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Boże Narodzenie to szczególny czas,
w którym uświadamiamy sobie istotę ludzkiego istnienia,
jaką jest miłość Boga do ludzi.
Bóg objawia się człowiekowi w najbardziej osobisty sposób,
oddając mu swego Jednorodzonego Syna, aby niósł nową nadzieję.
Na ten czas radości, życzymy Błogosławieństwa Dzieciątka Jezus
i owocnego zgłębiania tajemnicy Zbawienia w Nowym Roku.
Wicestarosta
Tadeusz Konina

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk

Starosta
Joachim Smyła

Szpital w obliczu kryzysu
str. 2-3

Kiedy 6 miesięcy temu Zarząd Powiatu zdecydował się powierzyć mi funkcję dyrektora SP ZOZ,
z entuzjazmem i właściwym sobie zaangażowaniem przystąpiłem do pracy. Przypomnę, że zastałem trudną sytuację – wypowiedzenia złożone przez lekarzy jednego z oddziałów, krótkie
terminy realizacji zaleceń organów kontrolnych, perspektywa remontu dwóch oddziałów szpitalnych, zawieszenie funkcjonowania oddziału gruźlicy i chorób płuc, braki kadrowe, niedobory finansowe, wreszcie dominujący brak wiary w możliwość wyjścia z impasu. Pół roku to
zbyt krótki czas na sporządzanie bilansu, wiele kwestii udało się załatwić i rozwiązać, wiele jest wciąż do zrobienia, a niektóre bolączki – zwłaszcza brak personelu i niewystarczające
finansowanie – mają charakter systemowy.

Szpital Powiatowy po remontach
str. 4

str. 6

W październiku uroczyście otwarto wyremontowane oddziały Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Remonty przeprowadzono pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitala, były
one możliwe dzięki wsparciu Powiatu oraz realizowanemu projektowi pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego i aparatury”, współfinansowanemu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Mikołaj
obdarował
małych
pacjentów!

str. 10

Wielki sukces
Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”
w Japonii

str. 6

Dodają wsparcia,
gdy wszystko
inne zawodzi.
Dzień Pracownika
Socjalnego

Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów szpitala powiatowego w Lublińcu.

str. 8

Niepełnosprawność
nie musi oznaczać
wykluczenia
25 lat Warsztatów Terapii
Zajęciowej (WTZ) przy
Domu Pomocy Społecznej
w Lublińcu
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Szpital w obliczu
PROBLEMY FINANSOWE
• Od lat przychody szpitala (kontrakt z NFZ) nie pokrywają kosztów
jego funkcjonowania (wynagrodzenia, leki i sprzęt, media, usługi)
• Kontrakt nie podlega regulacjom rynkowym, w przeciwieństwie do
płac, cen energii czy usług firm zewnętrznych (sprzątanie, catering)
• Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za tzw. nadwykonania - kwota
kontraktu jest sztywna i nie pokrywa realnie udzielonych świadczeń
• Strata finansowa szpitala jest pokrywana przez podmiot tworzący
(Powiat Lubliniecki), płynność zapewniają dostawcy towarów i usług

PRZYCHODY/ KOSZTY SZPITALA
w latach 2015 – 2019
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PROBLEMY FINANSOWE
• Wartość kontraktu z NFZ na 2019 rok wynosi 22.911.406,02 zł
• Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z zawieszeniem oddziałów
(chirurgicznego, wewnętrznego oraz gruźlicy i chorób płuc)
spowodowanym remontami, zmniejszył kontrakt szpitala o kwotę
2 787 490,44 zł, czym spowodował zwiększenie straty szpitala w bieżącej
działalności do prognozowanej kwoty w wysokości 5,3 mln.
WNIOSEK
Czy nie należy modernizować infrastruktury szpitala ani inwestować
w sprzęt medyczny, bo to powoduje drastyczne zmniejszenie kontraktu?
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Kiedy 6 miesięcy temu Zarząd
Powiatu zdecydował się powierzyć
mi funkcję dyrektora SP ZOZ, z entuzjazmem i właściwym sobie zaangażowaniem przystąpiłem do pracy. Przypomnę, że zastałem trudną
sytuację – wypowiedzenia złożone
przez lekarzy jednego z oddziałów, Dyrektor SP ZOZ
krótkie terminy realizacji zaleceń Tomasz Piechniczek
organów kontrolnych, perspektywa remontu dwóch oddziałów szpitalnych, zawieszenie funkcjonowania oddziału gruźlicy i chorób płuc, braki kadrowe, niedobory finansowe,
wreszcie dominujący brak wiary w możliwość wyjścia
z impasu. Pół roku to zbyt krótki czas na sporządzanie bilansu, wiele kwestii udało się załatwić i rozwiązać, wiele jest wciąż do zrobienia, a niektóre bolączki
– zwłaszcza brak personelu i niewystarczające finansowanie – mają charakter systemowy.
Szpital jest jednym z największych pracodawców
w Powiecie – zatrudnia prawie 250 osób, a łącznie
z pracownikami kontraktowymi zapewnia zatrudnienie ok. 400 osobom, stąd największą pozycję kosztów
działalności stanowią płace. Wieloletnie zaniedbania
w systemie edukacji kadr medycznych oraz brak otwarcia rynku pracy na lekarzy spoza Unii Europejskiej powodują, że brakuje lekarzy i pielęgniarek, a uzyskane
przez te grupy u kolejnych ministrów zdrowia przywileje płacowe nie znajdują odzwierciedlenia w wartościach kontraktu z NFZ. System, w którym znaczącą
większość stanowią płace powoduje, że brakuje pieniędzy na leki, sprzęt medyczny, media czy usługi, bądź
wydłużają się terminy płatności u dostawców, którzy
kredytują działalność operacyjną szpitala.
Szpital funkcjonuje w realiach ekonomicznej anomii
– z jednej strony jest powołany do udzielania świadczeń
zdrowotnych, z drugiej nie uzyskuje od płatnika (NFZ)
na ten cel wystarczających środków. Kupując produkty i usługi jest uczestnikiem gry rynkowej, a z drugiej
strony ma narzucony katalog i cennik usług przez finansującego świadczenia. Analiza sytuacji finansowej 118
szpitali zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych wskazuje na pogarszającą się sytuację sektora – celem spełnienia wymogów
opieki pielęgniarskiej likwidowane są łóżka szpitalne,
wynagrodzenia stanowią dominujący składnik budżetów jednostek, kontrakty nie pokrywają kosztów działalności placówek, rośnie skala zadłużenia i obciążenia
budżetów jednostek samorządu terytorialnego będących podmiotami tworzącymi szpitale. Stoimy w obliczu kryzysu, który musi być jak najszybciej rozwiązany. Mam nadzieję, że w Lublińcu to się uda.

PROBLEMY

• Wymagania NFZ dotyczące liczby
uwzględniają rzeczywistych możli
• Brak personelu powoduje znacząc
• Wynagrodzenia stanowią znacząc
• Brak konkurencji na rynku pracy s
• Problemem jest także wysoka śre

kryzysu
Z uwagą przeczytałem wypowiedź Pana Dyrektora SP ZOZ
Tomasza Piechniczka, w której
dokonał krótkiego podsumowania swojej półrocznej pracy w SP
ZOZ w Lublińcu. W ostatnim
okresie czasu bardzo dużo miejsca poświęciliśmy na jak naj- Wicestarosta
bardziej szerokie i zrozumiałe Lubliniecki – Tadeusz
Konina
wyjaśnienie tego wszystkiego,
co dzieje się w zakresie ochrony zdrowia. Opisywaliśmy to
w artykułach „Ziemi Lublinieckiej”, wskazując już
w samym tytule, że stan finansowy szpitali powiatowych to stan agonii. Zarząd Powiatu w marcu
2019 roku wyraził Oświadczeniem swój sprzeciw
wobec 20-letniej polityki finansowego pogrążania
szpitali powiatowych.
20 listopada 2019 roku Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że zgodnie z przepisami to minister zdrowia
i NFZ są jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za
zapewnienie środków publicznych na finansowanie
dostępu do świadczeń zdrowotnych. Każdego roku
Powiat Lubliniecki jest ustawowo zmuszany do pokrywania straty finansowej SP ZOZ‑u, wynikającej z bieżącej działalności. Mówiąc wprost, to minister zdrowia i NFZ mają obowiązek zapewniania
środków finansowych na leczenie pacjentów, które każdy pacjent opłaca w swojej składce. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie jest to powinność
samorządu, w sytuacji powiatu, ponieważ wielomilionowe straty pokrywane przez powiat dokonują się kosztem realizacji innych zadań. Trybunał
Konstytucyjny wskazał, że lekceważenie kosztów
wprowadzonych aktów, narusza art.2 Konstytucji
przez stworzenie prawa pozornego, którego pełna
realizacja jest niemożliwa.
Od 20 lat trwa pozorna dyskusja co zrobić, aby
cały system ochrony zdrowia był odpowiednio zorganizowany i finansowany. Niestety wszystkie Rządy nie poradziły sobie z tym najważniejszym obszarem życia publicznego. Na 23 kraje Unii Europejskiej, Polska znajduje się na 22 miejscu (za nami
jest tylko Łotwa) w ilości środków finansowych
przeznaczanych na leczenie, liczonych wskaźnikiem PKB. Dzisiaj ten wskaźnik wynosi 4,86 PKB,
a żeby system był wydolny, ten wskaźnik powinien
wynosić 6,8 PKB. Podsumowując nie ma już czasu
na pseudodyskusje i udawanie, że coś się poprawia.
Potrzeba systemowych zmian i zwiększenia środków finansowych na cały system opieki zdrowotnej.

Y KADROWE

lekarzy i pielęgniarek nie
iwości rynku pracy
cy wzrost wynagrodzeń
cą część kosztów szpitala
skutkuje obniżeniem jakości
ednia wieku personelu szpitala

STRUKTURA KOSZTÓW SZPITALA
Koszty osobowe w latach 2018 - 2019
Pozostałe koszty
Koszty osobowe

Pozostałe koszty
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Koszty osobowe
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Jak może funkcjonować szpital w sytuacji kiedy 83,49% ponoszonych kosztów to koszty osobowe?

SYTUACJA SZPITALI W POLSCE
• Braki kadrowe powodują likwidowanie łóżek szpitalnych
• Uzupełnienie braków kadrowych jest niemal niemożliwe i dokonuje się na zasadzie „podkupowania”
personelu
• Straty finansowe niemal wszystkich szpitali rosną nieprzerwanie od roku 2015, a w roku bieżącym
wzrosną o kolejne 50 %
• Szpitale zaczynają zalegać z wypłatami wynagrodzeń, a także kredytują swą działalność środkami
należnymi dostawcom towarów i usług
• Począwszy od 2015 roku dynamika wzrostu kosztów jest wyższa od dynamiki wzrostu przychodów
(kontraktu)
• Szpitale dotyka ciągły wzrost kosztów materiałów i energii oraz usług
• W kategorii kosztów istotną pozycję, charakteryzującą się znaczącą dynamiką, zajmują koszty osobowe
• Kondycja finansowa szpitali systematycznie się pogarsza
• Główną przyczyną wzrostu kosztów są rosnące wynagrodzenia, spowodowane brakiem na rynku pracy
dostępnych zasobów kadrowych
• Zwiększa się udział kosztów osobowych w kosztach ogółem, rosną także inne koszty stałe
• Zmiana norm zatrudnienia pielęgniarek i zmiana minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
pogarszają sytuację

KOSZTY
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Materiały i energia
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Szpital Powiatowy po remontach
W październiku uroczyście otwarto wyremontowane
oddziały Szpitala Powiatowego w Lublińcu.Remonty
przeprowadzono pomimo bardzo trudnej sytuacji
finansowej szpitala, były one możliwe dzięki
wsparciu Powiatu oraz realizowanemu projektowi
pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości
świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Lublińcu poprzez
przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup
sprzętu medycznego i aparatury”, współfinansowanemu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
W uroczystości uczestniczyła Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Iwona Nawara‑Malik, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek,
skarbnik Powiatu Jacek Fokczyński, wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Anita Naczyńska, członkowie Zarządu Powiatu: Alojzy
Cichowski i Rufin Majchrzyk, radni Rady Powiatu, burmistrz Lublińca Edward Maniura, wiceburmistrz Woźnik Beata Bacior, wójt
gminy Koszęcin Zbigniew Seniów, przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Lublińcu i służb mundurowych.
- Fundusze unijne oraz środki własne Powiatu pozwoliły na zakup
wyposażenia i sprzętu za ponad 1,8 mln złotych oraz prace remontowe
o wartości 0,35 mln zł, mające na celu podniesienie standardu placówki – mówił Tomasz Piechniczek, dyrektor SP ZOZ‑u w Lublińcu.
- Cieszę się, iż pomimo bardzo złej sytuacji szpitali powiatowych,
udało się nam przeprowadzić prace remontowe na dwóch oddziałach.
Dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu za wsparcie przy podejmowaniu
trudnych decyzji, bo takimi właśnie są decyzje, kiedy musimy zrezygnować z inwestycji na drogach i w szkołach na rzecz ratowania szpitala. Słowa podziękowania należą się również Urzędowi Marszałkowskiemu, który wsparł nas finansowo, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić prace remontowe na dwóch oddziałach Szpitala Powiatowego
oraz Urzędowi Wojewódzkiemu, który przekazał 400 tys. zł na zakup
nowej karetki pogotowia. Dziękuję również wszystkim pracownikom
szpitala za zrozumienie i wielkie zaangażowanie, bez którego nie moglibyśmy leczyć pacjentów – mówił starosta Joachim Smyła.
Miłą niespodzianką był prezent wręczony na ręce dyrektora
przez włodarzy Powiatu. Szpital otrzymał voucher na stworzenie

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
oraz Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego
i Iwona Nawara‑Malik – dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

nowej profesjonalnej strony internetowej oraz logo szpitala. Po
części oficjalnej goście udali się na zwiedzanie nowo wyremontowanych oddziałów.
Na oddziale wewnętrznym na korytarzach i w salach chorych wymieniono wykładzinę podłogową, sale zostały wyposażone w nowe, elektrycznie regulowane łóżka z materacami
przeciwodleżynowymi, barierkami i szaf kami przyłóżkowymi
(w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru), rozbudowano instalację przywoławczą i dokonano przebudowy niektórych elementów innych instalacji (np. więcej gniazdek w salach), zamontowano również uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Ponadto
wszystkie pomieszczenia wraz z częścią wyposażenia zostały odnowione. Obecnie na oddziale dominuje szara kolorystyka
z elementami granatowymi.
W związku z tym, iż realizowany projekt unijny przewiduje
również zakup sprzętu medycznego, szpital nabył m.in.: aparat
USG z opcją Dopplera i specjalistycznymi głowicami (w tym głowicą kardiologiczną), stolik reanimacyjny z defibrylatorem, przyłóżkowy aparat RTG, zestaw do endoskopii, 2 holtery ciśnieniowe i 2 holtery EKG, 10 pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych, 10
kardiomonitorów z uchwytami ściennymi i elektryczny podnośnik
do transportu pacjentów. Podobny sprzęt i łóżka zakupiono dla
oddziału chirurgii, a także w mniejszym zakresie dla ginekologii.
Na chirurgii prace remontowe objęły podobny zakres jak na oddziale wewnętrznym, oprócz tego poszerzono otwory drzwiowe
tak, żeby ułatwić transport pacjentów na blok operacyjny. Rozbudowano też instalację tlenową i próżniową. Ponadto skute zostały
płytki, znajdujące się na podłodze korytarza, które nie spełniały
wymaganych norm, zastąpione zostały one wykładziną.
Aneta Konieczny

Oddział wewnętrzny po remoncie

Realizowany projekt unijny przewidywał również zakup sprzętu medycznego

Szpital otrzymał od włodarzy Powiatu voucher na stworzenie nowej profesjonalnej strony internetowej oraz logo szpitala
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Od prawej: dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Tomasz Piechniczek, ordynator oddziału pediatrii – Anna Grus, Beata Janik – lekarz oddziału wewnętrznego,
Zbigniew Seniów – wójt Koszęcina
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60 lat Domu Kultury w Koszęcinie
W sobotę 23 listopada, Koszęcin świętował 60 rocznicę oddania do użytku Domu
Kultury im. Walentego Roździeńskiego. Podczas uroczystości można było poznać
historię oraz zobaczyć wspaniałe występy grup i osób związanych z Domem
Kultury, wystąpiła m.in. Iwona Lachowska‑Ujma, Grupa ALeTEATЯ,grupy taneczne
MINI MIRAŻ, MIRAŻ, wokalistki oraz Chór Lutnia. Po części artystycznej, na ręce
Dyrektor Domu Kultury Renaty Pyrek zostały złożone gratulacje i życzenia.

Kierowana przez Panią placówka przez swój dorobek artystyczny i dydaktyczny udowodniła, że
jest miejscem niezwykle istotnym i stanowi trwałą wartość w życiu kulturalnym mieszkańców Powiatu Lublinieckiego. Niech ten jubileusz będzie
powodem do dumy i jednocześnie bodźcem do
dalszego działania i pracy na rzecz lokalnej społeczności – mówił starosta Joachim Smyła
Występ Chóru Lutnia

Z kart historii
Dokładnie 19 listopada 1959 roku otworzył on swoje podwoje,
wcześniej, od początku XX wieku, do 1935 roku lokalami dla występów licznych koszęcińskich chórów i grup teatralnych były sale restauracyjne ze scenami „U Lesza” i „U Nimbacha”. W 1935 roku
w Koszęcinie wybudowano bardzo nowoczesną na ówczesne czasy
szkołę podstawową z wielofunkcyjną salą gimnastyczną, która była zarazem salą widowiskową ze sceną i garderobami oraz salą na
różne większe spotkania, zebrania i zabawy. Nowy – wybudowany
ponad pół wieku temu – dom kultury był do lat 80 – tych XX wieku budynkiem jednopiętrowym mieszczącym na parterze hol, dwie
garderoby, „płaską” salę widowiskowo – kinową ze sceną i mieszkanie dla woźnego. Na górnej kondygnacji znajdowała się sala kameralna, małe pomieszczenie na bibliotekę i lokum biurowe. Nad sufitami piętra znajdował się dach wykonany z płyt żelbetonowych
pokrytych papą. Stan techniczny budynku (wybudowanego w tzw.
„czynie społecznym”) bardzo szybko ulegał zniszczeniu, szczególnie dotyczyło to „betonowego” dachu, który już po kilkunastu latach zaczął się rozsypywać. W 1977 roku przystąpiono do modernizacji sali widowiskowej wykonując amfiteatralną podłogę i montując
w niej – w miejsce drewnianych – nowe fotele z miękką tapicerką.
W 1985 roku, do września 1986 wykonano generalny remont i modernizację obiektu, „podnosząc” go o jedną kondygnację i wymieniając całkowicie zniszczony dach. W wyniku tego remontu uzyskano dodatkową powierzchnię, która pozwoliła na znaczne powiększenie pomieszczeń bibliotecznych, urządzenie sali plastycznej,
dużej sali bankietowej, salki kominkowej i zaplecza kuchennego.
Nad awaryjną klatką schodową wybudowano małą, ruchomą kopułę
obserwatorium astronomicznego, nad którym merytoryczną opiekę
sprawowało Planetarium Śląskie, które – na kilka lat – wyposażyło ten obiekt – w niedostępny wówczas na rynku – teleskop. Warto
tu wspomnieć pewne symboliczne wydarzenie, ważne dla Koszęcina i Ziemi Śląskiej. Otóż we wrześniu 1986 roku – po wielu trudnych staraniach – Dom Kultury w Koszęcinie otrzymał imię Walentego Roździeńskiego – wielkiego Ślązaka, związanego urodzeniem
i pracą twórczą z Ziemią Koszęcińską, autora wiekopomnego dzieła
o etosie pracy pt „Officina ferraria”. Odsłonięty został wówczas na
skwerku obok Domu Kultury pomnik poświęcony patronowi koszęcińskiego Domu Kultury. Od roku 1975 do lat dziewięćdziesiątych
XX wieku koszęciński dom kultury przekształcono organizacyjnie
na Gminny Ośrodek Kultury, który pod jednym kierownictwem administracyjnym i merytorycznym skupiał wszystkie placówki kulturalne w Gminie. Instytucja ta posiadała dwa wiejskie ośrodki kultury: w Strzebiniu i Rusinowicach, trzy stałe kina w tych miejscowościach, Bibliotekę Gminną z filiami, świetlice wiejskie w Łazach
i Bruśku oraz sprawowała nadzór nad działającymi wówczas na wsi
klubami rolnika i klubami „Ruchu”. Było to wówczas nowatorskie
na skalę kraju posunięcie organizacyjne.
Funkcje kierowników domu kultury – a od 1975 roku – funkcje
dyrektorów pełnili:
• 1960 r. – mgr Jan Jończyk
• 1961–1974 r. – p. Zofia Izdebska

Dom Kultury w Koszęcinie

•
•
•
•
•
•

1975–1990 r. – mgr Jan Myrcik
1991–2000 r. – p. Jolanta Wywijas
2001–2002 r. – mgr Andrzej Ochojski
2003–2005 r. – mgr Michał Mazur
2005–2007 r. – mgr Iwona Janic
2008–do nadal – mgr Renata Pyrek, która od 1992 r. jest również
dyrektorem Domu Kultury w Strzebiniu.
Koszęciński dom kultury jest od 60 lat miejscem merytorycznej
działalności realizującej się w wielu dziedzinach życia kulturalnego: muzycznego, śpiewaczego, plastycznego, teatralnego, tanecznego, kinowego i szeroko pojętego spędzania czasu wolnego. Działały tu przez długie lata i działają nadal liczne zespoły artystyczne i koła zainteresowań, które były i są prowadzone przez wysoko
kwalifikowanych instruktorów i które na przestrzeni lat plasowały
się w czołówce krajowej i wojewódzkiej. Miały tu i mają nadal swoją
przystań działające w Koszęcinie i poza tą miejscowością organizacje społeczne, szkoły i instytucje, które dla realizacji swych zadań
społeczno‑wychowawczych mogą korzystać zarówno z pomieszczeń, sprzętu jak i z pomocy merytorycznej pracowników tej placówki. Na szczególną uwagę zasługuje długoletnia działalność kina
„Panorama” działającego przy Domu Kultury. Powstało ono wówczas
jako drugie w województwie katowickim (po chorzowskiej „Panoramie”) kino panoramiczne i jako pierwsze tego typu kino wiejskie
w Polsce. Długoletnim i zasłużonym operatorem tego kina, a zarazem najstarszym stażem pracownikiem koszęcińskiego Domu Kultury jest pan Andrzej Beksa. Należałoby w tym miejscu – chociaż jest
to zadanie bardzo trudne – wymienić chociaż garstkę ludzi, którzy
swoją merytoryczną pracą w koszęcińskim Domu Kultury zasłużyli
na życzliwe wspomnienie. Należą do nich, oprócz innych: dr Zygmunt Izdebski, Jan Famuła, Józef Mitas, Barbara Szczerkowska, Stefania Zębala, Bogusław Hrycyk, Krzysztof Gawęda, Marian i Halina
Zymela, Jolanta Wywijas, Irena Laska, Grażyna Pietrek, Bartłomiej
Pięta, Dorota Spandel, Piotr Planetorz, Halina Chłond, Krystyna Łabudzka, Maria Bambynek‑Skawińska, Beata Horzela, Stefania Biela.
Aneta Konieczny
Tekst oparty na wspomnieniach p. Jana Myrcika, który przez 16 lat kierował tą
placówką powiększając ją architektonicznie i tworząc w niej niepowtarzalne formy
merytorycznej działalności.
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W Starostwie już świątecznie
Jak co roku choinka w Starostwie Powiatowym, a raczej jej
ozdabianie – było dziełem małych artystów, wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego
w Lublińcu.

25-lecie kościoła pw. św. Jana
Nepomucena w Lisowicach
24 listopada parafianie z Lisowic obchodzili jubileusz
25-lecia kościoła. Odprawiona została msza święta, której
przewodniczył biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki.

Dzieci przyjechały do urzędu z pełnymi koszami ozdób świątecznych i nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego gdyby nie
fakt, że ozdoby te powstawały już od miesięcy i były dziełem dzieci, które w asyście swoich nauczycieli: Ewy Fokczyńskiej-Nowak, Izabeli Kukiełki, Krystyny Nawrockiej i Katarzyny Kościelnej tworzyły
te świąteczne cudeńka. Jako, że ubieranie choinki przypadło na 6
grudnia nie mogło obyć się bez wizyty Świętego Mikołaja, który
obdarowywał prezentami. Mali artyści w podziękowaniu zaprezentowali piosenkę śpiewaną w języku angielskim, z którą pojadą na Koncert Kolęd w Bytomiu. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią z władzami Powiatu.

Przez 4 lata proboszcz parafii ks. Rafał Wyleżoł oraz mieszkańcy Lisowic przygotowywali się do obchodów jubileuszu. W tym
czasie przeprowadzone zostały prace remontowe w kościele, które polegały m.in. na: wymianie okien oraz modernizacji elewacji
zewnętrznej. Dzięki staraniom proboszcza spisano wspomnienia
z czasów niełatwych przygotowań i przebiegu budowy – powstała o tym nawet książka. Przeprowadzono także konkurs o patronie kościoła – św. Janie Nepomucenie.

(KA)

(DŁ)

Dodają wsparcia, gdy wszystko inne zawodzi

Dzień Pracownika Socjalnego
Mikołaj obdarował małych
pacjentów!
Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów Szpitala
Powiatowego w Lublińcu. Do dzieci trafiły specjalnie
przygotowane paczki ze słodyczami i życzeniami od starosty
i wicestarosty. Mikołajowi towarzyszył aniołek, który
częstował łakociami i pomagał w rozdawaniu paczek. Było –
jak zawsze – spontanicznie, wesoło, czasami wzruszająco.
- Wszyscy bardzo cenimy sobie takie chwile, kiedy na buziach naszych małych pacjentów pojawia się uśmiech. Staramy się stworzyć
przebywającym na naszym oddziale dzieciom i ich rodzicom chociaż
namiastkę domowej, świątecznej atmosfery, Mikołaj w tej kwestii jest
naszym dobrym sprzymierzeńcem – mówiła Anna Grus, ordynator
Oddziału Pediatrii.
(KA)

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika
Socjalnego w Starostwie Powiatowym odbyło się
spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy domów
pomocy społecznej: Jadwiga Kozicka, Wiesława Dudek
i Dariusz Szendzielorz oraz dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł.

- Jesteście Państwo osobami, które swoją wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem pomagają drugiemu człowiekowi odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, wspieracie, wskazujecie możliwości rozwiązania problemów. Dla Państwa podopiecznych jesteście znakiem
nadziei i ludzkiej życzliwości – mówił starosta Joachim Smyła dziękując za pracę zarówno dyrektorom jak i podległym im pracownikom socjalnym.
- Proszę przyjąć serdeczne życzenia, aby trud Waszej pracy nigdy
nie przesłonił radości płynącej z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a Wasi podopieczni dostrzegali w Was przyjaciół, niezmiennie
wrażliwych na los ludzi – dodał wicestarosta Tadeusz Konina.
Do gratulacji i podziękowań przyłączyła się również Sylwia Fronczek – sekretarz Powiatu i skarbnik Jacek Fokczyński.
(KA)
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Lubliniecki chirurg laureatem konkursu poetyckiego
„Kim jestem dla Ciebie Panie, ziarnkiem piasku wśród miliarda innych, a może bańką mydlaną, która jak myśl jest
ulotna...” pisał w swoim wierszu Michał Janusz, lubliniecki chirurg. Wiersz został bardzo wysoko oceniony przez
znawców poezji i tym samym nasz lekarz został jednym z laureatów XVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego
i Literackiego im. ks. kan. Józefa Jamroza, Kapłana – Męczennika „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.

KIM JESTEM

Na konkurs nadesłano 1250 prac, uczestniczyły w nim osoby zarówno z Polski, ale
również z USA, Niemiec, Hiszpanii i Włoch.
Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone
podczas uroczystej gali, która odbyła się
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej. Prace oceniało jury pod kierunkiem poety, krytyka literackiego ks. Janusza
Kozłowskiego, werdykt natomiast odczytała Władysława Anna Jamróz, siostra patrona
konkursu, polonistka i poetka. W swoim wystąpieniu podczas gali podkreśliła, że konkurs nieprzerwalnie odbywa się od 2003 roku. Jest on poetyckim wołaniem o sprawiedliwość w związku z morderstwem dokonanym
na ks. kanoniku Józefie Jamrozie. Do dzisiaj nie zostały wyjaśnione okoliczności jego śmierci. 
(KA)

Kim jestem dla Ciebie Panie,
Ziarnkiem piasku wśród miliarda innych,
A może bańką mydlaną?
Która jak myśl jest ulotna…
Jak trudno pojąć i zrozumieć,
Swoje miejsce we WSZECHŚWIECIE,
Widzisz mnie chociaż czasem?
Czy tylko w tłumie podobnych obserwujesz,
Jakże brakuje nieraz dotknięcia ojcowską ręką,
Lub spojrzenia,
Dzielą nas wszakże lata świetlne,
I przepaść, która nie ma dna.

Michał Janusz

Nasi strażacy wzięli udział
w Międzynarodowych Manewrach
Techniczno‑Medycznych
W Lubinie zorganizowano Międzynarodowe Manewry
Techniczno‑Medyczne. Zawody rozpoczęte zostały apelem
na placu przy Aeroklubie Zagłębia Miedziowego. Następnie
na pobliskiej sali gimnastycznej wygłoszone zostały
wykłady z zakresu pierwszej pomocy, podczas których
zastępy strażaków były wzywane do akcji ratowniczych.
Powiat Lubliniecki reprezentowali druhowie z OSP Lubliniec,
OSP Strzebiń oraz OSP Sadów. Strażacy byli wzywani do zdarzeń,
które wcześniej zostały przygotowane w pięciu różnych scenariuszach. Na każdym stanowisku obecni byli instruktorzy z zakresu
ratownictwa medycznego oraz technicznego.
Ochotnicy wzięli również udział w akcji ratowniczej, podczas
której upozorowano m.in. katastrofę lotniczą połączoną z atakiem
terrorystycznym.
(red.)

Nowe usprawnienia na portalu
transportpowiat.pl
Rosnąca liczba osób korzystających z naszego portalu powoduje, iż ciągle go rozwijamy tak, aby nasi mieszkańcy mogli jak najłatwiej i zarazem w jak najkrótszym czasie
znaleźć interesujące połączenie.
Co nowego?
• dodaliśmy możliwość wyszukiwania połączeń na podstawie wybranych miejscowości oraz konkretnych przystanków,
• dodaliśmy automatyczny zapis wyszukiwanych opcji, aby podczas kolejnej wizyty na
portalu jeszcze bardziej przyspieszyć dostęp do interesującego rozkładu,
• zoptymalizowaliśmy prędkość wczytywania strony na wszystkich urządzeniach,
• przebudowaliśmy widok wyświetlania przystanków, od teraz można wybrać wszystkie przystanki oraz tylko te, które są aktywne w rozkładzie,
• dodaliśmy możliwość wyznaczenia trasy do konkretnego przystanku (po wyszukaniu interesującego połączenia),

• dodaliśmy komunikat informujący o tym, za ile minut odjeżdża najbliższy bus,
• ułatwiliśmy dostęp do cenników biletów,
• wprowadziliśmy kilka poprawek, które poprawiają wyświetlanie oraz obsługę na
wszystkich urządzeniach.
Cały czas aktualizujemy rozkłady, aby każdy mógł na czas dotrzeć do docelowego miejsca.
Mirosław Włodarczyk
Wydział Kultury i Promocji
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Niepełnosprawność nie musi oznaczać wykluczenia
25 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) przy Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu
W Polsce – według danych PFRON – żyje 3 mln 115 tys. osób
z niepełnosprawnościami (w tym 2,9 mln ma 15 i więcej lat). To
właśnie te osoby są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne, przede wszystkim z powodu trudności w dostępie do edukacji
i rynku pracy. Chcąc budować integracyjne społeczeństwo demokratyczne musimy pamiętać, iż prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnej integracji społecznej oznacza również prowadzenie
możliwie pełnego życia, we współdziałaniu z innymi członkami
społeczeństwa, co wyraża się w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Ogromną rolę w integracji środowisk, w których przebywają osoby niepełnosprawne, w ich rehabilitacji zawodowej i psychospołecznej odgrywają warsztaty terapii zajęciowej.
Te istniejące przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej
działają już od 1994 roku, ich inicjatorką była ówczesna dyrektor
placówki – Paulina Lasek. Warsztaty powstały z myślą o osobach
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po zakończeniu edukacji nie miały możliwości kontynuowania rehabilitacji w swoim środowisku i najczęściej pozostawały w domach.
- Naszym celem jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnosciami oraz stwarzanie tym osobom możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim jednak uczymy podstawowych umiejętności, takich jak robienie zakupów czy wizyta w restauracji, które pozwolą tym osobom lepiej funkcjonować w środowisku
– wyjaśnia Dariusz Szendzielorz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.
Lublinieckie warsztaty były pierwszą tego typu jednostką w byłym województwie częstochowskim i jedną z pierwszych w Polsce. Działalność rozpoczęto z 25 uczestnikami, po 2 miesiącach
doszło kolejnych 10 uczestników. Stopniowo powstawały i znajdowały zwolenników kolejne pracownie: gospodarstwa domowego, ceramiczna, stolarska, plastyczna, muzykoterapii, tkacka i krawiecka. Pierwszy rok działalności był czasem zbierania doświadczeń, dzielenia się nimi z innymi placówkami, to również okres
prób różnych koncepcji pracy, ustalania regulaminów, procedur,
odkrywania własnych i wspólnych możliwości.
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Były to czasy naprawdę pionierskie – wspomina Anna Madziąg,
kierownik WTZ – Następne lata to rozwijanie i wzmacnianie systemu
funkcjonowania jednostki. W 1999 r. zwiększona została liczba uczestników do 42, a w rok później przyjęto kolejnych 8 uczestników. Obecnie na warsztaty uczęszcza 50 osób z terenu całego powiatu lublinieckiego. Kolejne lata to utworzenie nowych pracowni: modelarskiej, haftu i komputerowej.
Oprócz zajęć w pracowniach rękodzieła artystycznego, które
korzystnie wpływają na proces rehabilitacji ruchowej i psychospołecznej, uczestnicy przechodzą również trening ekonomiczny
polegający na kształtowaniu umiejętności właściwego dysponowania swoimi pieniędzmi, tak by być pełnoprawnymi członkami
życia w społeczeństwie. Co roku dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej i uczestników WTZ organizowany jest piknik integracyjny, w którym biorą również udział ich rodziny.
- Organizując co roku takie spotkania mamy na celu wypromowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, pokazanie,
że ci ludzie mają również swoje pasje i zainteresowania. Mamy nadzieję, że poprzez takie spotkania zwiększy się wrażliwość społeczeństwa
na potrzeby tych osób – mówi Dariusz Szendzielorz, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej.
Uczestnicy WTZ biorą również udział w licznych wyjazdach,
m.in. do Zakopanego, Pragi czy Wiednia, uczestniczą też w imprezach kulturalnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, chodzą do kina i na koncerty. Ogromnym wsparciem i udogodnieniem był zakup w 2000 r. busa transportera, dzięki któremu uczestnicy dowożeni są na zajęcia z terenu całego powiatu.
– Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba niepełnosprawna po spełnieniu obowiązku szkolnego, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00– tłumaczy Anna Madziąg.
Aneta Konieczny

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Warsztatach Terapii
Zajęciowej działających przy Domu Pomocy Społecznej (ul. Kochcicka 14, Lubliniec). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod
nr tel. (34) 351 10 70
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Uroczystość
z okazji 25-lecia
Warsztatów Terapii
Zajęciowej

odbyła się w Miejskim Domu Kultury
w Lublińcu, 8 listopada br. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: starosta Joachim Smyła, wicestarosta
Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia
Fronczek, wiceburmistrz Lublińca Anna
Jonczyk‑Drzymała, obecne i byłe kierownictwo Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Kochciciej w Lublińcu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, pracownicy, uczestnicy warsztatów wraz ze
swoimi bliskimi oraz założycielka WTZ‑ów
– Paulina Lasek.
Jubileusz był okazją do wspomnień, refleksji i podziękowań. Uroczystość przebiegała w rodzinnej atmosferze, pełnej wzruszeń, które niejednokrotnie odbierały głos
występującym na scenie rodzicom chcącym w tym szczególnym dniu wyrazić swoją wdzięczność dla pracowników warsztatów opiekujących się ich dziećmi.

- Pragnę złożyć najserdeczniejsze wyrazy
uznania i gratulacje dla wszystkich pracowników tej placówki. Doceniam Wasze zaangażowanie w stwarzanie osobom niepełnosprawnym
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, rozwijania ich sprawności psychofizycznych, umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej. Dziękuję również rodzicom i opiekunom, to dzięki
Wam osoby z niepełnosprawnościami mają
okazję rozwijać swoją osobowość, nabywać
nowych kompetencji, poszerzać promień aktywności – mówił starosta Joachim Smyła.

- Naszym celem jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnosciami oraz stwarzanie tym osobom
możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia –
mówił Dariusz Szendzielorz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję podziwiać wystawę prac wykonanych przez uczestników WTZ‑ów.
(KA)

Wystawa prac wykonanych przez uczestników WTZ-ów

Refleksoterapia i energia Chi
Czy kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, że masażem stóp, dłoni lub
twarzy można wpłynąć na ból barku lub problemy z trzustką? Albo, że
powszechnie znany symbol yin‑yang to nie tylko wzór do ozdabiania
ścian naszych mieszkań i ciał, a formy energii, które sprawnie ułożone
w naszym ciele pozwalają cieszyć się życiem i zdrowiem?
To właśnie refleksologia jest nauką,
dzięki której możemy poznać w jaki sposób punkty odruchowe znajdujące się na
naszych stopach, dłoniach oraz twarzy mogą mieć wpływ na nasze zdrowie. Refleksoterapia natomiast to praktyczne wykorzystanie wiedzy – jest to masaż leczniczy tychże stref.
Na stopach występuje tysiące punktów
odpowiadających różnym organom w organizmie człowieka. Uciskając te punkty
w odpowiedni sposób pomagamy przywrócić naturalny stan równowagi. Refleksolog
rozważa zaistniałe zaburzenia w kontekście całego organizmu, a nie koncentruje
się tylko na wybranym narządzie. Celem
refleksoterapii jest takie oddziaływanie na
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pacjenta, by odzyskał on fizjologiczny stan
równowagi, a co za tym idzie – zdrowie.
Co wspólnego mają refleksoterapia oraz
chińska koncepcja energii Chi? Obydwa terminy mają bezpośredni związek ze zdrowiem, siłą i energią. Organizm człowieka to
dynamiczna jednostka energetyczna, która
przepływa przez organizm ustalonymi kanałami energetycznymi, tzw. meridianami.
To właśnie w kategoriach braku, nadmiaru
lub równowagi energii Chińczycy rozważają stany zdrowia. Jeśli któryś z meridianów
jest niedrożny, wówczas energia nie może
przepływać swobodnie, co powoduje określony stan chorobowy.
Agnieszka Makowska
X‑KINETIC
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Wielki sukces Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” w Japonii
Wielka trasa koncertowa z okazji 100-lecia nawiązania
oficjalnych stosunków dyplomatycznych między
Polską i Japonią, rozpoczęła się 15 października.
Po 15 latach od ostatniej wizyty, Zespół „Śląsk”
powrócił do Japonii w tak dużym składzie.
Pierwszy koncert odbył się w Takasaki, mieście które podczas
przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokyo będzie gościć polską reprezentację sportowców. Koncert w Takasaki City Theater dał
początek sześciotygodniowej, niezwykłej podróży Zespołu „Śląsk”
po Japonii. Na koncertowej mapie znalazły się m.in. takie miasta
jak: Nagoya, Hiroshima, Kyoto, Osaka, Sapporo, Yokohama czy Tokyo. Samolotami i ekspresowymi pociągami, w zmieniającym się
wraz z krajobrazem klimacie, artyści pokonywali tysiące kilometrów, aby z pełnym zaangażowaniem zaprezentować japońskiej publiczności piękno i bogactwo polskiej kultury. Gdziekolwiek się nie
pojawili czekali na nich widzowie, którzy zauroczeni tańcem i śpiewem dawali się ponieść emocjom i głębokiemu wzruszeniu. Gospodarze zadbali o to, aby koncerty Zespołu „Śląsk” były w całości zachwycającym i niezapomnianym widowiskiem.
Pomimo różnorodności klimatycznej i kulturowej regionów w których występował Zespół, to co bezsprzecznie połączyło odwiedzane miasta, to gorące przyjęcie przez japońską widownię. Jak relacjonowali z Japonii artyści Zespołu „Śląsk”, na koncerty przychodziła wielopokoleniowa publiczność, która w naturalny sposób ulegała
żywiołowości i energii płynącej ze sceny, entuzjastycznie przyjmując występy „Śląska”. Wykonywana na finał japońska pieśń „Jidai”
za każdym razem wzruszała widzów, którzy często włączali się do
wspólnego śpiewu. Niezapomniane pozostaną spotkania, m.in. w Takasaki z młodym pokoleniem Japończyków z Kataoka Junior High
School, w Hiroszimie z członkami Stowarzyszenia Miłośników Polskich Tańców Ludowych Państwa Yoshiaki i Yumiko Oka, w Kyoto
z amatorskim zespołem polskich tańców ludowych z regionu Kansai czy w Shunan z Chórem Dziecięcym Soka Crystal Choir, a w finale z przedstawicielami światowego korpusu dyplomatycznego.
20 listopada Zespół „Śląsk” zakończył swój sześciotygodniowy
pobyt w Japonii, występując z dwoma koncertami w Tokyo. Podczas

ostatniego z nich, na widowni Nakano Sunplaza Hall zasiadło wielu
znakomitych gości specjalnych, a wśród nich ponad
30 przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z całego świata.
Jest bowiem tradycją, że każda trasa koncertowa w Japonii kończy
się koncertem dla służb dyplomatycznych akredytowanych w kraju
gospodarzy. Po ostatnim koncercie odbyła się uroczystość z udziałem międzynarodowego korpusu dyplomatycznego, na czele z Ambasadorem RP Japonii Panem Pawłem Milewskim, który w swoim
wystąpieniu podkreślał wielkie zasługi Zespołu „Śląsk” dla kultury polskiej, a także cenną rolę jaką Zespół odgrywa w relacjach międzynarodowych jako wielki ambasador kultury polskiej na świecie.
Tego samego wieczoru dyrektor Zespołu Zbigniew Cierniak uhonorował założyciela firmy Min On Pana Daisaku Ikeda – organizatora japońskiego tournée – nagrodą specjalną Zespołu „Śląsk”, statuetką „Maecenas Silesiae”. Wyróżnienie przyznawane mecenasom
i przyjaciołom „Śląska”, wręczone zostało w podziękowaniu za znakomitą organizację japońskiej trasy,
z wdzięcznością za owocną współpracę pomiędzy obiema instytucjami oraz w uznaniu zasług w budowaniu polsko‑japońskiego dialogu kulturowego. Przekazując słowa wdzięczności, dyrektor podkreślił, iż obie instytucje łączy wiele cech wspólnych wskazujących
na szacunek i dbałość o kulturę i sztukę, a wieloletnie przygotowania i ostateczny sukces tegorocznej trasy są wspaniałym przykładem wymiany kulturalnej, której beneficjentem pozostaje japońska publiczność.

Źródło: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
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Odsłonięcie pomnika‑ławeczki Elwiry
Kamińskiej w ZPiT „Śląsk”
2 grudnia, z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba
Chełstowskiego, w Zespole Pałacowo‑Parkowym w Koszęcinie symbolicznie
odsłonięto pomnik‑ławeczkę Elwiry Kamińskiej, wybitnej tancerki,
choreografa, pedagoga i współzałożycielki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Autorem projektu ławeczki jest Marek
Maślaniec, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który stworzył także –
odsłoniętą w siedzibie Zespołu w 2015 roku – ławeczkę Profesora Stanisława Hadyny. Pomnik Elwiry Kamińskiej stanął
przy Pawilonie Jej imienia, w którym do
dziś znajduje się sala baletowa – miejsce wieloletniej pracy pani Elwiry w Zespole „Śląsk”. Ławeczka jest widoczna dla
każdego kto odwiedzi Zespół Pałacowo
‑Parkowy w Koszęcinie, każdy może usiąść
obok Elwiry Kamińskiej, by zrobić niecodzienną fotografię. Fundatorem ławeczki
jest rodzina pana Karola Cebuli, zmarłego w tym roku wielkiego przyjaciela Zespołu „Śląsk”, uhonorowanego w 2015 roku nagrodą specjalną „Maecenas Silesiae”
za wielokrotnie okazy waną Zespołowi

hojność i wsparcie działań programowych
instytucji.
Symbolicznego odsłonięcia ławeczki Elwiry Kamińskiej dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski,
dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Zbigniew Cierniak oraz rodzina fundatora pomnika, pana Karola Cebuli. – Bez
Stanisława Hadyny i Elwiry Kamińskiej Zespołu „Śląsk” by nie było. Chcemy o nich
cały czas przypominać, także poprzez symboliczne pomniki w siedzibie Zespołu. Bardzo się cieszę, że dopełniamy dziś formalności i obok – stojącej już w parku – ławeczki
Stanisława Hadyny, odsłaniamy ławeczkę
Elwiry Kamińskiej. Mam nadzieję, że także
ona na stałe wpisze się w krajobraz naszej
siedziby – powiedział dyrektor Zbigniew
Cierniak.

Źródło: ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie

XIII edycja Konkursu
Fryzjerskiego o Puchar
Starosty Lublinieckiego
W Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu odbył się
Konkurs Fryzjerski o Puchar Starosty Lublinieckiego. Po raz
trzynasty mieliśmy okazję podziwiać dzieła młodych
fryzjerów ze szkół z Lublińca i okolicznych miast.
Po raz pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku, a jego tematem
przewodnim była fryzura karnawałowa. Od tamtego czasu dziesiątki uczestników walczyło o fryzjerski laur Starosty Lublinieckiego.
- Dzięki długiej tradycji udało się odkryć wiele talentów i stworzyć
możliwości rozwoju dla uczniów kształcących się w tym zawodzie – mówiła Jolanta Kardas dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Tematem tegorocznej edycji były „Lata 20… Lata 30…”. To wyjątkowy okres nie tylko w polskiej historii, ale w całej kulturze europejskiej, która odradzała się po kataklizmie I wojny światowej.
Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość, a polska kultura stara się nadrobić zaległości wywołane zaborami. Polacy nie tylko naśladowali modę zachodniej Europy, ale także ją tworzyli – przykładem może być postać fryzjera Antoniego Cierplikowskiego. Czesał
on wszystkie najważniejsze aktorki swego pokolenia. „Król fryzjerów i fryzjer królów” – tak mówiono o Antonim Cierplikowskim,
który na świecie znany był, jako Antoine. Czesał królowe i najsłynniejsze artystki swoich czasów m.in. Marlenę Dietrich, Gretę Garbo, Polę Negri, Brigitte Bardot czy Edith Piaf.
Uczniowie biorący udział w konkursie przypomnieli fryzjerskie trendy dwudziestolecia: repertuar Hanki Ordonówny, Heleny

Grossównej, otoczenie znanych z lat 20-tych i 30-tych, m.in.: Marleny Dietrich, Jean Harlow.
Do pracy w komisji konkursowej zaproszeni zostali: Anna Kołtuńska, Anna Niedurny oraz Magdalena Janusz. Oczekiwania na wyniki zaproszonym gościom umilał występ muzyczny uczennicy Natalii Ordon w repertuarze z lat 20-tych i 30-tych.
Zwycięzcą XIII Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty Lublinieckiego został Patryk Bonk z Wieloprofilowego Zespołu Szkół
z Tarnowskich Gór. Zdobywczynią 2 miejsca została Oliwia Picz,
uczennica ZSZ w Lublińcu. Z kolei 3 miejsce zajęła Natalia Dyngus
z Zespołu Szkół nr 2 im. ks. J. Długosza z Kłobucka. Gratulujemy
zwycięzcom i życzymy wielu dalszych sukcesów.
(red.)

Nagrody i upominki dla zwycięzców zostały ufundowane przez:
Powiatowy Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Lublińcu, Annę
Kołtuńską, Paulinę i Macieja Śnioch „4HAIR”, Zuzannę Sumirską
Wydawnictwo SUZI oraz Euro‑fryz z Łodzi.
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30-lecie Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu
Jubileusz 30-lecia Podokręgu Lubliniec miał bardzo uroczysty charakter.
W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
w Koszęcinie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych oraz
klubów z regionu lublinieckiego. Nie zabrakło także reprezentacji
Śląskiego Związku Piłki Nożnej na czele z Prezesem Honorowym
Rudolfem Bugdołem oraz prezesami zaprzyjaźnionych Podokręgów.
W rolę konferansjera wcielił się Piotr Hankus – były solista Zespołu „Śląsk” kojarzony z wykonania „Starzyka”, laureat plebiscytu „Mistrz Mowy Polskiej”. To on, po
krótkim wstępie, zaprosił na scenę sali widowiskowej Pawilonu Elwiry Kamińskiej
prezesa Podokręgu Lubliniec Krzysztofa Olczyka, który podziękował za wsparcie i patronat nad uroczystościami jubileuszowymi Staroście Lublinieckiemu oraz przywitał
zaproszonych gości, wśród których znaleźli
się m.in.: wójtowie i burmistrzowie powiatu lublinieckiego, Tadeusz Konina – wicestarosta lubliniecki, Sylwia Fronczek – sekretarz Powiatu, Zygmunt Anczok – mistrz
olimpijski z 1972 r., Jan Benigier – wicemistrz olimpijski z 1976 r., trener Gothard
Kokott, a także przyjaciel Podokręgu Edward
Klyta.
- Dziękuję wszystkim osobom, które w ciągu
tych minionych 30-stu lat wniosły cząstkę samego siebie w rozwój tej pasji, która fascynuje, angażuje, rozwija talenty młodego człowieka. Szczególne podziękowania kieruję do Pana
– Panie Krzysztofie jako wieloletniego Prezesa,
osoby, która skutecznie przekazuje swoją piłkarską pasję kolejnym pokoleniom piłkarzy, kibiców i działaczy sportowych. Sport kształtuje
charakter człowieka, uczy wytrwałości, konsekwencji i odwagi, uczy wygrywać, ale także godnie znosić porażki. Sport, to nie tylko magia zawodów, świateł jupiterów i pięknych wzruszeń.
To przede wszystkim twarda szkoła życia, zasady, które wpajacie Państwo, szczególnie młodym zawodnikom. Dziękuję więc za kształtowanie charakterów, szlifowanie talentów i pokazywanie tego, co w życiu ważne – mówił Tadeusz
Konina, wicestarosta lubliniecki. Miłą niespodzianką okazał się prezent wręczony
przez wicestarostę – piłka z własnoręcznie
napisanymi życzeniami przez Antoniego
Piechniczka – byłego trenera reprezentacji
Polski.

Krzysztof Olczyk podziękował wszystkim osobom związanym z lokalnym środowiskiem piłkarskim za partnerskie traktowanie zarządu Podokręgu, bezkonfliktową
współpracę i wspomaganie realizacji zadań
na rzecz rozwoju piłki nożnej. Ponadto złożył
wyrazy szacunku tym, którzy budowali zręby i obecne struktury Podokręgu Lubliniec,
wspomniał o jego inicjatorach: Zygmuncie
Budziku, Alfonsie Doleżychu i Henryku Golasiu oraz o gorącym orędowniku powstania
Podokręgu Lubliniec – ówczesnym prezesie
Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej Janie Bzowym. Minutą ciszy uczczono pamięć osób związanych z Podokręgiem,
których już nie ma wśród nas.
Nieodłączną częścią jubileuszy jest wręczanie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych działaczy. Brązowe Honorowe Odznaki
PZPN otrzymali: Danuta Czerwińska, Jadwiga Mazurkiewicz, Wojciech Czerwiński, Andrzej Gałeczka, Zygmunt Gmyrek, Janusz Kita,
Henryk Pawełczyk, Marek Pietrzak, a Złotą
Honorową Odznakę PZPN wręczono Stefanowi Pietrzakowi. Zarząd Podokręg Lubliniec
uhonorował również wszystkie kluby okolicznościowymi grawertonami, które przyznano
także samorządowcom wspierającym kluby
oraz Andrzejowi Sadlokowi przewodniczącemu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia

LZS, Henrykowi Malcherowi członkowi zarządu Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS, a także Janowi Bzowemu, Rudolfowi
Bugdołowi, Zbigniewowi Ormańczykowi,
Zygmuntowi Anczokowi, Janowi Benigierowi, Januszowi Buli, Dariuszowi Kiedrzynowi, Zygmuntowi Szwedzie oraz Edwardowi Klycie.
W części artystycznej zaprezentował się
duet wokalny Kola & Jula, a gdy przebrzmiały echa skocznych melodii Prezes Honorowy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf
Bugdoł w towarzystwie prezesów podokręgów wręczył na ręce Krzysztofa Olczyka jubileuszowy dyplom. W kuluarach wspominano minione 30 lat działalności Podokręgu
Lubliniec i omawiano plany na przyszłość.
(KA)

Prezes Honorowy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf Bugdoł w towarzystwie prezesów podokręgów wręczył na ręce Krzysztofa Olczyka jubileuszowy dyplom

Zapraszam do lektury

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i urzędach
gmin powiatu dostępne jest kolejne wydanie magazynu
społeczno‑kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.
W numerze znajdziecie Państwo historię autorstwa Michała Janusza opisującą losy pułkownika Stanisława Wilimowskiego, który zmarł na stole operacyjnym w szpitalu w Lublińcu po tym jak
niemiecki chirurg odmówił udzielenia mu pomocy. Bogusław Hrycyk, kontynuując cykl „Śladami historii. Śląskie dwory i pałace”
tym razem opisał pałac w Tworogu i Brynku. Tematykę Powstań
Śląskich zgłębili w numerze: Krzysztof Kanclerz i Krystyna Andrzejewska, natomiast Sebastian Ziółek opisał wizytę prezydenta
RP w Lublińcu w 1923 roku. W numerze piszemy również o dwóch
nowych książkach tematycznie powiązanych z ziemią lubliniecką: pierwsza z nich, której autorem jest Arkadiusz Baron, traktuje o historii dróg żelaznych na ziemi lublinieckiej, druga natomiast to zbiór artykułów prasowych Jana Myrcika, które ukazały
się na łamach lokalnych czasopism. W cyklu „Z historii harcerstwa
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Krzysztof Olczyk – prezez Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu z upominkiem wręczonym przez
władze Powiatu – piłką z własnoręcznie napisanymi życzeniami przez Antoniego Piechniczka –
byłego trenera reprezentacji Polski

lublinieckiego” Bartłomiej Zbączyniak przedstawił postać druha AlojZiemia Lubliniecka
zego Gajka – komendanta Hufca ZHP
Lubliniec w latach 1937–1938. Andrzej
Musioł natomiast opisał 25 lat działalności Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublińcu. Pasjonaci gwary śląskiej z pewnością przeczytają tekst
Stanisława Zonia traktujący o „ekskursyje ku Gorolom, z Polski ku Polsce”. Na wycieczkę do oleskiej „Anki” – kościoła św. Anny w Oleśnie –
zabierze Państwa Zbigniew Chromik,
natomiast Mariusz Żymierski przybliży dzieje szkolnictwa w Lubszy sięgające 1707 roku. W rubryce „Lubliniec
wczoraj i dziś” tym razem znalazła
się fotografia ulicy Niedurnego oraz ulicy Częstochowskiej z widoczną wieżą ciśnień.
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W ten świąteczny czas radości, miłości
i pierwszej Wigilijnej Gwiazdy życzymy, by spełniły się Państwa marzenia.
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