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Nowy dyrektor SP ZOZ-u w Lublińcu
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W postępowaniu konkursowym, 24 kwietnia br., został wybrany nowy dyrektor SP ZOZ‑u w Lublińcu. Po otwarciu kopert i stwierdzeniu poprawności złożonych dokumentów, członkowie komisji przeprowadzili konkurs. Każdy z nich odpowiadał na pytania dotyczące obowiązujących
przepisów prawa, możliwości pozyskania nowej kadry medycznej czy obowiązków dyrektora SP
ZOZ wobec pracowników. W wyniku tajnego głosowania bezwzględną liczbę głosów otrzymał      
dr Tomasz Piechniczek

Sprzeciw Zarządu Powiatu wobec 20-letniej polityki
finansowego pogrążania szpitali powiatowych

Zarząd Powiatu wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaniechania systemowych działań             
ratujących istnienie szpitali powiatowych.
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2 kwietnia
obchodzony
jestzastępczych
Święto rodzin
W niedzielę 2 czerwca odbył się IX Festyn Rodzinny „U Oblat” połączony z Powiatowym Dniem
Światowy
Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego. Festyn rozpoczęła uroczysta msza św. w intencji rodzin zastępczych przy akompaniamencie słowno-muzycznym w wykonaniu artystów pieśni sakralnej.
Świadomości
Autyzmu
Startujemy z VIII
edycją projektu
„Nasz Powiat
Nasze Pasje!”

str. 13

Przedsiębiorcza
Drużyna
„Mickiewicza”
w Strasburgu!

2 kwietnia
Internetowajest
rezerwacja kolejki - kolejne udogodnienia dla
obchodzony
petentówDzień
załatwiających sprawy w Wydziale Komunikacji,
Światowy
Świadomości
Drogownictwa i Transportu
Autyzmu
Już od dziś możesz sprawnie i przede wszystkim online zarezerwować termin wizyty w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
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Sprzeciw Zarządu Powiatu wobec 20-letniej polityki finansowego
pogrążania szpitali powiatowych
Zarząd Powiatu wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaniechania systemowych działań ratujących istnienie szpitali powiatowych
Obecna sytuacja lublinieckiej placówki jest taka sama, jak w innych szpitalach powiatowych, funkcjonujących na terenie naszego kraju. Problemy polskich szpitali mają swoich „twórców”. Niemalże wszystkie szpitale powiatowe, ale też i podlegające samorządom wojewódzkim, mają zbyt niskie kontrakty z NFZ na leczenie
pacjentów, co powoduje, że każdego roku powiat musi pokrywać
stratę finansową szpitala sięgającą kilku milionów złotych.
Niektóre środowiska wykorzystują dramatyczną sytuację, związaną z tym, iż NFZ nie pokrywa wydatków związanych z leczeniem pacjentów, choć ma taki ustawowy obowiązek. Wyrażając
swój sprzeciw wobec prowadzonej od 20-stu lat polityce w zakresie
ochrony zdrowia, Zarząd Powiatu mówi wyraźne NIE dla szerzenia
dezinformacji, niepokoju i lęku wśród tych wszystkich osób, które potrzebują wsparcia i zapewnienia, że takie wartości, jak zdrowie i życie są najważniejsze.
Zarówno Rada Powiatu – jak i Zarząd Powiatu – nawet w najtrudniejszych chwilach nie dopuścili myśli o tym, aby szpital przekształcić w spółkę prawa handlowego, czyli mówiąc wprost, sprywatyzować.
Podstawą takiego myślenia jest troska o bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich mieszkańców naszego powiatu i o powszechny
dostęp do świadczeń zdrowotnych. Powiat od początku swojego istnienia, czyli od 1999 roku, przeznaczył na rozwój całej infrastruktury szpitalnej około 20 mln złotych. Przy niskich dochodach powiatów ziemskich, zapisanych w ustawie, wysokość środków finansowych, przeznaczonych na inwestycje w szpitalu, stawia Powiat
Lubliniecki na jednym z czołowych miejsc pośród wszystkich powiatów ziemskich. Można powiedzieć, że sprawy związane z ochroną
zdrowia i życia są priorytetem we wszystkich działaniach Powiatu.
Niestety wszystkie Rządy od 20-stu lat, nie poradziły sobie
z organizacją sprawnego systemu opieki zdrowotnej. W tym czasie drastycznie zmniejszono ilość miejsc na studiach medycznych,
ustalono limity na kształcenie lekarzy specjalistów, doprowadzono do likwidacji szkół kształcących pielęgniarki. Dzisiaj – My Pacjenci – ponosimy konsekwencje wszystkich tych zaniedbań. Jeśli do tego krajobrazu kadrowego dodamy to, że po wejściu Polski
do UE, otworzył się dla naszych lekarzy bardzo atrakcyjny rynek
pracy, z którego skorzystali, zwłaszcza młodzi lekarze, to mamy
sytuację, w której Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie pod
względem ilości mieszkańców przypadających na jednego lekarza. Na 100 000 mieszkańców w naszym kraju przypada 220 lekarzy, a średnia europejska wynosi 350.
Brak lekarzy staje się dramatem wielu szpitali, które są zmuszone do zamknięcia oddziałów, ponieważ nie ma lekarzy, którzy
– zgodnie z wymogami NFZ – muszą być zatrudnieni w określonej
liczbie na danym oddziale. Strajki rezydentów i protesty środowisk

medycznych, od wielu lat wskazują na zbyt niskie środki finansowe, które Rząd przeznacza na ochronę zdrowia.
Podczas tych protestów Rząd zagwarantował, że do 2025 roku
nakłady na ochronę zdrowia wzrosną do 6 proc. PKB. W 2018 roku ten wskaźnik wynosił tylko 4,25 proc. PKB, a powinien, zgodnie z ustaleniami wynosić 4,78 proc. przewidzianych w ustawie
na 2018 r. Jak nietrudno policzyć brakuje 10 mld zł! W 2019 roku
wydatki na zdrowie określono na poziomie 4,86 proc. PKB, czyli
wydatki na zdrowie powinny wynieść 109 mld zł, ale Ministerstwo
Zdrowia mówi, że wydatki te wyniosą 96 mld zł. Rodzi się pytanie: gdzie jest 13 mld zł?
Słabością tego systemu są tzw. kolejki do specjalistów, zabiegów, operacji, tylko dlatego, że NFZ nie dysponuje wystarczającymi
środkami finansowymi, które mogłyby zapewnić powszechną dostępność do świadczeń medycznych. To niestety powoduje, że np.
w przypadku SP ZOZ w Lublińcu, wysokość kontraktu z NFZ nie
pokrywa rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów i funkcjonowania szpitala. Każdego roku w budżecie szpitala brakuje środków
finansowych na bieżące funkcjonowanie, a w 100% te wydatki powinien pokrywać NFZ, jako jedyny płatnik SP ZOZ. Niestety, nie
robi tego. Brakujące środki finansowe na bieżącą działalność szpitala przekazuje Powiat. Rada Powiatu do marca 2020 roku musi pokryć stratę poniesioną przez SP ZOZ w roku 2018 w kwocie 2 mln
700 tys. zł. Publiczny szpital nie odeśle żadnego pacjenta nie udzielając mu pomocy, tylko dlatego, że wyczerpał mu się limit przyjęć i procedur medycznych, wyznaczonych przez NFZ, ponieważ
w każdym pacjencie widzi człowieka, a nie procedurę medyczną,
tak, jak określają to urzędnicy NFZ.
Misją szpitala jest leczenie, obowiązkiem Rządu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do korzystania ze wszystkich niezbędnych do ochrony zdrowia i życia świadczeń medycznych poprzez
zapewnienie wystarczającej ilości środków finansowych. W wielu miejscach w naszym kraju zamykane i zawieszane są oddziały
szpitalne z powodu braku lekarzy. Samorządy i szpitale, niemalże
publicznie licytują stawki godzinowe dla lekarzy, wygrywa ten, kto
da więcej. To sytuacja, którą stworzyły Rządy i Ministrowie Zdrowia, ale to nie oni pokrywają skutki finansowe swoich zaniedbań.
Przerzucili to na nasze wspólnoty samorządowe. Może ci, którzy są odpowiedzialni za system ochrony zdrowia zamiast kontestowania, szerzenia dezinformacji ciągłego oskarżania zrobią to,
co do nich należy, a więc zapewnią w budżecie państwa środki finansowe na leczenie pacjentów oraz rozwiążą sprawę dramatycznych braków kadrowych lekarzy i pielęgniarek, czyli dokładnie to,
co sami sprokurowali.

Wydatki Powiatu Lublinieckiego na ochronę zdrowia

Przychody (ogółem)





Niski wzrost przychodów netto ze sprzedaży
w stosunku do wzrostu kosztów działalności
operacyjnej
Zmiana systemu finansowania przez NFZ
(system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej-ryczałt)

28.628.616,74 zł

STRATA
3.870.191,30 zł

Koszty (ogółem)

32.498.808,04 zł
•Wzrost wynagrodzeń, dyżurów lekarskich, kontraktów1.855.000,00 zł
•Wzrost konsulatacji medycznych, TK-132.000,00 zł
•Zakup leków, sprzętu jednorazowego, energii elektrycznej,
cieplnej, usług żywienia, sprzątania itp.-405.000,00 zł
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zmiany przepisów prawnych (m.in.
Nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017
roku o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych)
Wzrost cen towarów i usług oraz kosztów
umów z kontrahentami ( usługi sprzątania,
żywienia, prania i likwidacją odpadów)

3 000 000,00 zł

2 500 000,00 zł

4.164.548,79 zł

Strata do
pokrycia
przez Powiat

2 000 000,00 zł
Strata SP ZOZ

1 500 000,00 zł

Strata SP ZOZ do

Strata SP
ZOZ

Amortyzacja

pokrycia przez

1 000 000,00 zł

powiat

500 000,00 zł

- zł

ROK

2014

2015

2016

Strata SP
ZOZ

973.490,29

646.698,20

1.939.112,88 2.766.584,33 3.870.191,30

Strata do
pokrycia
przez
Powiat

159.954,52

0,00

2017

2018

1.051.080,02 1.960.385,34 3.030.987,21

2010

2011

2012

7 000 000,00

2013

2014

2015

2016

6 349 214,62

10 000 000,00 zł

5 000 000,00

8 000 000,00 zł

4 000 000,00
3 109 646,49

1 984 785,34

1 238 761,92

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- zł

Poręczenia i gwarancje

Pokrycie straty

Wydatki inwestycyjne

31 450 245,59
zł

35 000,00 zł

kwota przekazana zostanie
przekazana w czerwcu 2019)

końca marca 2020)

2009

81 826,08

Tytuł wykresu

(

30 000,00 zł

27 285 696,80

25 000,00 zł

Tytuł osi

2020

2 000 000,00 zł

635 618,83
116 369,40

( do

4 000 000,00 zł

1 664 486,96
639 190,08

•2.030.987,21zł

4 324 663,10 zł

2 451 265,67
1 842 673,39

1 000 000,00

•1.000.000,00 zł

6 108 283,03 zł

6 000 000,00 zł

3 000 000,00

-

10 402 523,16 zł

12 000 000,00 zł

6 000 000,00

2 000 000,00

2019

2017

zł

20 000,00 zł
Przychody SP ZOZ
koszty SP ZOZ ogółem

15 000,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł

Przychody z działalności

- zł
2009

2010

2011

2012

2013

2014

W okresie od 2009 roku do 2018 rok przychody uzyskiwane
przez SP ZOZ w Lublińcu, nie pokrywały ponoszonych kosztów
działalności. Niedofinansowanie szpitala przez płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia) skutkowało powiększaniem się straty
ponoszonej przez SP ZOZ, która corocznie pokrywana była przez
Powiat Lubliniecki. Najważniejszym czynnikiem, który przyczynił się do pogłębiania zapaści SP ZOZ był brak odzwierciedlenia
w kontraktach udzielanych szpitalom przez NFZ, pełnych ponoszonych przez te jednostki kosztów. Począwszy do 2015 roku strata ponoszona przez SP ZOZ dynamicznie zaczęła rosnąć. Skumulowana strata w latach 2015–2018 wyniosła 10.196.077 zł, z czego
kwota w wysokości 6.202.407,09 zł została pokryta przez Powiat
Lubliniecki. Przeprowadzone symulacje jednoznacznie wskazują,
iż strata SP ZOZ za rok 2019 osiągnie rekordową wysokość ponad
5.000.000,00 zł. Powiat Lubliniecki ustawowo pokrywa powstałą
stratę kosztem wydatków inwestycyjnych na drogi, szkoły i wielu
innych. Oprócz środków przeznaczonych na pokrycie straty, Powiat Lubliniecki przeznacza środki na zakupy inwestycyjne, wpłaca
poręczenia udzielone SP ZOZ- owi oraz zapewnia środki na wkład
własny na realizowane przez SP ZOZ projekty unijne. Jako główne
przyczyny powstania straty za 2018 rok należy wskazać zbyt niski
kontrakt przyznany przez NFZ na leczenie pacjentów, wzrost wynagrodzeń, dyżurów lekarskich, kontraktów (kwota 1.855.000,00 zł),
wzrost konsultacji medycznych, tomografii komputerowej (kwota

2015

2016

2017

2018

operacyjnej

Koszty działalności
operacyjnej

132.000,00 zł) oraz wyższe koszty zakupów leków, sprzętu jednorazowego, energii elektrycznej, cieplnej, usług żywienia, sprzątania itp. (405.000,00 zł).
Na aktualną sytuację szpitala bardzo istotny wpływ mają zmiany przepisów prawnych, wzrost cen towarów i usług presja płacowa personelu medycznego oraz zmiany regulacji prawnych dotyczących zasad finansowania świadczeń zdrowotnych (kontakt). Jak
czytamy w stanowisku Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku „Wprowadzone zmiany wywołały kryzys finansowy w wielu placówkach medycznych(…). Dalej
czytamy iż „… zmiany regulacji prawnych, dotyczących zasad finansowania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności zaniżenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wzrost
wynagrodzeń pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych
i lekarzy specjalistów w ramach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów z podmiotami zakwalifikowany do systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej powodują zapaść finansową szpitali „sieciowych”, których
budżety i tak są już nadszarpnięte poprzez zahamowanie dochodów w wyniku przyjęcia budżetowania świadczeń na bazie przychodów z roku 2015”. Zarząd Powiatu wyraża stanowczy sprzeciw
wobec zaniechania systemowych działań ratujących istnienie szpitali powiatowych.
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Od lewej: wicestarosta Tadeusz Konina, dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Tomasz Piechniczek i starosta Joachim Smyła

Nowy dyrektor SP ZOZ-u w Lublińcu
W postępowaniu konkursowym, 24 kwietnia br., został
wybrany nowy dyrektor SP ZOZ‑u w Lublińcu. Po otwarciu
kopert i stwierdzeniu poprawności złożonych dokumentów,
członkowie komisji przeprowadzili konkurs. Każdy
z nich odpowiadał na pytania dotyczące obowiązujących
przepisów prawa, możliwości pozyskania nowej kadry
medycznej czy obowiązków dyrektora SP ZOZ wobec
pracowników. W wyniku tajnego głosowania bezwzględną
liczbę głosów otrzymał dr Tomasz Piechniczek – wieloletni
pracownik administracji samorządowej oraz spółek prawa
handlowego, nauczyciel akademicki, który – jak sam mówi
o sobie – kompetencje zawodowe uzupełnia cechami
osobowości, życiowym doświadczeniem, horyzontami
poznawczymi i gamą zainteresowań, a na bezludną wyspę
zabrałby rodzinę, kolekcję płyt jazzowych i narty.
Przed nowym dyrektorem trudne zadanie ponieważ sytuacja
lublinieckiego szpitala, podobnie jak innych szpitali powiatowych w całym kraju, jest dramatyczna. Złośliwi twierdzą nawet,
że to „mission impassible”. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa realnych kosztów funkcjonowania szpitala i utrzymuje kontrakt
na tym samym poziomie od wielu lat, co powoduje, iż powiat każdego roku musi finansować długi szpitala sięgające kilku milionów
złotych. Dyrektor pytany o to, czy znając trudną kondycję kadrową
i finansową szpitala nie obawiał się tego, że misja, której się podjął nie ma dużych szans na powodzenie, odpowiedział: gdybym nie
wierzył w powodzenie misji, nie przystąpiłbym do konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ. Lubię wyzwania, choć oczywiście miarkuję ryzyko. Szpital jest jednostką publiczną, utrzymywaną ze składek ubezpieczonych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz z kasy
jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Lublinieckiego, co daje
pewien umiarkowany komfort po stronie przychodów. Z drugiej strony
mamy rosnące koszty, związane głównie z wynagrodzeniami i wydatkami okołopłacowymi oraz z bieżącym funkcjonowaniem szpitala. Podobnie jak w każdym gospodarstwie domowym ponosimy koszty związane z mediami, bieżącym utrzymaniem infrastruktury, a trzeba jeszcze pomyśleć o przyszłych inwestycjach w zużywający się sprzęt czy
remonty. O ile na koszty osobowe nie mam znaczącego wpływu – tutaj
działa rynek pracownika i koszty pracy wynikające z sytuacji prawnej,
o tyle zamierzam przyjrzeć się warunkom zawartych przez szpital umów
i tutaj szukać rezerw. Nie nazywałbym tego oszczędnościami, raczej
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racjonalizacją kosztów. Najbardziej znaczącą grupą interesariuszy,
gdy idzie o powodzenie mojej misji, są pracownicy Szpitala. Odbyłem
już szereg rozmów z przedstawicielami załogi i podzielam ich determinację w utrzymaniu placówki. Jestem przekonany, że wspólnie nam się
uda i przetrwamy trudny okres.
Szpital publiczny to specyficzna organizacja. Dążąc do poprawy
jej funkcjonowania nie można więc zdać się całkowicie na mechanizmy rynkowe. System opieki zdrowotnej nie jest zdolny do osiągnięcia równowagi ekonomicznej, szpital publiczny to nie firma
a pacjent to nie klient, nie sprawdzi się więc tutaj kopiowanie rozwiązań stosowanych w organizacjach biznesowych. Dyrektor zapytany o to, jakie preferuje rozwiązania jeżeli chodzi o zarządzanie tego typu placówką leczniczą odpowiada: w koncepcji funkcjonowania szpitala, która była przedmiotem analizy komisji konkursowej,
w kilku miejscach zawarłem właśnie taką tezę – szpital powinien się
bilansować gdy idzie o przychody i koszty, ale nie jest to warunek sine
qua non. W polskich realiach pełne zbilansowanie jest niemal niemożliwe. Gdybyśmy kierowali się zasadami rynkowymi, musielibyśmy wprowadzić częściową odpłatność za pobyt i leczenie, co w obecnej sytuacji
prawnej jest niemożliwe. Taką zasadę wprowadzono w krajach sąsiednich, u nas wciąż brak woli ustawodawcy – i to niezależnie od rządzącej
opcji, tak jakby zdrowie miało jakąkolwiek barwę polityczną czy orientację światopoglądową. Skoro mam ograniczone pole manewru, będę
musiał odwołać się do doświadczeń zawodowych – przez lata pracowałem w podmiotach publicznych, również spółkach prawa handlowego i funkcjonowałem w obszarze zarządzania niedoborem, gdzie każdą złotówkę ogląda się kilka razy zanim zostanie ona wydatkowana.
Myślę oczywiście o optymalizacji wydatków nie mających bezpośredniego wpływu na podstawową działalność szpitala, jaką jest ratowanie i ochrona ludzkiego zdrowia.
Aneta Konieczny

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
Skład i druk: Drukarnia Sil‑Veg‑Druk
e‑mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
Nakład: 10 000 egz.
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia reklamowe przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
pokój 21. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie także prawo ich skracania. Nie
przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
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Startujemy z VIII edycją projektu „Nasz Powiat Nasze Pasje!”
•

Projekt zainicjowany przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu  - Anitę Naczyńską, patronat nad projektem  objął  starosta Joachim Smyła.

•

Idea projektu jest bardzo prosta - różne firmy, organizacje,
stowarzyszenia, czy też osoby prywatne, poświęcają swój wolny czas i proponują bezpłatne zajęcia promujące swoje pasje
oraz przedmiot działania.

•

Przygotowana oferta zawiera bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, konsultacje medyczne, wizyty w
salonach fryzjerskich, porady dietetyków, trenerów personalnych, zajęcia muzyczne, wizyty w muzeum czy też zajęcia dla seniorów.
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Na początku trudno było przekonać
ludzi, że projekt się uda, że warto w nim
wziąć udział i zawierzyć w jego przesłanie.
W dzisiejszych czasach często słyszy się
„nie ma nic za darmo” a w naszym projekcie właśnie to jest sednem działania,
bezinteresowne dzielenie się swymi zainteresowaniami i wiedzą.  Co roku do projektu dołączają nowe  podmioty, co kolejny raz potwierdza, iż społeczność lokalna chętnie angażuje się w akcje mające
na celu poprawę jakości życia w powiecie. Mam nadzieję, że tegoroczna oferta projektu sprawi, iż wakacje spędzane
w domu wcale nie będą nudne – mówiła Anita Naczyńska, inicjatorka projektu
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II edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Sporting Cup 2019”
8 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Lublińcu
odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Turnieju
„Sporting Cup 2019”. Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął starosta Joachim Smyła.

Do rywalizacji przystąpiły następujące zespoły: Piast Gliwice I, Piast Gliwice II, Stadion Śląski Chorzów, Cracovia Kraków,
Skra Częstochowa, Rozwój Katowice oraz gospodarze Sporting FA
I i Sporting FA II Lubliniec. Podobnie jak w ubiegłym roku pogoda była sprzyjająca, co poskutkowało liczną rzeszą kibiców na trybunach. Poziom sportowy kolejny raz zadziwił wszystkich obserwatorów. - Zaangażowanie zawodników oraz wysoki poziom gry,
który zaprezentowali napawa optymizmem. Wierzymy, że jeżeli w dalszym ciągu zawodnicy będą utrzymywać taki poziom gry,
to nie będziemy musieli martwić się o przyszłość polskiej piłki –
mówił wiceprezes Zarządu Sporting Football Academy w Lublińcu Kacper Polak.
Na zakończenie turnieju każda z drużyn otrzymała pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. Przyznane zostały również
wyróżnienia indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza i
zawodnika. Turniej był cenną lekcją, która powinna zaprocentować w najbliższym czasie. Dla wielu zawodników była to również
pierwsza okazja do gry na tak wysokim poziomie.
Klubowe barwy Sportingu (I i II) godnie reprezentowali: Beim

Patryk, Goniwiecha Kamil, Janota Kacper, Kalyta Dominik, Kempa Maksymilian, Korzekwa Antoni, Kędzierski Dawid, Machoń Cezary, Majorek Dominik, Mićka Nikodem, Opiela Michał, Przybyłek Robert, Ptok Jakub, Radek Marta, Sosnowski Aleksander, Sowa Tatiana.
- Sporting Cup 2019 okazał się godną kontynuacją premierowego turnieju. Nie da się ukryć, że potencjał jakim dysponują zawodnicy – reprezentanci powiatu lublinieckiego, połączony z odpowiednim zarządzaniem oraz pasją powinien być wyraźnie zaznaczony na piłkarskiej mapie Śląska! – skomentował Kacper Polak.
(red.)

Healthy, Strong, Happy!

W ramach strategii Powiatu Lublinieckiego „tu lubi
się mieszkać” chcemy propagować zdrowy tryb życia,
zdrowe odżywianie, dbanie o ciało i ducha. Na początek
ruszamy z projektem „Healthy, Strong, Happy”.

Pokażemy dlaczego warto zacząć uprawiać sport, nauczymy jak
ćwiczyć unikając kontuzji, wyedukujemy w kwestii odżywiania,
powiemy co szkodzi, a co pomaga osiągnąć optymalne wyniki. W
ramach projektu rozpoczęliśmy współpracę z klubem  X-Kinetic,
który zorganizuje bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których specjaliści pomogą młodym ludziom
rozpocząć przygodę ze zdrowym trybem życia.
Na łamach gazety powiatowej „Ziemia Lubliniecka” przy współpracy z fizjoterapeutami, trenerami osobistymi i specjalistami od
zdrowego żywienia  uruchamiamy również cykl artykułów mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Powiatu Lublinieckiego w kwestii dbania o siebie, by żyło nam się lepiej.
Wydział Kultury i Promocji
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Ruch to zdrowie! Rusz się człowieku!
4 godziny i 36 minut - to przeciętny dzienny czas, który poświęcamy na oglądanie telewizji. Dla
kontrastu - zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) tygodniowa dawka uprawiania
aktywności fizycznej (spacer, rower, siłownia, basen itp.) wynosi zaledwie 2 godziny i 30 min.
Niestety, nadal tylko niespełna 22% Polaków w wieku 15-69
spełnia podstawowe normy dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym.
Powołując się na naszego wieszcza - Adama Mickiewicza
i doskonale znany nam fragment ”…ty jesteś jak zdrowie, ile Cię
trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił.” należy zadać sobie pytanie - dlaczego nawyk uprawiania sportu jest nam tak bardzo nie po drodze, skoro wiemy, że ruch to zdrowie?
Należy zacząć od początku - ciało człowieka zostało stworzone do ruchu, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wszystkie elementy układu są powiązane i tworzą
podstawę do ruszania się. Jeśli ciało jest wykorzystywane w sposób innych niż taki, do którego zostało stworzone - buntuje się, zaczynają doskwierać bóle fizyczne, np. w kręgosłupie, kolanach czy
problemy natury emocjonalnej np. stany depresyjne. Do prawidłowego  funkcjonowania naszego ciała niezbędny jest dobry stan kości, budowa stawów oraz rozwój mięśni.
Powiat Lubliniecki może pochwalić się wspaniałymi terenami
do uprawiania rekreacji ruchowej w postaci jazdy na rowerze czy

biegania. Jednak przed przystąpieniem nawet do tak prozaicznie
błahych czynności jak jazda na rowerze, bardzo ważną kwestią jest
odpowiednie przygotowanie. Jeżdżąc na rowerze wykorzystujemy
nie tylko mięśnie nóg, ale całe ciało począwszy od pleców, obręczy
barkowej czy rąk. Aby uniknąć przykrych dolegliwości związanych
z bólem np. odcinka lędźwiowego po dłuższej wyprawie rowerowej
niezbędne jest jego wzmocnienie odpowiednimi ćwiczeniami. Tyczy się to również każdego innego sportu - tenisa, biegania, nordic walking, piłki nożnej czy koszykówki. Odpowiednie przygotowanie przed pozwoli nam cieszyć się długimi przejażdżkami czy
wspaniałymi meczami.
Należy pamiętać, o tym aby przed jakimkolwiek wysiłkiem rozgrzać całe ciało. 10 minut rozgrzewki pozwoli odpowiednio dogrzać stawy i mięśnie, co ograniczy ryzyko kontuzji. Równie ważną kwestią co rozgrzewka jest rozciąganie – rozciągamy się tylko
po zakończonym treningu, nigdy przed.
Ciąg dalszy nastąpi....
Bartosz Ruranski,
X-Kinetic

Miłuj, nie hejtuj!
Już niedługo kolejny kościół naszego powiatu będzie obchodził jubileusz 25 - cio lecia konsekracji.
Po Steblowie i Solarni przychodzi czas na kościół pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach.
Ksiądz Jan Nepomucen to niewątpliwie postać bardzo popularna i czczona, o czym świadczy niezliczona ilość jego figur i przydrożnych kaplic.
Ten czternastowieczny święty jest popularnym patronem chroniącym od klęski powodzi. Przede wszystkim jednak jest patronem
tajemnicy spowiedzi świętej. Ciekawostką jest fakt, iż tylko wizerunek Jana Nepomucena ma w aureoli umieszczonych 5 gwiazd.
Każda z nich odpowiada jednej literze łacińskiego słowa „tacui”
tzn. „milczałem”.
Jednak dziś należy pójść o krok dalej i mocno zaakcentować
fakt, iż Jan Nepomucen jest patronem dobrego używania mowy.
Dziś niezwykle często słyszymy o oczernianiu, niesłusznym oskarżaniu, obmawianiu czy niszczeniu reputacji przez przypisywanie
nieprawdziwych zdarzeń (tzw. fake newsy). To panosząca się coraz bardziej mowa nienawiści nazywana też z angielska „hejt”.
W tym kontekście przesłanie św. Jana Nepomucena wydaje się
być po ponad sześciu wiekach wciąż aktualne! Bo chyba nikt inny, jak on nie może być dla nas lepszym przewodnikiem i orędownikiem w tych, jakże krzywdzących i na długo raniących człowieka, wymiarach. On jest patronem wszystkich ofiar szeroko pojętego hejtu: mowy nienawiści, niesłusznych oskarżeń i pomówień.
Mając to na uwadze lisowicki proboszcz ks. Rafał Wyleżoł zaaranżował przy kościele „Ogród św. Jana Nepomucena” z przesłaniem „Będziesz miłował, nie hejtował”. Miejsce to jest nową formą
pobudzenia ludzkiej wrażliwości i bodźcem do refleksji nad pozytywnym wykorzystywaniem daru mowy. Pomóc w tym mają znajdujące się w ogrodzie tabliczki z sentencjami np.:
• „Kłamstwo jest matką przemocy.”,
• „Mądre używanie mowy jest przejawem miłości bliźniego
i ma służyć budowaniu pokoju i wzajemnej miłości.”,
• „Jeżeli obmawiasz lub siejesz plotki – jesteś na pozycji straconej, bo prawda zawsze zwycięży!”,
• „Istnieje tylko prawda. Kłamstwa się wymyśla!”,
• „Na ogół gorszy obmawia lepszego.”,
• „W mowie jest chwała i hańba człowieka, a od języka zależy
co będzie!”.
W ogrodzie możemy zobaczyć także imitacje: rzeki Wełtawy,
mostu Karola oraz pokaźną dębową rzeźbę św. Jana Nepomucena.
Teren zdobią też róże posadzone w kolorach narodowych oraz pięciorniki w kolorach papieskich. Uwagę przykuwają również kolorowe kamienie: czerwone – symbol męczeństwa i miłości, przeplatają się z błękitnymi – symbolem nieba. Znajdziemy tam tez wiele

innych wymownych symboli. Ogród został poświęcony w dniu odpustu parafialnego tj. 19 maja br. Poświecenia dokonał, pochodzący z Lublińca, ojciec duchowny Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, ks. Tomasz Przybyła.
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Otwarcie nowej hali firmy EJOT

25 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowej hali, należącej do firmy EJOT Polska sp. z o.o. sp. k.
To drugi etap rozbudowy zakładu w Ciasnej zrealizowany w niespełna 2 lata po ukończeniu pierwszego.
W tym czasie jego produkcja zwiększyła się o ok. 30 proc., a zatrudnienie z 215 do 262 osób.
Firma EJOT to jeden z europejskich liderów jeśli chodzi o produkcję mocowań z tworzyw sztucznych i metalu. Jej liczne komponenty są wykorzystywane w przemyśle, branży budowlanej oraz
motoryzacyjnej. Kierowana przez prezesa Andrzeja Bibika spółka, mająca swoją siedzibę w Ciasnej, jest częścią międzynarodowego holdingu, który w 2015 roku podjął decyzję o zainwestowaniu w rozbudowę właśnie tutejszego zakładu. W efekcie pod koniec
2017 roku ukończono pierwszy etap rozbudowy, a ostatnio drugi,
w ramach którego powstała nowoczesna hala przeznaczona głównie do wytwarzania mocowań dla branży motoryzacyjnej. Inwestycja kosztowała ponad 2,7 mln euro, ale – jak podkreślił obecny
na sobotniej uroczystości jeden z prezesów holdingu Frank Dradschmidt – jeszcze w tym roku holding zamierza zainwestować kolejne 4 mln euro m.in. w nowe maszyny i podzespoły.
– Ukończenie drugiego etapu w tak krótkim czasie pokazuje
jak szybko musieliśmy się rozwijać – powiedział Frank Dradschmidt. – Zrobiliśmy to m.in. w celu przeniesienia kompletnych linii
produkcyjnych komponentów dla branży motoryzacyjnej. Będziemy instalować jedno z najnowocześniejszych gniazd do produkcji pokryw dla gaźników. A trzeba je montować w bardzo czystym
otoczeniu – zaznaczył.
– Nie wyobrażałem sobie nawet, że ta hala będzie wyglądać tak
pięknie – skomentował z kolei właściciel i prezes holdingu Christian Kocherscheidt. – To co się stało, to zasługa wielu ludzi. Już
w 2017, kiedy otwieraliśmy zakład po pierwszym etapie rozbudowy, dawaliśmy wyraz jak ważna to budowa dla całej grupy. Ale już
wtedy wiedzieliśmy, że to za mało. Powstała bardzo nowoczesna
hala, przy budowie której użyliśmy innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy bardzo konkurencyjni. Chcemy być najlepsi w naszej branży – dodał.
Starosta Joachim Smyła zaznaczył, że wspólnie z prezesem
spółki Andrzejem Bibikiem wypracowali takie metody współpracy, że przy realizacji inwestycji nie było żadnych problemów. Zwrócił uwagę, że na uroczystości otwarcia nie bez powodu obecni są
dyrektorzy szkół.

– Nasi uczniowie chętnie będą podejmować tu praktyki, a w przyszłości pracę – powiedział starosta lubliniecki, dodając, że wspólnie z prezesem oraz wójtem gminy Ciasna podejmują starania, żeby
zjazd z projektowanej właśnie drogi S11 był także koło firmy EJOT,
co będzie korzystne zarówno dla niej, jak i mieszkańców gminy.
Wójt podkreślił prośrodowiskowy aspekt inwestycji i zapowiedział, że jeśli tylko nadarzy się ku temu sposobność, zgłosi firmę
do konkursu dla najbardziej przyjaznych środowisku.
Na koniec części oficjalnej szefowie holdingu z Niemiec, prezes Bibik oraz starosta i wójt dokonali symbolicznego przecięcia
wstęgi i tym samym oficjalnego otwarcia hali.
Uroczystość uświetniły swoimi występami mażoretki „Copacabana”, które przed tygodniem wywalczyły Mistrzostwo Polski w kategorii „Defilada baton klasyczny”. Imprezie towarzyszyła także
orkiestra dęta z Ciasnej oraz muzycy: Michał Walczak, Frank Parker i Mikołaj Pospieszalski.
Źródło: http://lubliniec.naszemiasto.pl/;
Dziennik Zachodni Piotr Wiewióra

Święto rodzin zastępczych
W niedzielę 2 czerwca odbył się IX Festyn Rodzinny
„U Oblat” połączony z Powiatowym Dniem Rodzicielstwa
Zastępczego. Festyn rozpoczęła uroczysta msza św.
w intencji rodzin zastępczych przy akompaniamencie
słowno‑muzycznym w wykonaniu artystów pieśni sakralnej.

- Dziękuję Państwu za tę niełatwą służbę, którą pełnicie, za dar serca okazany drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że możemy propagować ideę rodzicielstwa zastępczego jako życiowej misji pomocy osieroconym dzieciom – mówił
ks. proboszcz, o. Waldemar Janecki OMI witając rodziny zastępcze.

- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego ma za zadanie propagować ideę rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru i życiowej misji pomocy dzieciom. Państwu
– Rodzicom – dziękuję za tę niełatwą służbę, którą pełnicie, za dar serca okazany drugiemu człowiekowi – małemu człowiekowi. Wam – Dzieci – z okazji przypadającego 1 czerwca Waszego Święta – Dnia Dziecka – życzę tylko radosnych
chwil, bo jak mawiał J. Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
– mówił starosta.

Po mszy św. oficjalnego otwarcia imprezy dokonali:  starosta
Joachim Smyła, ksiądz proboszcz, o. Waldemar Janecki OMI oraz
Dariusz Przyłas – dyrektor Zespołu Szkół im. św. E. Stein. Festyn
obfitował w różnorakie atrakcje. Były występy dzieci ze scholi parafialnej, przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu
duszpasterzy i zaproszonych gości oraz wiele innych atrakcji, w
tym gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez klaunów: Rico i Rupherta, dmuchańce oraz loteria fantowa prowadzona przez Caritas. Można było też zwiedzić radiowóz policyjny, wóz straży pożarnej, a także zjeść coś dobrego na stoisku prowadzonym przez
Oazę Rodzin. Punktem kulminacyjnym imprezy był  występ Kabaretu „Ławeczka z serialu Ranczo”.
Aneta Konieczny
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Poszerzamy horyzonty…

PIECZA ZASTĘPCZA

Zdaniem specjalisty…
Czy warto zostać rodziną zastępczą?
Odpowiedzi na pytanie udziela dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu, Ilona Kozioł.
„Nigdy nie przekonujemy nikogo, że pełnienie funkcji
rodzica zastępczego wiąże się z ciągłym poczuciem satysfakcji
i radością. Przeciwnie – często celowo wyolbrzymiamy mogące
pojawić się trudności.
Być może taka postawa wielu zniechęca, ale podczas
wypełniania tak ważnego zadania, jakim jest organizowanie
pieczy zastępczej, zdecydowanie stawiamy nie na ilość, a na
jakość.
Żywimy głębokie przekonanie, że współpraca z rodziną
powinna rozpocząć się już na etapie podejmowania decyzji
o uczestnictwie w szkoleniu dla kandydatów na rodziców
zastępczych. Jest ono niezwykle ważnym i wymaganym
elementem w procesie stawania się rodziną zastępczą. Często
weryfikuje bowiem motywy, chęci i możliwości. Uczestnictwo
w szkoleniu powoduje często wzmocnienie podjętej decyzji,
a czasem refleksję, że na przyjęcie dziecka nie przyszedł jeszcze
odpowiedni czas. Obie decyzje przyjmujemy z wdzięcznością.
Rodzicielstwo, również rodzicielstwo zastępcze, wiąże
się z poczuciem troski i odpowiedzialności, ale to również
możliwość codziennej obserwacji postępów dziecka,
uczestnictwo w jego dorastaniu, pomoc w rozwiązywaniu
problemów i radość codziennego przebywania ze sobą.
Dlatego tym z Państwa, którzy potrafią dostrzegać
piękno codzienności zdecydowanie pozytywnie odpowiem na
pytanie, czy warto.
Zachęcam Państwa gorąco do przemyśleń, czy nie
przyszła odpowiednia pora, aby podzielić się swoją obecnością
z kimś, kto tego potrzebuje.”

zadań rodziny

Polskiej,
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icielskiej, nie są
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go, gdy ciąży na
zenia sądu,
kiem, co zostało
im i opinią
i mieszkaniowe

za przestępstwo
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Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może
być powierzone małżonkom lub osobie
niepozostającej w związku małżeńskim,
jeżeli osoby te spełniają m.in. następujące
warunki:

PIEC

 dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny
zastępczej,
 przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są
ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza
rodzicielska nie została im zawieszona,
 wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, gdy ciąży na
nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią
psychologiczną,
 zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
oraz stałe źródło utrzymania,
 nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Lublińcu
42-700 Lubliniec
Ul. Sobieskiego 9
tel/fax: 34 356-32-57
www.pcpr-lubliniec.pl
e-mail: biuro@pcpr-lubliniec.pl

Godziny pracy PCPR:
poniedziałek-piątek 7.00 – 15.00
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Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym,
bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą
zagwarantować
odpowiedniej
opieki,
czasami
musi
interweniować państwo. Wówczas dziecku zapewnia się
czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną. Właśnie wtedy
dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Poszukujemy osób, które
gotowe są podjąć się tego zadania.

Dzieci marzą, by dorastać w rodzinie.
Czy im się uda, zależy także od Ciebie.
Rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku,
a bardzo często formą pomocy także jego rodzinie biologicznej,
która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice zastępczy
muszą liczyć się z tym, że dziecko nie jest im przyznane raz na
zawsze i że może ono wrócić do swojej naturalnej rodziny, jeśli
uda jej się pokonać życiowe problemy.
W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie podołać swoim
rodzicielskim obowiązkom, dziecku zapewniana jest piecza
zastępcza. Rozwiązanie to jest jednak dopuszczalne dopiero
wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie formy wspierania
rodziny lub gdy dobro dziecka wymaga takiego właśnie
posunięcia.

Bycie rodziną zastępczą to wyzwanie,
które może przynieść
wyjątkową radość i satysfakcję.
Dzieci potrzebują domu, miejsca do spania, jedzenia, ubrania,
czasu na zabawę i naukę. Najważniejsze jednak, że potrzebują
miłości, poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji oraz zrozumienia
swojej sytuacji i sytuacji swoich rodziców.
Rodziny zastępcze zapewniają dzieciom bezpieczne miejsce
i opiekę.

Czy potrafisz zrozumieć dzieci
potrzebujące opieki, ich problemy
oraz chcesz im pomóc?
Czy potrafisz z empatią odnosić się
do ich rodziców?

Czy chcesz zrobić coś
dla dobra innych?
Czy lubisz wyzwania?
Odpowiadając twierdząco na te pytania możesz być
pewny, że jesteś dobrym kandydatem do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej. Sukces w rodzinie zastępczej
osiągają:
 Ludzie
TOLERANCYJNI,
którzy
potrafią
z szacunkiem odnosić się do innych.
 Ludzie ZARADNI, którzy potrafią skutecznie szukać
pomocy.
 Ludzie ZADOWOLENI ze swojego życia.
 Ludzie SZCZĘŚLIWI, którzy to szczęście potrafią
przekazywać innym.
Czasami możesz myśleć, że niewiele osób ma te
wszystkie cechy. Jednak kiedy uważnie rozejrzysz się
wokoło zauważysz wiele rodzin zastępczych wokół siebie.
Być może to Twój sąsiad, nauczyciel w szkole, rodzina,
której dzieci już dorosły.

Dzieci w pieczy zastępczej mają specjalne potrzeby. Troska
o cudze dziecko nie jest tym samym co troska o dziecko własne.
Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy
rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich
ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać
więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także
utrzymywania więzi z rodziną.

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą.
•

•
•
•
•

odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu, gdzie dowiesz się czy spełniasz wszystkie
warunki formalne,
omów plany przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą ze
swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
zastanów się z jakiej przyczyny chcesz przyjąć dziecko,
skontaktuj się z doświadczoną rodziną zastępczą,
wybierz
odpowiednie
szkolenie
prowadzone
z udziałem rodzin zastępczych.

Czy rodzina zastępcza otrzymuje wsparcie
finansowe?
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej
dziecka. Wysokość pomocy jest inna dla rodziny spokrewnionej,
którą
tworzyć
mogą
dziadkowie
lub
rodzeństwo
i niezawodowej, do której trafiają dzieci niespokrewnione.
Rodziny zastępcze otrzymują również dodatek w wysokości
świadczenia wychowawczego.
Wszystkie świadczenia przyznawane i wypłacane są przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

W powiecie lublinieckim funkcjonuje 75 rodzin
zastępczych oraz 2 rodzinne domy dziecka. Dołączając do
tak dużej grupy możesz liczyć na wsparcie, zrozumienie
i pomoc.
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Moją pasją jest zatrzymywanie chwili, fotografuję
Z Marysią spotkałam się przy okazji organizacji jej pierwszego wernisażu. Zachwyciły mnie
jej fotografie, niebywała umiejętność zatrzymania w nich chwili, jej wrażliwość.
Przeraziła – jej historia życia, bo – jak sama mówi – rodzice
długo chorowali, potem zmarli, została sama, zupełnie sama. Jako osoba niepełnoletnia (miała wtedy 16 lat) trafiła do placówki
opiekuńczo -  wychowawczej w Lublińcu. Tragedii dopełnij fakt,
iż musiała się również pożegnać z ukochanym psem Tinką, który
trafił do osoby zaprzyjaźnionej.
Marysia zaczęła swoją przygodę z fotografią, mając 14 lat i jak
wspomina –  pierwszym modelem był właśnie jej pies . Początkowo fotografowała  telefonem komórkowym, później pożyczała
aparat od koleżanek. Długotrwała choroba rodziców i wiążący się
z tym ból i smutek spowodowały, że Marysia coraz częściej uciekała w świat  fotografii, tam potrafiła zatrzymać chwilę. Lubię fotografować ludzi, uwieczniać ich emocje, zatrzymywać w kadrze czas
– mówi o sobie.
Będąc już w placówce opiekuńczej fotografowała dzieci tu zamieszkujące, zamieszczała prace na Facebook-u i tak została dostrzeżona.  Fotografowała więc dzieci na imprezach przedszkolnych, pokazach akrobatycznych oraz festynach. Marysię zauważyła również Czesława Włuka – lubliniecka fotograf, która obecnie
przybliża naszej utalentowanej artystce tajniki fotografowania i jest
dla niej – jak sam mówi – mistrzem i wzorem do naśladowania. Na
tych naukach Marysia jednak nie chce poprzestać i już planuje dalszą edukację w kierunku fotografii. Już w lipcu – ze wsparciem finansowym udzielonym przez Zarząd Powiatu – pojedzie na obóz
dla młodych fotografów, w Bieszczady, by doskonalić swój talent i
uczyć się od profesjonalistów.  Pytana o to, co chciałaby uwiecznić obiektywem swojego aparatu bez zastanowienia odpowiada –
Wieżę Eiffela, Paryż! To jest to, o czym teraz marzę!
Aneta Konieczny

Prace młodej artystki można obejrzeć na stronie Facebook Marysia Art i na wystawie w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
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Maria Kubicka
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Przedsiębiorcza Drużyna „Mickiewicza” w Strasburgu!
„Przedsiębiorcza Drużyna Mickiewicza” w składzie: Melania
Ganzera, Anna Radzioch (kl. 1b1) i Wojciech Fokczyński (kl.
2b) wzięli udział w wycieczce do Strasburga zorganizowanej
przez Biuro Poselskie Bogdana Zdrojewskiego.
Wyjazd ten był nagrodą dla pierwszych trzech drużyn biorących udział w regionalnym etapie „Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości”. Podczas pobytu w tym pięknym mieście, gdzie  swoją siedzibę mają m.in. Rada Europy, Europejski Trybunał Praw
Człowieka, Parlament Europejski oraz Eurokorpus, (do 31 stycznia 2009 r. w mieście działał polski konsulat generalny), uczestnicy mieli okazję zwiedzić strasburskie stare miasto, winnicę i wiele innych pięknych miejsc. Głównym punktem pobytu była wizyta  
w Parlamencie Europejskim, gdzie goście z Polski mieli możliwość
obserwowania głosowania plenarnego. Następnie uczestniczyli w
spotkaniu z polskim eurodeputowanym  Bogdanem Zdrojewskim.
Źródło: ZS nr 1 w Lublińcu

Wspieramy zdolnych uczniów!
31 maja Starostwo Powiatowe w Lublińcu odwiedziła
Katarzyna Juszczyszyn, uczennica Zespołu Szkół
nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu wraz z Ewą
Koścień, nauczycielem fizyki w tamtejszej szkole.
Przypomnijmy, Kasia odniosła ogromny sukces na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2019 w Kuala-Lumpur, stolicy Malezji. W konferencji uczestniczyli uczniowie z
26 krajów rywalizując w 6 kategoriach: fizyka, inżynieria, ekologia, matematyka, informatyka oraz nauki przyrodnicze. Nasza reprezentantka zdobyła brązowy medal w kategorii „Inżynieria” za
wykonanie projektu pn.
”Ultrasonic 3D scaner.
Ultrasoniczny skaner
3D”. Wyjazd możliwy
był dzięki wsparciu finansowemu   udzielonemu przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.
Kasia podczas wizyty w Starostwie opowiedziała o swoich przeżyciach związanych  z wyjazdem i podziękowała
za wsparcie finansowe,
dzięki któremu   miała
możliwość zrealizowania swoich marzeń. Życzymy dalszych sukcesów i wielu ciekawych
wrażeń!
Dominika Piątek

Wywalczyła III miejsce w
ogólnopolskim konkursie i grant
dla szkoły! Brawo Julia!
W 2019 roku obchodzimy stulecie powstania Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, założonego w 1919
roku w Krakowie. Z inicjatywy profesorów Oddziału
Krakowskiego, rok 2019 ogłoszony został Jubileuszowym
Rokiem Matematyki. Z tej wyjątkowej okazji mBank
zorganizował Ogólnopolski Konkurs Matematyczny pt.
„Wielcy polscy matematycy znani i nieznani”, w którym
uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół OgólnokształcącoTechnicznych w Lublińcu: Julia Wieczorek z klasy 2 LO
i Piotr Kulisz wraz z Szymonem Kosem z klasy 1 TI.

Oba zespoły stworzyły prace konkursowe, Julia   metodą   lapbooka   opracowała osiągnięcia   Wacława Sierpińskiego, Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza oraz Kazimierza Kuratowskiego- przedstawicieli Warszawskiej Szkoły Matematycznej,
a Piotr i Szymon zrealizowali film o Stanisławie Ulamie – współtwórcy bomby wodorowej, której podstawową ideą jest zasada konfiguracji Tellera-Ulama oraz metody Monte Carlo, uznanej za jeden z kilku najważniejszych algorytmów XX wieku. Jury nagrodziło
18 prac spośród 146 prac konkursowych z najlepszych szkół z całej Polski, a wśród zwycięzców znalazła się Julia Wieczorek, która
zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie a   dla szkoły wygrała kwotę   4000 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Brawo  Julia!
Serdecznie gratulujemy!
(red.)
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Hotelarze z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych wrócili z Cypru
Opaleni, szczęśliwi, z walizkami doświadczeń zawodowych wrócili do Polski uczniowie klas trzecich i czwartych
technikum hotelarskiego. Przez miesiąc, od 17 marca do 14 kwietnia szesnaścioro uczniów ZSOT realizowało
praktyki zawodowe w Elias Beach Hotel w Limassol na Cyprze. Przez 4 tygodnie 12 dziewcząt i 4 chłopców
pracowało w recepcji, barze wewnętrznym i pool-barze, w restauracji, a także w tzw. służbie pięter.
Liczne obowiązki i forsowny 9-godzinny dzień pracy okazały
się prawdziwym wyzwaniem. Młodzież nie szczędziła starań, żeby dobrze się zaprezentować, a doświadczenia z praktyk w lublinieckich hotelach i restauracjach okazały się bardzo przydatne.
– Z miesiąca spędzonego na Cyprze jestem bardzo zadowolony
– napisał Adam Burek. – Wyniosłem bogaty bagaż doświadczeń.
Uczeń chwalił pracę w międzynarodowym zespole, kształcenie kulturowe na miejscu, liczne wycieczki – do Pafos, Troodos, Larnaki,
Aiya Napa i Nikozji, które stanowiły okazje do poznawania kultury cypryjskiej wraz z jej kuchnią  i tradycjami.
– Praktyka w Elias Beach Hotel była dla mnie niesamowitym
przeżyciem. Byliśmy traktowani na równi z innymi pracownikami
hotelu – dodaje Julia Prandzioch. Jej słowa potwierdza Julia Wajs,
która mówi wręcz o cudownej atmosferze: – Nauczyłam się wielu
nowych umiejętności, poznałam standardy pracy za granicą. Personel był bardzo pomocny  i zaangażowany w uczenie nas. Podobne obserwacje miała również Julia Krus. – Atmosfera wśród załogi była naprawdę wspaniała. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci.  
Współpraca z personelem i kadrą zarządzającą układała się
nadzwyczaj pomyślnie. Uczniowie niemal od pierwszego tygodnia
otrzymywali oferty pracy. Dodawało im to skrzydeł i jeszcze bardziej przekonywało, że są dobrzy w tym, co robią.
Oprócz pracy, w programie stażu były także wycieczki realizowane w ramach tzw. przygotowania kulturowego. Jednym z założeń programu Erasmus + jest bowiem zapoznanie uczniów z lokalną specyfiką, otwarcie młodzieży na świat i rozbudzenie zainteresowania odmiennością kulturową różnych regionów. Wyjazd
na Cypr obfitował więc w atrakcje – zwiedzanie okolicznych miejscowości, wędrówki po górach, plażowanie i spacery nad morzem.
Ponadto uczestnicy praktyk zorganizowali również Dzień Polski.
– Przygotowaliśmy na tę okazję przysmaki znane wszystkim Polakom: oscypek i roladę ustrzycką, kiełbasę krakowską i kabanosy
od Więcka oraz ogromną ilość słodyczy – krówki, michałki, Prince
Polo, Mieszankę Krakowską, czekoladki z Wawelu itd.. Tym ostatecznie podbiliśmy serca załogi hotelu. Było nam bardzo miło,
kiedy sam szef kuchni wyszedł do nas, aby pochwalić pyszne wędzone sery – mówią opiekunki. - Pozostali gratulowali pomysłu,
podkreślając, że od dłuższego czasu przyjeżdżają do hotelu grupy
polskich  uczniów, m. in. kucharzy, ale żadna jak dotąd nie wpadła na pomysł, aby przygotować poczęstunek dla załogi i pochwalić się polskimi smakołykami.
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Ostatnie dni upłynęły na pożegnaniach i podziękowaniach. –
Było mi bardzo miło, kiedy pani, z którą pracowałam przez cztery
tygodnie, zrobiła mi w ostatnim dniu pożegnalny prezent – mówi
Julia Lewke, jedna z uczestniczek stażu.
Staż na Cyprze był pierwszym wyjazdem zagranicznym lublinieckich hotelarzy  w ramach programu POWER VET otwierającym
projekt „Poznajemy najnowsze trendy  w hotelarstwie”. We wrześniu 2019 kolejna grupa hotelarzy wyjedzie na Maltę. Za kilka miesięcy do Niemiec wyjedzie grupa złożona z przedstawicieli trzech
zawodów: informatyków,  mechaników i architektów krajobrazu.
– Mamy dobre kontakty zagraniczne, sprawdzonych partnerów i dużo doświadczenia
w realizacji zagranicznych praktyk – chwali pracę nad przygotowaniem kolejnych staży w technikum dyrektor Joanna Walczak.
– Nauczyciele co roku piszą projekty oraz je koordynują. Wszystko
to robią dodatkowo, poza obowiązkowym czasem pracy przy tablicy. Znacznie więcej pracy ma także grupa pracowników administracji, która również nie uchyla się od dodatkowych obowiązków.
Nagrodą za wysiłek i ogromną odpowiedzialność są zadowolenie i
wdzięczność młodzieży, a także dobry nabór do szkoły. Warto jednak pamiętać, że miesięczny staż to jeden z wielu elementów każdego projektu.
Warto również dodać, iż aktualnie w ZSOT realizowane są następujące przedsięwzięcia:
•  Projekt staży zagranicznych „Poznajemy najnowsze trendy
w hotelarstwie”
z 4-tygodniowym stażem na Malcie
• Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy – 2-tygodniowy wyjazd do Schkeuditz k/ Lipska dla informatyków, mechaników i architektów krajobrazu w ramach programu POWER VET. W
czerwcu 2019 grupa 25 uczniów będzie się szkoliła w firmie Vitalis w Niemczech.
• Erasmus + „Window to the European Union – Guidebook about Germany, Poland, Iceland and Turkey”
W Narodowej Agencji programu Erasmus + złożony jest już kolejny wniosek na wyjazd dla logistyków i informatyków „Staż zawodowy w Niemczech dla logistyków i informatyków ze Śląska”. Projekt zostanie wdrożony po pozytywnej ocenie ekspertów programu.

nr 6-7/2019

Źródło: ZSO-T w Lublińcu

Internetowa rezerwacja kolejki - kolejne udogodnienia dla petentów załatwiających sprawy
w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
Już od dziś możesz sprawnie i przede wszystkim
online zarezerwować termin wizyty w Wydziale
Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w
Starostwie Powiatowym w Lublińcu.
Rezerwacja internetowa umożliwia umówienie wizyty w urzędzie w celu załatwienia spraw takich jak: rejestracja pojazdu zakupionego w kraju bądź za zagranicą, dokonywanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz wielu innych.
W jaki sposób zarezerwować termin wizyty?
Na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (www.lubliniec.
starostwo.gov.pl) klikamy z prawej strony przycisk INTERNETOWA
REZERWACJA KOLEJKI.
Rejestracja jest przejrzysta i przebiega w zaledwie czterech krokach:
• 1. Wybranie rodzaju sprawy do załatwienia.
• 2. Wybranie dogodnego terminu i godziny wizyty (z maks. 2
tygodniowym wyprzedzeniem).
• 3. Zaakceptowanie regulaminu.
• 4. Podanie danych osobowych w celu otrzymania potwierdzenia rejestracji.

Po zakończeniu rejestracji na wcześniej udostępniony adres e-mail otrzymujemy kod dostępu, który w dniu wizyty (najlepiej 10
minut przed) wpisujemy na ekranie biletomatu znajdującego się w
urzędzie (poziom -1, przed pokojem nr 03). Następnie otrzymujemy bilet, uprawniający do wizyty w wydziale. Nieodebranie biletu
jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
Ponadto na bilecie pobranym z urządzenia znajdują się informacje o rodzaju sprawy oraz numerze biletu. Istotna jest również informacja o liczbie osób, które czekają na obsługę. Pobranie wydruku z
terminala zostaje także odnotowane na stanowisku pracy urzędnika. Jednoczenie naczelnik wydziału, dzięki usłudze online, na bieżąco nadzoruje pracę i funkcjonowanie wydziału.
red.

Macierzyństwo – piękno i trud
Od dwóch lat w Lublińcu mówimy głośno o wspieraniu
kobiet w ich rolach życiowych, głównie w roli matki.

Tego dotyczy podjęta przez Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń Kampania Społeczna „Parasol Mamy”. Celebrujemy piękno macierzyństwa. Stąd powstały dwie wystawy fotografii wykonanych przez Halinę Hermanson (wystawa „Macierzyństwo”), Patrycję Głąb, Czesławę Włukę, Karolinę Drab i Aleksandrę Korzus (wystawa „Mlekiem i
bliskością miłość płynąca”, której organizatorkami były Katarzyna
Lewandowska i Maria Kowalska-Irek). Jednocześnie pamiętamy o
trudach macierzyństwa, a nawet o dramatach, które się z tym wiążą. Dlatego organizowane są bezpłatne spotkania dla rodziców po
stracie dziecka z psycholog Katarzyną Konczelską, która doktoryzuje się w tym temacie, a co bardzo ważne jest także matką po stracie dziecka. W wywiadzie dla „Poroniłam.pl” Katarzyna Konczelska podkreśla, że strata dziecka powoduje „Nieprawdopodobne poczucie osamotnienia rodziców, momentami przypominające bycie
trędowatym”. Przywołuje także Raport Głównego Urzędu Statystycznego, który pokazuje, że w latach 2011 – 2015 w Polsce zmarło 8370 niemowląt. Corocznie umiera kilka tysięcy dzieci i młodych
dorosłych (od 1 do 29 roku życia), a kilkadziesiąt tysięcy kobiet traci
dziecko na początku ciąży. Problem jest powszechny, jednak stale
pozostaje tematem tabu. Rodzice czują się napiętnowani, pozostają samotni w swoim bólu, rzadko korzystają z pomocy specjalistów,
ponieważ nie są do tego gotowi. Potęguje to ich cierpienie. Katarzyna Konczelska podjęła pracę naukową na temat osieroconych rodziców, aby lepiej ich zrozumieć, a także dać podstawy do trafniejszej
pomocy psychologiczno-społecznej. Często spotyka się podejście, że
żaden psycholog nie zwróci dziecka, albo że trzeba być silnym i samemu poradzić sobie z problemem. Jednak samemu trudno uporać
się ze stratą. Im wcześniej skorzysta się z pomocy, tym lepiej. Warto na samym początku pójść na konsultację, aby wiedzieć, co może przynieść żałoba. Dzięki temu obniża się lęk, a kolejne problemy
nie narastają. Każdy ma inne potrzeby, dlatego terapię należy dostosować do potrzeb rodziców. Spotkania odbywają się w atmosferze szacunku i są poufne. Mogą mieć różne formy – konsultacja, poradnictwo, towarzyszenie. Najważniejsze jest to, że rodzice zostaną
wysłuchani – ich historia i potrzeby. Zdaniem Katarzyny Konczelskiej „żałoba jest procesem nauki nowego życia – w tym przypadku życia bez dziecka, często ukochanego i upragnionego”. To droga, w której psycholog może towarzyszyć. Dlatego zachęcamy rodziców do skorzystania ze spotkań z Katarzyną Konczelską, która
mówi: „Profesjonalna pomoc to szansa na przyszłość, aby życie po
śmierci dziecka stało się do zniesienia. Bo Ono (dziecko) zawsze
będzie w sercu kochających rodziców” (Katarzyna Konczelska, tel.
606 313 066, www.konczelska.pl)

Uczyli się zawodu we Włoszech

Uczniowie 3 klasy Technikum nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu odbyli 4 tygodniowe praktyki we Włoszech.
Na zagraniczne staże wyjechało 11 uczniów kształcących się w
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy poznawali tajniki zawodu w  hotelach: Meeting w Bellarii Igea Marina, Corallo i Villa Maria w Cesenatico oraz Venezia w San Mauro Mare. Uczniowie byli zadowoleni z przydzielonych  miejsc i zadań, każdy mógł wykonywać czynności zawodowe, w których czuje
się najlepiej. Młodzi ludzie pracowali w dwóch obszarach gastronomii, przy produkcji potraw i napojów oraz na sali przy obsłudze
klientów hotelu.
Nie samą pracą jednak człowiek żyje. Po pracy uczniowie
zwiedzali miasto, odpoczywali na plaży, a w dniach wolnych wyjeżdżali na wycieczki m.in. do San Marino i Wenecji.
Dzięki praktykom uczniowie zyskali nowe doświadczenie zawodowe w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Poznali włoską kulturę, nowe dania i desery oraz nawiązali znajomości z innymi uczniami z Polski.
	- Wszyscy sumiennie wykonywali swoje obowiązki, co zostało docenione przez pracodawcę. Oferty pracy wakacyjnej we Włoszech otrzymało kilkoro naszych uczniów– mówiła Jolanta Kardas
dyrektor ZSZ w Lublińcu.  
(red.)

Anna Trzepizur
Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń
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Być dobrym – tylko tyle i aż
tyle! – hasło motywujące
do działania osoby związane
z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale
jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim
tej pomocy się udziela”- Jan Paweł II.

To właśnie serce jest swoistym symbolem lublinieckiej szkoły, która należy do Stowarzyszenia „Szkół z Sercem”. Patronem
placówki jest wybitny kardiolog prof. Zbigniew Religa. Jednak nie
zdobyte tytuły ani powoływanie na wybitne postaci, stanowią o
„sercu” miejsca, z którym tylu uczniów i słuchaczy związało kilka lat swojego życia.
Jesteśmy warci tyle, ile potrafimy pomóc słabszym od nas. Wydaje się, że to przekonanie zakiełkowało w sercach wielu osób, zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz słuchaczy, prowadząc do zaangażowania w zadania, związane z udzielaniem pomocy w przeróżnych obszarach. Praca na rzecz innych została doceniona przez
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, które przyznało placówce tytuł Lidera Dobroczynności wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
Uzyskanie takiego tytułu zobowiązuje. Wolontariat od zawsze stanowił istotę naszej szkoły, tak też pewnie pozostanie, o ile nie zapomnimy o sercu - sercu wrażliwym na cierpienie każdej, żyjącej istoty –
mówiła dyrektor szkoły Katarzyna Dworok.

XIV Powiatowy Turniej
Badmintona dla dzieci
Zorganizowany przez stowarzyszenie STB
Energia turniej badmintona dla dzieci zgromadził
prawie trzydzieścioro małych uczestników.
Na kortach pojawili się adepci badmintona z Blachowni wraz z
trenerem Danutą Maciejewską-Korbel oraz młodzi badmintoniści z
Koszęcina wraz z  trenerem Grzegorzem Wójcikiem. Turniej rozegrano  w siedmiu kategoriach wiekowych. Trenerzy zwracali uwagę na grę fair play oraz zadbali o miłą atmosferę na meczach. Dla
wielu uczestników był to pierwszy w życiu turniej. Młodzi sportowcy zdobyli medale i z uśmiechem na twarzy podziękowali za organizację przedsięwzięcia.

(red.)
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