończeniu tej procedury, taka osoba rejestrowana jest w specjalnym
systemie, a następnie otrzymuje SMS’a z orientacyjnym terminem poboru wymazu.
Część mieszkańców naszego powiatu błędnie uznaje to za ustaloną porę przeprowadzenia testu
– podkreśla Włodzimierz Charchuła, dyrektor SP ZOZ Lubliniec.
– Pomimo, iż w wiadomości SMS widnieje przybliżony termin wizyty w Punkcie Pobrań Wymazów, osoba
skierowana powinna wcześniej skontaktować się z naszą placówką – przede wszystkim dlatego, że termin
podany w wiadomości SMS nie jest znany personelowi SP ZOZ. W sytuacji kiedy mieszkaniec przyjeżdża
na badanie wymazu bez wcześniejszego kontaktu z SP ZOZ, dochodzi do nieporozumień, zwłaszcza
wówczas gdy odwiedza on Punkt w godzinach pracy, co z reguły jest bardzo kłopotliwe – informuje Włodzimierz
Charchuła.

Dyrektor SP ZOZ tłumaczy, że automatyczne wiadomości SMS działają na zasadzie algorytmów – zachęca zatem
do telefonicznego kontaktu, dzięki któremu można również przesunąć termin sugerowany w otrzymanej wiadomości.
Co ważne, wcześniejsze doprecyzowanie daty i godziny wizyty w Punkcie Pobrań pozwala jednocześnie na przygotowanie się samej placówki do przeprowadzenia testu.
Dyrektor Charchuła wskazał również, że osoby skierowane na testy nie powinny odwlekać lub rezygnować z wizyt
wynikających ze skierowania wydanego przez lekarza POZ – przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swoje
i innych.
Punkt Pobrań Wymazów uruchomiono w dniu 9 września. W ten sposób zamknięta została dotychczasowa usługa
tzw. “wymazobusów”, realizujących mobilne testy na terenie powiatu od 10 kwietnia do końca sierpnia.
Punkt zlokalizowany jest w drodze wewnętrznej Szpitala Powiatowego w Lublińcu, przy ul. Grunwaldzkiej 9
– od strony wejścia do poradni specjalistycznych. Do PPW należy przyjechać tylko i wyłącznie własnym
samochodem. Pobieranie wymazów odbywa się bez konieczności wychodzenia z pojazdu.
Od 16 października w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wydłużono godziny rejestracji do
Punktu Pobrań Wymazów. Teraz kierowanie zgłoszeń możliwe także w soboty i niedziele, w godzinach 8:00 – 15:00.
W PPW realizuje się średnio około 100 wymazów na dobę.
Zdjęcie: lubliniec.starostwo.gov.pl

5

Policjanci z powiatu lublinieckiego chronią bezdomnych
przez niebezpieczeństwem

Tradycyjnie, z nadejściem pory zimowej, dzielnicowi i policjanci
ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej w Lublińcu,
w trakcie codziennej służby sprawdzają miejsca, w których przebywają
osoby bezdomne. Za każdym razem oferują im pomoc w znalezieniu
ochrony przed chłodem.

Policja dokonuje regularnych kontroli takich obiektów jak pustostany, ogródki działkowe czy altany. Często,
aby się rozgrzać, bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Odnajdując takie
osoby, stróże prawa proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek
i przespać się w normalnych warunkach.
Policjantami, którzy intensywnie monitorują sytuację bezdomnych są dzielnicowi – mają wiedzę o obecności takich
osób w swoich rejonach służbowych – Wiele z tych osób pomimo świadomości zagrożenia wychłodzenia organizmu
z powodu niskich temperatur, nie zmienia jednak swojego trybu życia i nie chce skorzystać z oferowanej im pomocy –
podkreśla asp. Michał Sklarczyk, oficer prasowy lublinieckiej komendy.
Mundurowi apelują przy tym do mieszkańców powiatu – Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję lub Straż Miejską
za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś
życie – czytamy na oficjalnej witrynie KPP Lubliniec. Oprócz zawiadomień telefonicznych można skorzystać również
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ.
W okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. na terenie Polski zarejestrowano łącznie 73 zgony osób
z powodu wychłodzenia organizmu. 36% osób zmarłych stanowiły osoby bezdomne. Najwięcej zgonów (12)
zanotowano w okresie od 26 listopada do 2 grudnia 2019. Do 15 spośród wszystkich zgonów doszło na terenie
pustostanów lub garaży, a do 17 na ulicach. W 16 przypadkach, osoby bezpośrednio przed zamarznięciem spożywały
alkohol.
Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. odnotowano
1 848 zgłoszeń dotyczących bezdomności, a potwierdzone przez policję zgłoszenia stanowią 52,2 % ogółu zgłoszeń
w tej kategorii.
Zdjęcie: KPP Lubliniec
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Gmina Boronów wspiera akcje charytatywne
– wielkie serce przed urzędem

Przed gmachem Urzędu Gminy Boronów zamontowano specjalny pojemnik zbudowany z opon. Mieszkańcy mogą
wrzucać tutaj plastikowe nakrętki. Jak informują przedstawiciele urzędu – w taki sposób będzie można wesprzeć
działania zainicjowane przez Stowarzyszenie “Słyszeć bez Granic”. Organizacja założyła i prowadzi bank aparatów
słuchowych.

Celem Stowarzyszenia “Słyszeć bez granic” jest zapewnienie stymulacji słuchowej w postaci aparatów słuchowych dzieciom oraz osobom dorosłym czekającym na implantację. To również zapewnienie pacjentom
stałej opieki protetyka słuchu w okresie wypożyczenia aparatów słuchowych – W przypadku gorszej pogody
pojemnik będzie znajdował się wewnątrz budynku – czytamy na internetowej stronie gminy Boronów.
Wielkie, metalowe serce na plastikowe nakrętki ustawiono również w centrum Woźnik. Środki finansowe
uzyskane ze zbiórki przeznaczane zostaną na cele charytatywne, m.in. na pomoc chorym dzieciom.
Konstrukcja znajduje się za marketem Dino oraz remizą OSP w Woźnikach. Serce bardzo szybko zyskało
sobie sympatię lokalnej społeczności. Jako pierwsi zaczęli wypełniać je m.in. uczniowie tutejszej Szkoły
Podstawowej. Do pojemnika, który może pomieścić nawet 150 kilogramów nakrętek, można wrzucać nakrętki
po napojach, kawie, mleku czy chemii gospodarczej.
Pomysłodawczynią instalacji jest Beata Bacior, zastępca burmistrza Woźnik, która swoim pomysłem zaraziła
Piotra Farbowskiego – właściciela firmy Kofar i radnego Mariusza Pogodę, który ufundował “Serce”.
Zdjęcie: boronow.pl

Prestiżowe wyróżnienie dla sołectwa Zborowskie!
Warto pamiętać o najpiękniejszych tradycjach
Wodzenie Niedźwiedzia organizowane w Zborowskiem w gminie Ciasna, otrzymało wyróżnienie w kategorii:
Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje, w ramach prestiżowego konkursu
“Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie
ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także
działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców
wsi położonych w regionie.
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Właśnie w tej ostatniej kategorii Wodzenie
Niedźwiedzia w Zborowskiem otrzymało wyróżnienie
i nagrodę finansową wysokości 1 800 złotych.
W tej samej kategorii największym uznaniem i nagrodą
wysokości 7 tysięcy złotych, cieszyły się “Wykopki
z tradycją” w gminie Mykanów (pow. częstochowski).
Najpiękniejszą wsią w woj. śląskim okazała się
Studzionka położona w gminie Pszczyna, która
wzbogaciła się o pokaźną kwotę aż 27 tysięcy złotych!
W tegorocznej edycji konkursu przyznano nagrody o łącznej
wartości 120 tysięcy.

– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed władzami województwa śląskiego jest zrównoważony
rozwój całego regionu. Tym bardziej się cieszę, że obszary wiejskie zmieniają się, modernizują, a nierzadko
przyciągają turystów, pielęgnując lokalne tradycje i pozwalając im ciekawie spędzić czas – podsumował
marszałek Jakub Chełstowski.
Głównym elementem Wodzenia Niedźwiedzia, odbywającego się w “ostatki” poprzedzające Wielki Post,
jest korowód przebierańców odwiedzających okoliczne domostwa, prowadzący uwiązanego na postronku
niedźwiedzia, symbolizującego nieszczęścia, które spotkały wieś i jej społeczność.
Każda gospodyni, którą odwiedza orszak, powinna zatańczyć z niedźwiedziem, ponieważ wróży to szczęście na cały rok. Niektórzy domownicy próbują wykupić się od nieszczęść pieniędzmi, słodyczami lub…
alkoholem. Dawniej wykupywali się jajkami, piernikiem czy mąką. W trakcie wieczornej zabawy tanecznej
niedźwiedź zostaje zastrzelony przez myśliwego, a zgon zwierzęcia stwierdza lekarz. Wtedy, zgodnie
z tradycją, okazuje się, że na świat przychodzi mały miś, którego będzie można wodzić w następnym roku.
Jednym z pierwszych, którzy już w 1842 roku wspominali o “Wodzeniu Niedźwiedzia” był Józef Lompa –
patron lublinieckiej biblioteki. Przypuszczał on, że zwyczaj sięga nawet XIV wieku, kiedy to na Śląsku można
było jeszcze spotkać niedźwiedzie, siejące czasami spustoszenie w zagrodach chłopskich.
W Zborowskiem tradycję wodzenia ponad 20 lat temu zapoczątkowała młodzież. Ostatni orszak
przeszedł tutaj niemal 15 lat temu za sprawą nauczycieli i dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.
Ten wyjątkowy zwyczaj postanowiły reaktywować członkinie, powstałego w grudniu 2018 roku,
Koła Gospodyń Wiejskich w Zborowskiem. Dały one nowe tchnienie pięknej tradycji, która dawniej
rozpowszechniona była w całej słowiańszczyźnie. Obecnie kontynuowana jest w niektórych wsiach na terenie
Górnego Śląska oraz w innych województwach – w powiecie lublinieckim niedawne Wodzenia Niedźwiedzia
odbywały się również w Taninie, Kochcicach i Kochanowicach.
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W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Herbach powstanie pracownia
do zajęć gastronomicznychem
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu zakończyło się postępowanie
przetargowe dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie do zajęć
gastronomicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach.

W ramach projektu pod nazwą “Poprawa efektywności kształcenia
zawodowego w Powiecie Lublinieckim” już na przełomie 2020 i 2021 roku
podopieczni placówki będą mogli rozwijać swoje umiejętności kulinarne.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Prace obejmują roboty rozbiórkowe i demontażowe podłóg, ścian, ścianek działowych, sufitów, stolarki
drzwiowej, opraw oświetleniowych – zarówno w przyszłej pracowni, jak i w szatni. Po uzupełnieniu ubytków
wraz z gruntowaniem oraz malowaniem ścian i sufitów, pomieszczenia wyłożone zostaną płytkami ściennymi
i podłogowymi. W ramach adaptacji planuje się również przebudowę instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej. W budynku przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej.
– W kolejnym etapie odbędzie się przetarg na zakup wyposażenia. Przy pomyślnym rozstrzygnięciu postępowania,
sprzęt powinien trafić tutaj w styczniu – poinformował wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina. W nowej
pracowni gastronomicznej zainstalowane zostaną m.in. ekrany projekcyjne, tablice suchościeralne, projektory multimedialne, stanowiska gastronomiczne, pochłaniacze nad kuchenkami, piec konwekcyjno-parowy,
basen, regały, szafy chłodzące, zmywarka oraz stół odkładczy.
Powierzchnia użytkowa przeznaczona pod adaptację pomieszczeń wynosi 85m2. Koszt robót budowlanych
to 224 924,91 zł brutto.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, istniejący od 1 września 1957 roku, tworzy warunki
zapewniające bezpieczeństwo i optymalny rozwój psychofizyczny wychowanków – dostosowane do ich
indywidualnych potrzeb i możliwości. Podstawowe cele Ośrodka to eliminowanie przyczyn i przejawów
niedostosowania społecznego, rewalidacja i korekta deficytów, umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności
niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia, przygotowanie
podopiecznych do samodzielności zawodowej, prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia
zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi [za: herby.edu.pl]
Zdjęcie: SMART Architekci [projekt wykonawczy, BiP Starostwo Lubliniec]
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Lublińcu
powstanie
nowy
bulwar.
KOCHCICE:W
Zabytkowa
gorzelnia
powróci
do życia!
Przed nami
renowacja Kolejny
obiektu – co
powstanie
wewnątrz?
spór
o nazwę?
Powodzeniem zakończył się przetarg na rekonstrukcję i renowację istniejącego budynku gorzelni w Kochcicach,
w ramach adaptacji zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół pałacu Ludwika Von Ballestrema.

Maksymalnie do końca lutego 2022 roku ma powstać tutaj muzeum techniki oraz miejsce przeznaczone do
organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów i szkoleń. Gmina Kochanowice pozyskała na ten cel środki
zewnętrzne zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Koszt inwestycji sięgnie niemal 11 milionów złotych!
Kochcicka gorzelnia należy do tutejszego zespołu pałacowo-dworskiego.
Po wojnie nieruchomością zarządzało PGR, natomiast po przemianach
ustrojowych wydzierżawiona została w ręce prywatne. Produkcja,
choć z każdym rokiem na mniejszą skalę, trwała do końca lat 90-tych.
Okazały budynek jest ciekawym obiektem architektury przemysłowej,
wpisanym do rejestru zabytków. Zawiera unikalne elementy kamienne,
ceglane, drewniane i murarskie. Prace polegać będą zatem
na odtworzeniu i wydobyciu najcenniejszych walorów gorzelni,
z jednoczesnym dostosowaniem go do nowej funkcji i aktualnie
obowiązujących warunków technicznych.
Celem inwestycji będzie m.in. zachowanie i wyeksponowanie wciąż istniejącej, oryginalnej maszyny
parowej z początku XX wieku. W gorzelni zachowały się również elementy instalacji do produkcji
wysokoprocentowego alkoholu.
Adaptacja obejmować będzie także przebudowę, nadbudowę i odbudowę istniejącego obiektu.
Monumentalny gmach, widoczny z odległości kilku kilometrów, doczeka się robót w zakresie wodociągów
i kolektorów do odprowadzania ścieków, linii energetycznych, rurociągów do odprowadzania wody
opadowej, pokryć i konstrukcji dachowych, instalacji elektrycznej oraz izolacji cieplnej. To również
instalacja drzwi i okien, sufitów podwieszanych, płytek, podłóg i ścian oraz innych elementów
wykończeniowych i renowacyjnych.
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Wielka inwestycja w Rusinowicach!
Przed nami rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Maksymalnie do połowy sierpnia przyszłego roku potrwa rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rusinowicach. Dwuetapowa inwestycja w gminie Koszęcin wyniesie ponad 5,7 miliona złotych. Zamówienie
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Pierwszy etap [5.510.400 mln zł] polegać będzie na budowie przyłączy energetycznego
i teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. Zaplanowano również budowę
sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji.
Na terenie szkoły dojdzie również do montażu monitoringu, alarmu, internetu, telefonów, domofonów
i systemu oddymiania klatki schodowej. W ramach prac zrealizowana zostanie dostawa i montaż
wyposażenia kotłowni.
Inwestycja obejmie swoim zasięgiem tereny zlokalizowane w sąsiedztwie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
To budowa ciągów pieszych oraz drogowych, droga pożarowa oraz parkingi z wydzielonymi miejscami
postojowymi, w tym dla osób niepełnosprawnych. W inwestycji uwzględniono również budowę wiaty
śmietnikowej.
Drugi etap zadania [198.000 zł] dotyczy dostawy i montażu kuchni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rusinowicach.
Zdjęcie: koszecin.pl [BiP]
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Ważny krok w sprawie budowy nowego basenu
w Lublińcu. Ten etap może
zadecydować o przyszłości projektu

1 grudnia Burmistrz Lublińca Edward Maniura uczestniczył w zdalnym spotkaniu z udziałem przedstawicieli miasta
Wałbrzycha, ekspertów oraz dyrektora Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej, w sprawie ekspertyz oraz świadczenia doradztwa przez konsorcjum firm Collect Consulting
S.A. z Katowic oraz Agraria Sp. z o.o. z Warszawy, przy przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego
dla realizacji budowy basenu w Lublińcu.

Nieco wcześniej, bo 25 listopada podpisano umowę pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej a Konsorcjum na świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji
projektu partnerstwa publiczna – prywatnego.
Umowa obejmuje doradztwo kompleksowe (prawne, ekonomiczno – finansowe, techniczne) w celu wyboru
partnera prywatnego dla realizacji projektu inwestycyjnego składającego się z dwóch modułów: Modułu
Wałbrzych – dotyczącego inwestycji pod nazwą “Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla
mieszkańców Wałbrzych” oraz Modułu Lubliniec – dotyczącego inwestycji pod nazwą: “Budowa krytej
pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu”.
– Umowa realizowana będzie w 11. etapach, a całość umowy wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie
do 30 czerwca 2023 roku. Wykonawca nie ma zagwarantowanej realizacji wszystkich etapów. W najbliższym
dniach ma zostać uruchomiona realizacja I etapu polegającego na przeprowadzeniu Oceny Efektywności realizacji
Projektu pakietowego w module PPP – poinformował Jan Grajcar, naczelnik Wydziału Strategii i Zamówień
Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.
Jak wskazuje Jan Grajcar, głównym zadaniem wykonawcy w tym etapie będzie określenie najbardziej
korzystnego zakresu rzeczowego projektu oraz określenie jak najbardziej korzystnej formy prawnej
współpracy w ramach projektu. Okres realizacji I etapu został ustalony na 40 dni od momentu jego
uruchomienia.
– Na podstawie wyników prac zrealizowanych w I etapie, gminy będą podejmować decyzję w sprawie dalszego
uczestnictwa w projekcie – podkreśla naczelnik WSiZP.
Całkowita wartość umowy wynosi 792.120,00 zł, a wartość I etapu to 180.810,00 zł. Każda z gmin partycypuje
w kosztach każdego z etapów na poziomie 5%.
– Spotkanie, które odbyło się 1 grudnia, miało charakter organizacyjny i dotyczyło między innymi takich kwestii
jak sposób komunikacji, zakresu niezbędnych danych, które gminy mają przekazać doradcy czy sposobu ich
przekazywania – precyzuje Jan Grajcar.
Zdjęcie: archiwum
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Otwarcie wybiegu dla psów wiosną przyszłego roku.
Trwają ostatnie prace na lublinieckim “Manhattanie”

Dobiega końca kolejna inwestycja związana Budżetem Obywatelskim w Lublińcu.
W zachodniej części miasta powstaje wybieg dla psów. Projekt autorstwa Barbary
Kuchenbecker cieszył się największym uznaniem społeczności miasta w ubiegłorocznym
głosowaniu. Wybieg powstanie przy ul. Wilniewczyca. Koszt przedsięwzięcia to 47 800,00 złotych.

Realizację pomysłu poparło 198 osób – Miejski wybieg dla psów pod nazwą „PsiaBaza Zachód” to pierwsza
tego typu inwestycja w naszym mieście, gdzie czworonogi będą mogły swobodnie się wybiegać, bezpiecznie
dla otoczenia – argumentowała Barbara Kuchenbecker przygotowując swój wniosek – Plac zostanie otoczony
ok. 210 mb. ogrodzenia ze śluzą, co zapewni bezpieczeństwo wypuszczenia psa bez obaw, że ucieknie. Obiekt
o powierzchni ok. 2200 m2 będzie wyposażony w tor z przeszkodami do tresury i zabawy psów, uformowaną
z ziemi skarpę, kłody drewna stanowiące naturalną przeszkodę do przeskoków, a także kosze na śmieci, specjalne
pojemniki na psie odchody, ławki dla właścicieli pupili, oraz regulamin – wymieniała autorka projektu.
Mieszkanka Lublińca przekonywała, że wybieg dla psów, otwarty przez cały rok, będzie ogólnodostępną
przestrzenią służącą wszystkim mieszkańcom miasta, którzy chcą zapewnić swoim pupilom niezbędną dawkę
ruchu na świeżym powietrzu – To miejsce aktywnego wypoczynku psów oraz ich opiekunów, nawiązywania
psich przyjaźni i swobodnych interakcji. To także okazja do spotkań miłośników psów oraz wymiany informacji
i doświadczeń dotyczących ich pupili – podkreślała pani Barbara.
Ze względu na sytuację epidemiczną i przedłużony czas oczekiwania na pozwolenie na rozpoczęcie budowy,
a co za tym idzie – brak możliwości przygotowania podłoża przed okresem zimowym, oficjalne otwarcie
obiektu planowane jest wiosną przyszłego roku. Również w roku 2021 planuje się w tym miejscu budowę
miejsc parkingowych.
Oprócz Psiej Bazy Zachód, w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zwyciężyły jeszcze trzy inne
projekty: Karuzela Integracyjna na Bulwarze Grotowskiego (autor: Anna Trzepizur, 170 głosów), Letnie
Kino Lublinieckie (autor: Damian Włodarczyk, 116 głosów) oraz projekt AED dla Twojego Serca,
a więc trzy defibrylatory zlokalizowane na terenie miasta (autor: Danuta Kuciejczyk, 100 głosów).
Jedynym projektem, który nie doczekał się realizacji było “Letnie Kino Lublinieckie” obok gmachu
LUBITEKI. W przeciwieństwie do pozostałych przetargów, kwoty przedstawione przez firmy w czerwcowym
Zapytaniu Ofertowym wyraźnie przekroczyły sumę 18 tysięcy zabezpieczoną w budżecie miasta.
Alternatywnym wyjściem było uruchomienie plenerowego kina obok budynku MDK podczas wakacji letnich.
Budżet partycypacyjny, inaczej budżet obywatelski, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania
decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Lublińca może zdecydować o tym, w jaki sposób
wydać część budżetu gminnego.
Zdjęcia: wiceburmistrz Anna Jonczyk – Drzymała [profil Facebook]
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Strażacka feta w OSP Łagiewniki Wielkie!
Druhowie powitali nowy samochód
ratowniczo – gaśniczy

– Stało się! Jak większość z was wie, zawitał u nas fabrycznie nowy wóz strażacki.
Pierwszy raz wspomnieliśmy o nim w czasie prima aprilis. Duża część społeczności uznała to za żart,
ze względu na datę. Teraz oficjalnie możemy powiedzieć, że to nie był żart – piszą strażacy z Łagiewnik Wielkich
na oficjalnym profilu w portalu społecznościowym Facebook. W połowie listopada druhowie powitali
Mercedesa-Benz Atego 1630!

Jak podają autorzy profilu “Śląsk 112” w portalu Facebook – pojazd posiada 6-biegową skrzynię, układ
hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania, kamerę cofania
i klimatyzację. Dzięki jednomodułowej czterodrzwiowej kabinie brygadowej samochodem może podróżować
6 osób. Oświetlenie pojazdu zostało wykonane z technologii LED.
Na przodzie pojazdu została zamontowana wyciągarka elektryczna o uciągu 8 ton. W strukturę pojazdu
wbudowane zostały także zraszacze sterowane z kabiny oraz szybkie natarcie. Dach Mercedesa wykonany
został w formie podestu roboczego, na którym zamontowano działko wodno-pianowe oraz skrzynie
i uchwyty na potrzebny sprzęt. Strażacy wyposażyli samochód m.in. w zestaw narzędzi hydraulicznych,
armaturę gaśniczą, sprzęt burzący, wodny i wysokościowy oraz w piły spalinowe.
Łączny koszt zakupu Mercedesa wyniósł 849.684 złotych. Środki pochodziły z budżetu gminy Pawonków
[289.684 zł], Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach [70 000 zł,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [130.000 zł], Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego [60.000 zł] oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego [300.000 zł]. Pojazd
zastąpił starszego Mercedesa, który przekazany zostanie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni.
W tegorocznym naborze chęć otrzymania wielopoziomowego dofinansowania na zakup samochodów
ratowniczo – gaśniczych wyraziło łącznie 68 gmin z terenu województwa śląskiego, w tym Gmina Ciasna
– dla OSP Glinica i OSP Zborowskie oraz Gmina Herby – dla OSP Tanina. Łączna kwota dofinansowań
w regionie przeznaczonych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w 2020 roku
wyniosła 20 775 000 zł.
Już w maju tego roku zadowolenia z szansy na pozyskanie samochodu nie kryła Joanna Wons – Kleta,
wójt gminy Pawonków – Wybór jednostki OSP w Łagiewnikach Wielkich wynikał przede wszystkim z ilości
wyjazdów podejmowanych przez druhów w ciągu roku. W ostatnich latach OSP Łagiewniki Wielkie interweniowała
najczęściej spośród wszystkich naszych jednostek – podkreśliła wójt w rozmowie z Lublinieckim.pl.
W 2017 roku było to 31 działań, w roku 2018 OSP Łagiewniki Wielkie zanotowała 50 wyjazdów
(w tym 11 pożarów), natomiast według ubiegłorocznej statystyki opublikowanej na oficjalnej stronie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy z Łagiewnik interweniowali 25 razy.
Zdjęcie: Mateusz Giemza, Śląsk 112 – Ratownictwo Województwa Śląskiego [Facebook]
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Dobre informacje dla mieszkańców
gminy Woźniki. W dwóch tutejszych szkołach
powstaną nowe sale gimnastyczne!

Zarówno w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamienicy, jak i w Szkole Podstawowej
im. Józefa Lompy w Lubszy, w przyszłym roku wybudowane zostaną sale gimnastyczne z zapleczem
sportowym i sanitarnym. Gmina podpisała już umowy z wykonawcami!

Sala gimnastyczna Kamienicy wybudowana zostanie po zachodniej stronie istniejącego budynku szkoły,
na terenie obecnego boiska trawiastego. Inwestycja polegać będzie na dobudowie do budynku szkoły sali
gimnastycznej, z zapleczem oraz łącznikiem umożliwiającym funkcjonalne połączenie z istniejącym budynkiem
szkoły. Maksymalna wysokość sali gimnastycznej wyniesie 8,30m, a wielkość płyty boiska sięgnie 12 x 24
m – umożliwi to wyznaczenie boisk do siatkówki i koszykówki. Sala nie będzie posiadać miejsc dla widzów.
W obrębie łącznika zaprojektowano dodatkowe, niezależne wejście do całego kompleksu. Pomiędzy salą
gimnastyczną, łącznikiem i istniejącym budynkiem szkoły zaprojektowano również wewnętrzny plac,
utwardzony kostką brukową, a także dodatkowy wjazd na teren szkoły w celu obsługi szamb. Przy istniejącym
wjeździe wybudowany zostanie plac gospodarczy do ustawienia kontenera na śmieci. Otoczenie placu
obsadzone zostanie zielenią ozdobną.
Podobnie jak w Kamienicy, inwestycja w Lubszy polegać będzie na budowie sali gimnastycznej wraz
z łącznikiem. Obiekt podzielony zostanie na salę sportową i część towarzyszącą – a więc szatnie, sanitariaty,
węzły sanitarne, natryski, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyn sprzętu sportowego. Wielkość
płyty boiska we wnętrzu sali również wyniesie 12 x 24 m.
Zagospodarowanie terenu wokół sali i budynku szkoły w Lubszy polegać będzie na budowie utwardzenia
nawierzchni komunikacji, miejsc postojowych, chodników i dojść do nowego budynku. W ramach inwestycji
dojdzie do montażu zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne wraz z odprowadzeniem ścieków
z budynku.
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubszy to koszt 2 750 000,00 zł brutto, który w całości
pokryty będzie z budżetu gminy Woźniki. Z kolei budowa obiektu w Kamienicy sięgnie 2 578 000,00 złotych
– z wkładem własnym gminy wynoszącym 951 394,00 złotych. W tym przypadku udało się uzyskać dofinansowanie
ze środków zawartych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID 1), przy czym gmina dołoży
starań aby rozłożyć środki z dofinasowania na budowę budynków w obu placówkach.
Maksymalny termin ukończenia obu inwestycji wyznaczono na 30 listopada 2021 roku. Podpisanie umów
z wykonawcami ma nastąpić w najbliższy piątek 20 listopada.
Zdjęcie: spkamienica.edupage.org
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Sylwestrowa noc pełna przesądów i starych tradycji!

Sylwester był dniem magicznym, symbolem przejścia i spotkania przeszłego z przyszłym. Z Sylwestrem związanych jest bardzo wiele przesądów. Jedne mają przynieść wraz z Nowym Rokiem bogactwo, inne pomogą w miłości.
Spełnienie niektórych to gwarancja uporania się z problemami.

Aby zapewnić sobie pomyślność w Nowym Roku, pod koniec grudnia trzeba uporządkować podwórko
i domostwo, aby Nowy Rok zawitał do czystego obejścia. W sylwestrową noc, podobnie jak w Wigilię,
nie należy robić prania, bo według wierzeń - wróży to rychłą śmierć któregoś z domowników. Nie można
również zamiatać, by nie wymieść dobrobytu.
W niektórych wsiach wciąż żywa jest tradycja sylwestrowych psikusów płatanych przez młodych chłopców.
Zdarzało się np. zamalowywanie wapnem okien w domach, brudzenie ich sadzą czy wprowadzanie wozów
na dachy domostw. Dziś najczęściej spotyka się wyjmowanie furtek z ogrodzenia i chowanie ich, aby zrobić
psikusa gospodarzom, których zwykle nie ma wtedy w domu lub bawią się tak dobrze, że dopiero w Nowy
Rok spostrzegą niekompletność ogrodzenia. W razie śnieżnej zimy zdarza się, że furtka znajduje się
dopiero po wielu tygodniach, gdy śniegi stopnieją, więc wybierających się na sylwestrowy spacer nie dziwi
widok furtek przypiętych do płotu łańcuchem z kłódką.
Dawniej wieczór Sylwestrowy był wieczorem magii. Podobnie jak w Andrzejki możemy wywróżyć sobie
miłość i męża - lejąc wosk, lub rzucając za siebie butem - jeśli spadnie noskiem o podłogę, wróży to szybkie
zamążpójście. Stopiony ołów, możemy przelać do miski z zimną wodą. Zastygłe w niej fantazyjne kształty
powiedzą nam o przyszłości.
W nocy obwiązujemy słomą drzewka w sadzie (jak w noc wigilijną), a w słomiane obręcze wkładamy małe
krzyżyki upieczone z ciasta, na dobry urodzaj owoców. Na podwórku zapalamy snopek słomy symbolizujący
stary rok, a także wszystkie ubiegłoroczne kłopoty, niepowodzenia i zmartwienia - wszystkie symbolicznie
spalą się wraz ze słomą.
Przed zmrokiem obchodzimy domostwa, pola, sady, śpiewając i dzwoniąc dzwonkami. Przed północą
wychodzimy z klekotkami i terkotkami, gramy, hałasujemy, by wypędzić złe moce i stary rok.
Między godziną 23:00 a 24:00 dziewczęta stają przed lustrem i wywołują odbicie twarzy przyszłego męża.
Gdy się pojawi, nie mogą wymienić jego imienia, gdyż grozi to jego śmiercią. Aby w nadchodzącym roku być
pięknym i zdrowym obmywamy się w wodzie, do której uprzednio wrzucamy pieniądze. W sylwestrową noc
do misy z wodą panny wrzucają dwie łupiny orzecha. Wkładają w nie trochę wełny i zapalają. Jeżeli łupiny
podpłyną do siebie, wróży to zamążpójściem w przyszłym roku.
Samotne kobiety, które chcą pomóc miłości, powinny przed wyjściem na sylwestrową zabawę nasypać do
butów trochę maku. Zgodnie z przesądem zapewnić to im ma mnóstwo adoratorów w nadchodzącym roku.
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Wyciągamy z pryzmy słomy kilka kłosów i dokładnie im się przyglądamy. Pokażą nam, jaki urodzaj
będzie w nadchodzące żniwa. Na słomie stawiamy dzieżę, w której rozczyniamy ciasto. A potem na urodzaj - obwiązujemy tą słomą owocowe drzewka. Sposobem na dostatek jest zapełnienie spiżarni
różnymi smakołykami. Takie działanie odstrasza biedę.
Nakręcenie zegarów tuż po północy to zgodnie z przesądem gwarancja pomyślności. Najstarsza osoba
w rodzinie powinna dodatkowo otworzyć szeroko okno lub drzwi i pozwolić wyfrunąć złym duchom oraz
wpuścić do domu dobre.
Osoby ciekawe przyszłości, koniecznie powinny potrafić rozszyfrować informację, jaką niosą za sobą bąbelki
szampana podczas toastu. Jeśli w kieliszku widać duże i chaotycznie poruszające się bąble - to oznacza to,
że należy spodziewać się w Nowym Roku wielu przemian. Natomiast drobne i równo unoszące się do góry
bąbelki zwiastują zdrowie oraz pomyślność. Gdy w kieliszku ujrzy się drobne bąbelki, które unosząc się będą
krzyżować się ze sobą, trzeba uważniej wydawać pieniądze i szczególnie zadbać o zdrowie.
Ewa Kruszyna
Bibliografia:
Badania własne autora.
Natalia Jurga „Przesądy i zwyczaje sylwestrowe”.
Robert Garstka Aleksander Lysko Czas niezwykły Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku
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Nowy Rok – okazja do pojednania,
nadzieja na przyszłość
Od wieków wielką wagę przywiązywano do życzeń na Nowy Rok. Panowało przekonanie, że jeśli płyną one
ze szczerego serca, na pewno się spełnią. Dzień ten miał upływać w zgodzie, pogodnym nastroju i przy suto
zastawionym stole. Jaki Nowy Rok, taki cały rok – wierzono, zresztą po dziś dzień bierzemy to sobie do serca.

W Nowy Rok wstawano bardzo wcześnie rano. Dla zdrowia i urody obmywano się w misce zimnej wody
- na dno kładziono srebrny pieniądz. W tym dniu na stole leżał nie napoczęty bochen chleba – miało to
zapewnić jego dostatek przez cały rok oraz strzec przed biedą i głodem.
Gospodynie gotowały świąteczny obiad: obficie okraszony groch z kapustą - tradycyjne danie noworoczne,
kiełbasę i mięso. Stawiały też na stół piwo, chleb oraz ciasto domowego wypieku. Noworoczne pieczywo:
kołocz – placek drożdżowy z kruszonką i domowego wypieku chleb, krojono na grube kawałki. Rozdawano
domownikom, gościom oraz odwiedzającym domy kolędnikom.
Wierzono również, że pierwszą osobą, która przekroczy próg domu w Nowy Rok, powinien być mężczyzna
- pojawienie się jako pierwszej kobiety wróżyło... kłótnie i zwady przez następny rok. Ślązacy praktykowali
ten zwyczaj tak, aby kawalerowie przychodzili do domu i sypali zbożem stojąc na progu w kierunku izby
wypowiadając życzenia:

“Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,
Żeby się wam darzyła kapusta i groch,
Ziemniaki jak pniaki, a bób jak chodaki,
Żeby się wam darzyło w oborze, w komorze,
Daj wam tego Boże!”
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“Sypanie zbożem” rozpoczynało się o wschodzie słońca i kończyło przed południem, co umożliwiało
wizyty w domostwach chłopców, a nie dziewcząt jako pierwszych. Zboże symbolizowało przy tym dostatek
i urodzaj. Rozsypane ziarno nie było sprzątane, „samo wynosiło się z domostw”.
1 stycznia wieczorem kolędnicy przychodzili z szopką, z gwiazdą. Przychodzili także herody, chłopcy
z turoniem, konikiem, kozą czy niedźwiedziem. Życzyli gospodarzom szczęścia, zdrowia i obfitości.
Zarówno po wsiach jak i w miastach kolędnicy śpiewali podczas swych obchodów specjalne pieśni — kolędy.

Należy podkreślić, że spotykano wtedy dwa rodzaje pieśni kolędowych. Pierwsze stanowiły kolędy, których
treścią było składanie noworocznych życzeń; zwracano się w nich przeważnie bezpośrednio do gospodarza.
Te kolędy wywodziły się jeszcze z dawnych pogańskich czasów. Związane one były z obrzędami noworocznymi, mającymi zapewnić dostatek plonów. Drugim rodzajem kolęd były pieśni, których zasadniczym motywem była treść religijna; mówiły one o św. Rodzinie lub o narodzeniu Jezusa. Teksty te przygotowywali
księża, zakonnicy i organiści. Kolędy o treści religijnej szybko przyjęły się wśród szerokich kół społeczeństwa
i z czasem wyparły kolędy o treści wyłącznie świeckiej.

Pierwszy dzień nowego roku był dniem spotkań rodzinnych, postanowień noworocznych i nadziei na dalsze
dobre życie. Nawet pogoda w tym wyjątkowym dniu dawała pogląd na nadchodący czas:
Jeśli 1 stycznia był mroźny i jasny, zapowiadało to obfite zbiory: “Gdy na Nowy Rok pluta, ze żniwami będzie
pokuta”, “Gdy Nowy Rok mglisty, zboża jeść będą glisty”. Wiatr w tym dniu zapowiadał obfitość owoców.
Dobre zbiory wróżył też szron pokrywający drzewa w sadzie, a śnieg dobre rojenie się pszczół. Dużo gwiazd
na niebie wróżyło obfitość jajek – kury się będą niosły, że hej.
Ewa Kruszyna
Bibliografia:
Robert Garstka Aleksander Lysko „Czas Niezwykły”
Badania własne autora.
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