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Szpital to nasza wspólna sprawa więc pomagamy!
Powiat pokrywa milionowe straty szpitala powiatowego
Wysokość kontraktu z NFZ nie pokrywa rzeczywistych kosztów
leczenia pacjentów i funkcjonowania szpitala powiatowego w Lublińcu. 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.

więcej na str. 2

Twoje TAK ma ZNACZENIE!

26 maja na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu
Już po raz trzeci rusza organizowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i lublinieckiego lekarza Karola Kukowkę, kampania „Twoje TAK ma ZNACZENIE” promująca ideę transplantacji i zachęcająca do dyskusji na ten temat. To wydarzenie zachęcające również do powiedzenia „tak” dla zdrowego stylu życia,
umożliwiające wykonanie bezpłatnych badań i skorzystanie z konsultacji medycznych.

Na naukę języków nigdy nie jest za późno
Jeżeli jesteś seniorem i uważasz, że nauka języków obcych to raczej
sprawa dla młodych, to miło nam poinformować Cię Drogi Czytelniku, że jesteś w błędzie. Poznawanie słówek, zwrotów i zasad ortografii języków obcych może z pewnością być doskonałą rozrywką intelektualną, cieszyć i uczyć również tą „starszą młodzież”.

Anita i Mikołaj Naczyńscy, starosta Joachim Smyła i Jadwiga Kozicka
dyrektor Domu Kombatanta z uczestniczkami kursu językowego

więcej na str. 3

więcej na str. 8

Wizyta zagranicznych gości
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach gościła uczniów i nauczycieli krajów
partnerskich projektu Erasmus
+Green Schools 2.0 For z Sustainable Future. Goście z Włoch,
Grecji, Macedonii, Rumunii
i Portugalii mieli okazję zwiedzić Kraków, Wieliczkę, a w środę 16 maja skorzystali z zaproszenia Starosty Lublinieckiego.
Uczestników projektu: uczniów,
ich nauczycieli w Starostwie Powiatowym przywitał wicestarosta Tadeusz Konina.

więcej na str. 4
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Szpital to nasza wspólna
sprawa więc pomagamy!
Powiat pokrywa milionowe straty szpitala powiatowego

Wysokość kontraktu z NFZ nie pokrywa rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów
i funkcjonowania szpitala powiatowego w Lublińcu. 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.
Zdrowie mieszkańców to sprawa priorytetowa, dlatego szpital powiatowy nigdy nie odeśle żadnego pacjenta nie udzielając mu pomocy,
tylko dlatego, że wyczerpał mu się limit przyjęć i procedur medycznych,
wyznaczonych przez NFZ. Fundusz stawia nas – samorządy – w bardzo trudnej sytuacji nie zabezpieczając odpowiedniej wysokości środków finansowych na leczenie pacjentów. Misją szpitala jest leczenie,
a obowiązkiem NFZ jest zabezpieczenie środków na to leczenie. Tych
środków brakuje, więc samorząd zmuszony jest – dbając o zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańców – pokrywać te braki finansowe –
mówi starosta Joachim Smyła.
W 2016 r. SP ZOZ poniósł stratę w wyniku bieżącej działalności
(m.in.: płace, energia, ogrzewanie, woda, leki, środki medyczne,
badania laboratoryjne i inne) w wysokości 1.051.080,02 zł. Kwota ta w 100% powinna być pokryta przez NFZ w zakresie kontraktu. Niestety tak nie jest. Fundusz zaniża kontrakt na bieżące funkcjonowanie o kwotę tej straty, pomimo tego, iż jego obowiązkiem
jest pełne pokrycie kosztów leczenia pacjentów ze składek zdrowotnych, które wszyscy opłacamy. Strata ta w całości pokrywana
jest ze środków Powiatu.
W 2017 r. SP ZOZ poniósł stratę w wyniku bieżącej działalności
w wysokości 1.960.385,34 zł. Strata ta również w całości pokryta
została ze środków Powiatu.
Powiat oprócz pokrywania bieżących strat generowanych przez
SP ZOZ spłaca zaciągnięty przez szpital kredyt na rozbudowę i wyposażenie w wysokości 7.660.080,19 zł.

Inwestycje w SP ZOZ
Ogromne środki finansowe Powiat przeznacza również na inwestycje w SP ZOZ. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja pomieszczeń, w których będzie znajdowała się apteka przyszpitalna. Na ten cel przeznaczona została kwota 250.000 zł, wyremontowane zostaną również łazienki na bloku operacyjnym.
Inwestycja ta będzie kosztowała Powiat 30.000 zł. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 kwietnia br. przekazano również dotację
na zakup nowego, cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb SP ZOZ
w kwocie 850.000 zł. W związku z tym, że jest to aparat całkowicie cyfrowy będzie możliwość pełnej integracji pomiędzy aparatem RTG a szpitalnym systemem informatycznym. Lekarz korzystając z komputera we własnym gabinecie lekarskim zleca badanie RTG, a następnie po wykonaniu badania otrzymuje zdjęcie
i opis na swój komputer. Taka opcja przyspieszy proces leczenia, gdyż omijamy czas potrzebny na nagranie płyty CD ze zdjęciem i wydruk opisu badania. Nowy aparat RTG zgodnie z zawartą Umową ma zostać zamontowany i uruchomiony w szpitalu do
końca maja br. Następnie konieczne jest jeszcze uzyskanie stosownych pozwoleń od Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektoratu Sanitarnego. Pierwsze badania na nowym, cyfrowym aparacie RTG będą mogły być realizowane już na początku
czerwca br.
Aneta Konieczny

Z sesji Rady Powiatu w Lublińcu INFORMACJA DLA PETENTÓW
Komendant KP Policji w Lublińcu – insp. mgr Rafał Kuter przedstawił sprawozdanie z działalności KP Policji w Lublińcu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za rok 2017.
• Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji pn.
„Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego)
oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zabezpieczono w budżecie powiatu na 2018 r. środki finansowe w wysokości 3 280 000 zł, w tym środków własnych powiatu w wysokości nie
większej niż 778 400 zł oraz dofinansowania z Rządowego Programu
na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2 501 600 zł,
- przekazania środków finansowych – 30 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
z przeznaczeniem na zakup kotła grzewczego z osprzętem i elementów instalacji grzewczej do budynku Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
- udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu przy ul.
Sobieskiego 9 – dotacja w wysokości 850 000 zł z przeznaczeniem
na zadania inwestycyjne pod nazwą „Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu. 
(red.)
•
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W SPRAWIE REJESTRACJI POJAZDÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów uprzejmie
informujemy, że od dnia 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek) będzie
istniała możliwość dokonania czynności związanych z rejestracją
pojazdu, wyrejestrowania oraz wymiany dowodu rejestracyjnego
po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się – nr kontaktowy 34/351–05–23, pokój nr 8A w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7.
Pozostałe osoby będą obsługiwane przez pracowników Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w sposób tradycyjny
– w oparciu o system kolejkowy na podstawie pobranych numerków – w pokoju nr 03, nr kontaktowy 34/351–05–16.
Przypominamy Państwu również, że sprawy związane z odbiorem stałych (tzw. „twardych”) dowodów rejestracyjnych oraz czynności polegające na zgłoszeniu sprzedaży pojazdu, obsługiwane
są przez stanowiska ds. prawa jazdy (strona lewa w pokoju nr 03).
Zachęcamy Państwa także, w przypadku wątpliwości i pytań, do
skorzystania z porad pracownika na stanowisku ds. informacji, np.
celem weryfikacji posiadanych dokumentów, niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu. Stanowisko mieści się w pokoju nr 03,
nr kontaktowy: 34/351–05–16.
Zbigniew Chromik
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
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Twoje TAK ma ZNACZENIE!
26 maja na Bulwarze Franciszka Grotowskiego w Lublińcu

Już po raz trzeci rusza organizowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i lublinieckiego
lekarza Karola Kukowkę, kampania „Twoje TAK ma ZNACZENIE” promująca ideę transplantacji i zachęcająca
do dyskusji na ten temat. To wydarzenie zachęcające również do powiedzenia „tak” dla zdrowego stylu
życia, umożliwiające wykonanie bezpłatnych badań i skorzystanie z konsultacji medycznych.
- Transplantacja pozwala żyć
i być, jest czasami jedyną drogą do
ratowania tego, co najcenniejsze –
życia ludzkiego! Dlatego już po raz
trzeci spotkamy się, by powiedzieć
„TAK”. „TAK” dla transplantacji
i „TAK” dla zdrowego stylu życia.
Co przygotowaliśmy dla Państwa
tym razem? W godzinach 11:00
-16:00 panel BEZPŁATNYCH badań wraz z konsultacjami lekarskimi: pomiary glikemii z kropli
krwi, pomiar cholesterolu z kropli
krwi, ciśnienia tętniczego, spirometria, smokolizery dla palaczy,
EKG, kardiolog, Kardiobus, będziemy badać kondycję i wiek serca, wykonywać USG pęcherzyka żółciowego na obecność złogów, będzie
stoisko okulistyczne, Osteobus,
Słuchbus, stoisko fizjoterapeuty
z badaniem wad postaw u dzieci.
Lublinieckie Amazonki z użyciem
fantomów będą uczyły jak poprawnie zbadać sobie piersi. Planujemy
stoiska radiologa, hematologa, dietetyka, będziemy też przeprowadzać badania składu ciała wraz
z konsultacjami i badania kondycji skóry. Będzie można również
oddać krew, zarejestrować się
w DKMS i oddać włosy zgodnie
z założeniem Fundacji Rak’n’Rol.
Poza tym: miasteczko z atrakcjami skierowanymi do najmłodszych
wraz z miasteczkiem językowym,
liczne zabawy, konkursy, zajęcia
aktywizujące dla osób starszych.
W godzinach 16:00 – 20:00 zacznie się część artystyczna z pokazami akrobatycznymi oraz sportowymi. Zwieńczeniem całodniowej
kampanii będzie koncert Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, zespołu,,Próba Generalna” oraz laureatów
I -go Przeglądu Muzycznego,,Życie jest piękne bo…” – mówił Karol
Kukowka, lubliniecki lekarz, pomysłodawca i organizator akcji.
W trakcie całodniowej kampanii odbywać się będzie kampania uświadamiająca i poruszająca
temat transplantacji oraz krwiodawstwa. Zapraszamy do udziału
w licznych dyskusjach i rozmowach z osobami oczekującymi
lub będącymi po transplantacji.
Podczas trwania kampanii będzie
możliwość nabycia,,Oświadczenia Woli”, do czego już dziś gorąco zachęcamy. Imprezie towarzyszył będzie drugi już zlot FoodTrucków, gdzie będziemy mogli
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oddać się chwilowemu, smakowemu szaleństwu.
- Szczytny cel, lekarz z niesamowitą energią, z pasją do tego,
co robi. Myślę, że dla mieszkańców powiatu to doskonała okazja,
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żeby wzbogacić swoją wiedzę na
temat transplantacji, której oczywiście sam mówię „tak”, ale także
żeby dowiedzieć się więcej na temat zdrowego stylu życia, zrobić
podstawowe badania i zasięgnąć

opinii lekarza, co do polepszenia jego jakości. Z wielką przyjemnością
objąłem patronat nad tym przedsięwzięciem – mówił starosta
Joachim Smyła.
Aneta Konieczny
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EDUKACJA W POWIECIE

Wizyta zagranicznych gości
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach gościła uczniów i nauczycieli krajów
partnerskich projektu Erasmus +Green Schools 2.0 For z Sustainable Future. Goście z Włoch,
Grecji, Macedonii, Rumunii i Portugalii mieli okazję zwiedzić Kraków, Wieliczkę, a w środę
16 maja skorzystali z zaproszenia Starosty Lublinieckiego. Uczestników projektu: uczniów,
ich nauczycieli w Starostwie Powiatowym przywitał wicestarosta Tadeusz Konina.
- Witam Was Drodzy Przyjaciele! Chciałbym, żebyście wiedzieli, jak
ważne jest to dla nas spotkanie i jak bardzo cieszy nas to, że możemy
Was dzisiaj gościć w murach Starostwa. Kiedy patrzymy na Wasz entuzjazm i radość młodości, to widzimy w Waszym pokoleniu posłańców
pokoju, którzy budują swoje relacje w oparciu o życzliwość, przyjaźń,
wzajemne zrozumienie i szacunek. I niech te różnorodne drogi, które
pokonujecie i którymi podążacie pozwolą każdemu z Was odnajdywać
w każdej chwili motywy życia i nadziei. Jesteście naszymi szczególnymi

gośćmi i bardzo cieszę się, że dzisiaj możemy wspólnie spędzić ten czas–
mówił wicestarosta.
W spotkaniu uczestniczyła również Sylwia Fronczek – sekretarz
Powiatu, Anita Naczyńska – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu, Jacek Fokczyński – skarbnik Powiatu i Ernest Pogoda –
radny Rady Powiatu.
- Witajcie Kochani na naszej pięknej Ziemi Lublinieckiej, w Lublińcu, w małym, ale jakże pięknym miasteczku! Cieszę się, że możemy gościć reprezentantów tylu krajów, możemy wymieniać się naszymi doświadczeniami i wrażeniami, być ze sobą. Pomimo tego, że pochodzimy z różnych obszarów Europy, kultur to jednak tak wiele nas łączy,
a wszystko dzięki znajomości języka angielskiego! Dzięki tej umiejętności możemy dzisiaj rozmawiać ze sobą, komunikować się, nawiązywać
przyjaźnie i wymieniać się spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że zabierzecie z Lublińca pozytywne wspomnienia i będziemy mogli jeszcze gościć
Was w przyszłości, zapraszam serdecznie! – mówiła Anita Naczyńska.
Uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną promującą walory turystyczno‑krajoznawcze powiatu lublinieckiego. Spotkanie w Starostwie Powiatowym zakończyło się wręczeniem upominków i pamiątkowym zdjęciem.
Aneta Konieczny

Awangarda na głowie

Fryzjerskie
arcydzieła

W Zespole Szkól Zawodowych
w Lublińcu odbył się
Konkurs Fryzjerski o Puchar
Starosty Lublinieckiego.

- To już dwunasty raz, gdy mieliśmy okazję podziwiać dzieła młodych fryzjerów z naszego regionu –
mówiła Jolanta Kardas dyrektor
ZSZ w Lublińcu. Pierwszy konkurs odbył się w 2006 roku, a jego tematem była fryzura karnawałowa. Od tamtego czasu setki
uczestników z Lublińca i innych
miejscowości walczyło o fryzjerski laur Starosty Lublinieckiego,
a motyw przewodni konkursu
zmieniał się. Rywalizacja w ubiegłych edycjach poruszała tematy takie jak: „Fryzura ślubna”,
„Na czerwonym dywanie”, czy
„W rytmie flamenco”. Ta długa
tradycja zaowocowała odkryciem
wielu talentów i stworzeniem
możliwości rozwoju dla uczniów
w zawodzie fryzjer ze szkół w Lublińcu, Kłobucku, Częstochowie,
Oleśnie i Tarnowskich Górach.
Tematem tegorocznej XII
edycji była”Awangarda na głowie”. Słowo „awangarda” z języka francuskiego oznacza „straż
przednią”. W sztuce oznacza zespół kierunków odrzucających
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Patrycja Słupczewska – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu zdobyła II miejsce
w odbywającym się w Kłobucku
X Powiatowym Konkursie Fryzjerskim „Młody Mistrz Fryzjerstwa”, którego mottem w tym
roku była „Fauna we włosach”.
Wszyscy uczestnicy wykazali się
ogromną kreatywnością, fryzurami, ubiorem i makijażem tworzyli prawdziwe arcydzieła. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
dotychczasowe style, stawiających na własny świat, nienaśladujący rzeczywistości i niestroniący od abstrakcji. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie
wcielić się w takich awangardowych twórców, którzy przecierają szlaki w dziedzinie sztuki
fryzjerskiej.
Do udział w pracach komisji
konkursowej zaproszeni zostali: Anna Kołtuńska – przewodnicząca komisji, Anna Niedurny, Małgorzata Wach oraz Adam
Sznober.
Zwycięzcą XII Konkursu Fryzjerskiego o Puchar Starosty

Lublinieckiego została Sylwia Karasiewicz z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z Tarnowskich Gór.
Zdobywczynią drugiego miejsca została Agata Pyka uczennica ZSZ w Lublińcu, a trzeciego –
Marta Gembara również z ZSZ
w Lublińcu. Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić Kingę
Szyszkę uczennicę ZSZ w Lublińcu. Oczekiwania na wyniki konkursu wszystkim zaproszonym
gościom umilał występ muzyczny uczennicy Magdaleny Droździok oraz absolwenta szkoły
Daniela Poloczka.
(red.)
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Ortograficzne potyczki
„Nie pomogły czary‑mary, abrakadabra ani też
inne wykrzykiwane wniebogłosy zaklęcia…”

Tak zaczynało się dyktando, które w Szkole Podstawowej nr 4
w Lublińcu pisali uczniowie ze szkół naszego powiatu. O tytuł Mistrza Ortografii powiatu lublinieckiego w kategorii uczniów klas IV
–VI oraz kategorii klas VII i gimnazjalnych ubiegało się 52 uczniów
z Lublińca, Ciasnej, Lubecka, Kochanowic, Sadowa i Koszęcina. Ortograficzne potyczki wygrali i tytuł Mistrza Ortografii otrzymali:
Hanna Weisser z klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu
oraz uczeń klasy 3 gimnazjalnej Łukasz Pietrek ze Szkoły Podstawowej w Koszęcinie. Tytuł Wicemistrza trafił do uczennicy klasy
VI Hanny Kulińskiej również ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Emilii
Krawczyk z 3 klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast laureatami III miejsca zostali: Antoni Kanclerz z klasy VI

z Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein oraz Sebastian Ledwoń z klasy
VII ze Szkoły Podstawowej w Ciasnej. Jury postanowiło przyznać
również trzy wyróżnienia: Mai Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu, Wojciechowi Kucharskiemu i Milenie Wysłucha
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublińcu.

(red.)

Ogólnopolski Konkurs Polsko‑Angielsko‑Niemieckiej Wiedzy
Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Najzdolniejsi uczniowie niesłyszący i słabosłyszący kształcący
się w zawodzie „kucharz” oraz „technik żywienia i usług
gastronomicznych” mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności
podczas Ogólnopolskiego Konkursu Polsko‑Angielsko
‑Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla Niesłyszących
i Słabosłyszących, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek
Szkolno‑Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu.
W finałowej rywalizacji uczestniczyło jedenastu uczniów z ośrodków szkolno‑wychowawczych, m.in. w Krakowie, Łodzi oraz Lublińca. Celem Konkursu było popularyzowanie tematyki gastronomicznej w językach polskim, angielskim i niemieckim oraz podnoszenie
poziomu znajomości zawodowego języka polskiego, angielskiego i niemieckiego wśród młodzieży z dysfunkcją słuchu. W konkursowej rywalizacji wielki sukces odnieśli uczniowie Technikum
Nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących lublinieckiego Ośrodka.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Szymon Matusek, a w klasyfikacji zespołowej drużyna z Lublińca, w składzie Szymon Matusek
i Przemysław Krasucki. Zwycięskich uczniów przygotowała Izabela

Podczas uroczystości zakończenia zmagań konkursowych dyrektor Ośrodka
Danuta Jakubiszyn i wicedyrektor Ewa Jeziorska wręczyły laureatom Konkursu i najlepszym drużynom nagrody i puchary ufundowane przez Starostę
Lublinieckiego i sponsorów.

Szczęsny – nauczycielka zawodu i Joanna Kulik – nauczycielka języka angielskiego. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i życzymy
kolejnych sukcesów. 
Kazimierz Ziółek

Warsztaty baristyczne

Filiżanka ulubionej kawy, pita często w towarzystwie bliskich nam osób, to jedna
z najbardziej wyczekiwanych chwil całego dnia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków,
poprawia samopoczucie i stawia na nogi. Wielu z nas nie wyobraża sobie dnia bez wybicia filiżanki
ulubionej kawy, świeżej i aromatycznej. Jak zatem sprawić, aby jej smak i aromat był jak najlepszy.
Wiedzą o tym, na pewno
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, którzy
wzięli udział w warsztatach baristycznych. Na zaproszenie Renaty Pruskiej – kierownika szkolenia praktycznego – szkołę odwiedził Ryszard Kuczera – barista
i dyplomowany członek Stowarzyszenia Polskich Barmanów.
Wa rsz t at y sk łada ł y się
z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie poznali drogę

ziarenka kawy od plantacji do filiżanki, zasady pracy z ekspresem
ciśnieniowym oraz młynkiem
żarnowym, jak również zasadę przyrządzenia perfekcyjnego espresso. Podczas zajęć praktycznych każdy z nich mógł od
razu zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną. Pod czujnym
okiem profesjonalisty sprawdzał
działanie i obsługę ekspresu ciśnieniowego, trenował regulację,
dozowanie i ubijanie kawy, ćwiczył technikę spieniania mleka
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do kawy, przygotowywał espresso oraz inne napoje na jego bazie. Zwieńczeniem szkolenia było samodzielne przygotowanie
dowolnego rodzaju kawy z wykorzystaniem sztuki latte art –
rysowanie mlekiem po kawie.
Dzięki szkoleniu młodzież podniosła swoje kwalifikacje zawodowe
i zdobyła nowe umiejętności praktycznych, które na pewno przydadzą im się w przyszłości – mówiła Jolanta Kardas dyrektor ZSZ
w Lublińcu. 
(red.)
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Matematyczne zmagania w Mickiewiczu
W Zespole Szkól nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyła się 12 edycja Regionalnego Konkursu Matematycznego
im. Stefana Banacha pod patronatem Starosty Lublinieckiego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Na konkurs przybyli uczniowie z II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie, II LO im.
R. Traugutta w Częstochowie, IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lublińcu. W matematycznych zmaganiach wzięła udział także reprezentacja gospodarzy. Łącznie w konkursie startowało 28 uczniów.
W tym roku matematycznymi mistrzami okazali się uczniowie
II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, którzy zdobyli wszystkie miejsca na podium:
I miejsce – Adam Kania (41 pkt./50), II miejsce – Wojciech Zieliński (36 pkt.), III miejsce – Aleksy Walczak zdobywając 35,5 pkt., IV
miejsce – Marcin Knapik z IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie, najlepszy wynik gospodarzy zdobył Daniel Brzęczek z kl.III a,
który uplasował się na V miejscu, zdobywając 31 punktów, VI miejsce zajął Piotr Kulpiński z IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie – wynikiem 30,5 punktów.
Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwali autorzy zadań
tegorocznej edycji, pracownicy naukowi Instytutu Matematyki Politechniki Częstochowskiej: dr inż. Izabela Zamorska, dr Urszula Siedlecka oraz dr. Grzegorz Biernat.
Gośćmi specjalnymi byli również pracownicy naukowi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach: dr Agata Śliwa – Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi oraz dr inż. Mirosław Bonek z Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, który
po części konkursowej wygłosił dla uczestników wykład pt. „Zastosowanie matematyki i logiki w nauce o materiałach”.
Po konkursie dla licealistów nadszedł czas na rywalizację uczniów
gimnazjów i szkół podstawowych, na która przybyli najzdolniejsi
matematycznie uczniowie z siedmiu szkół powiatu lublinieckiego:
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach, Gimnazjum nr 1
w Koszęcinie, Gimnazjum przy SP nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu, Gimnazjum przy SP nr 2 im. Jana Pawła
II w Lublińcu, Gimnazjum w Pawonkowie, Gimnazjum w Herbach
i Gimnazjum przy SP im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu. W tym roku najwyższe laury zdobyli uczniowie Gimnazjum w Kochanowicach, dla których „piątek trzynastego” okazał się bardzo szczęśliwy.

Lista laureatów przedstawia się następująco: I miejsce – Ewa Bambynek, II miejsce – Michał Walter, III miejsce – Piotr Kulisz – cała
trójka z Gimnazjum w Kochanowicach IV miejsce ex aequo Aleksandra Just oraz Aleksander Najgebauer z Gimnazjum przy SP nr 2 im.
Jana Pawła II w Lublińcu, V miejsce Wiktoria Plaza z Gimnazjum
przy SP im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu, VI miejsce Wiktor Małysa z Gimnazjum przy SP nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
w Lublińcu. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo
Matematyczne, a także Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, który reprezentowały panie: dr Sylwia Nieszporska oraz
dr Wioletta Skrodzka z Katedry Ekonometrii i Statystyki. Po części
konkursowej pani dr Sylwia Nieszporska wygłosiła dla uczniów wykład pt. „Matematyka na usługach demografii”.
- Dziękujemy wszystkim gościom i uczestnikom konkursu i sponsorom nagród. Uczniom gratulujemy wspaniałych wyników, nauczycielom gratulujemy zdolnych uczniów i dziękujemy, że pielęgnują w nich
pasję do matematyki.
organizatorzy konkursu:
Beata Dombek. Sonia Olszok, Adam Ożarowski i Sabina Thomas Watoła

Zaśpiewali Panu Bogu!
W dniach 24- 25 kwietnia
w Zespole Szkół im. św.
E. Stein odbył się Powiatowy
Festiwal Piosenki Religijnej.

Jak co roku festiwal zgromadził wielu utalentowanych młodych ludzi, którzy zachwycali
swoimi umiejętnościami wokalnymi. Pierwszego dnia festiwalu
swoje umiejętności prezentowali
uczniowie szkół podstawowych
z całego powiatu lublinieckiego. Zwycięzcami mogli czuć się
wszyscy. Jury postanowiło wyróżnić 5 uczestniczek: Amelię
Chmiel, Emilię Małeskę, Paulinę
Kowalik, Karolinę Kosytorz oraz
Natalię Korzekwę, która otrzymała wyróżnienie specjalne.
D r u g ie go d n i a s w oi m i
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umiejętnościami mogły pochwalić się przedszkolaki. Na deskach
sceny zaprezentowało się aż 21
uczestników. Po długich obradach jury przyznało 9 wyróżnień. Najlepsi okazali się: Maja
Czernik, Zuzanna Heluszka, Maja
Łopacińska, Julia Stroba, Hanna
Kampa, Florian Małyska, Joanna
Chudzik, Julita Gambuś oraz Milena Kopeć.
Festiwal zaszczycili swoja
obecnością znamienici goście,
m.in.: Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Zając, Superior Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Lucjan
Lisiecki, Starosta Lubliniecki Joachim Smyła, Burmistrz Miasta
Edward Maniura, przedstawiciele
Zarządu Głównego Katolickiego

Stowarzyszenia Wychowawców:
Maria Banduch i Elżbieta Kucharska oraz przedstawiciel „Gościa
Niedzielnego” – Jan Maniura.
Tegoroczny Festiwal Piosenki
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Religijnej możemy zaliczyć do
udanych i z niecierpliwością czekamy na kolejny. Do zobaczenia za rok!
(red.)
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Jeden dzień w wymarzonym zawodzie
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu wzięli udział
w kolejnej, piętnastej już edycji „Dnia Przedsiębiorczości” –
programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, pod honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego idą jest pomoc w podejmowaniu
przez młodych ludzi trafnych decyzji związanych
z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu przystąpił do projektu
już po raz ósmy. Młodzież kształcąca się w zawodach: „technik
żywienia i usług gastronomicznych” oraz „technik elektryk” spędziła jeden dzień w wybranym przez siebie miejscu pracy. Poprzez
udział w programie uczniowie mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczyć związku pomiędzy wykształceniem, a karierą zawodową oraz zapoznać się z organizacją
i zarządzaniem firmą.
Koordynatorem realizacji projektu w szkole była Renata Pruska –
kierownik szkolenia praktycznego.
- W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wielu lokalnych przedsiębiorców, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie
i poświęcenie swojego cennego czasu – mówiła Jolanta Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym
uczniom i zachęcamy do udziału w kolejnym Dniu Przedsiębiorczości
w przyszłym roku szkolnym – dodaje.
(red.)

Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Lublinieckiego w Karate Kyokushin

Wyniki Otwartych Mistrzostw Powiatu Lublinieckiego w Karate Kyokushin:

W sobotę 28 kwietnia
w hali sportowej Zespołu
Placówek Oświatowych
w Boronowie odbyły się
Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Lublinieckiego
w Karate Kyokushin.

1
2
3

W zawodach wzięło udział 61
zawodników i zawodniczek z 7
klubów w: Lubszy, Tworogu, Piekar Śląskich, Miotka, Kalet, Wożnik i Boronowa. Sędzią głównym
zawodów był sensei Sylwester
Świder oraz starsi zawodnicy sekcji „Boronovia”. Karatecy stratowali w walkach na tarczy, walkach bezkontaktowych i kata.
Zawody wyłoniły mistrzów powiatu i dały możliwość sprawdzenia poziomu umiejętności technicznych zawodników z klubów z naszego regionu. Dużo emocji wzbudzili zwłaszcza najmłodsi adepci
wschodniej sztuki walki mocno wspierani przez rodziców.
Kibice mieli możliwość obejrzenia medalistów Mistrzostw Polski w młodszych kategoriach, m.in.: Mateusza Machwitza i Mateusza Bednarka, a także pokaz techniki i walk zawodników w różnym wieku, co świadczy o tym, że karate można ćwiczyć niezależnie od wieku. Na zakończenie zawodów sensei Sebastian Świder
wręczył oficjalne powołanie do reprezentacji Polski na zbliżające się Mistrzostwa Europy Juniorów: Bartkowi Małysie z Boronowa. Nagrody wręczali: prezes TKKF „Boronovia” (główny organizator imprezy) Zbigniew Ormańczyk oraz działacze klubowi. (red.)
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Kata do niebieskiego pasa
Chłopcy
Dziewczęta
Tyrała Eryk (Boronów)
1 Kot Agnieszka (Lubsza)
Sionkowski Emil
2 Zgoda Magda (Kalety)
Wawrzyniak Adam (Kalety)
3 Wawrzyniak Dorota (Kalety)
Kata powyżej niebieskiego pasa
Chłopcy
Dziewczęta
Bednarek Mateusz (Woźniki)
1 Helisz Ewa (Kalety)
Machwitz Mateusz (Boronów)
2 Kot Agata (Lubsza)
Warzecha Mikołaj (Tworóg)
3 Kużniak Amelia (Lubsza)
Walka na tarczy
Chłopcy 6 lat
Dziewczęta 6 lat
Machwitz Łukasz (Boronów)
1 Bajor Małgosia (Woźniki)
Robok Dominik(Boronów) /
2 Bednarek Karolina(Woźniki)
Tomek Stankiewicz (Woźniki)
Majczak Olek(Lubsza)
3 Potempa Julia (Lubsza)
Walka na tarczy
Chłopcy 8 lat
Dziewczęta 8 lat
Stankiewicz Łukasz (Woźniki)
1 Zgoda Magda
Skop Florian (Lubsza)
2 Gabryś Olga(Kalety)
Cichoński Mikołaj (Woźniki)
3 Myronenko Ksenia (Piekary Śląskie)
Walka na tarczy
Chłopcy 12–13 lat
Dziewczęta do niebieskiego pasa
Robok Eryk (Boronów)
1 Robok Edyta (Boronów)
Warzecha Mikołaj (Tworóg)
2 Lachman Julia (Boronów)
Ociepka Tomek (Piekary Śląskie)
3
Walka bezkontaktowa
Chłopcy – niebieskie pasy
Dziewczęta – żółty pas
Matczak Szymon (Piekary Śląskie)
1 Kużniak Amelia (Lubsza)
Tyrała Eryk (Boronów)
2 Helisz Ewa (Kalety)
Sionkowski Emil
3
Walka bezkontaktowa
Chłopcy – pomarańczowe pasy
Dziewczęta – pomarańczowe pasy
Szymańczyk Kacper (Woźniki)
1 Wawrzyniak Dorota (Kalety)
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Na naukę języków nigdy nie jest za późno
Jeżeli jesteś seniorem i uważasz, że nauka języków obcych
to raczej sprawa dla młodych, to miło nam poinformować
Cię Drogi Czytelniku, że jesteś w błędzie. Poznawanie
słówek, zwrotów i zasad ortografii języków obcych może
z pewnością być doskonałą rozrywką intelektualną,
cieszyć i uczyć również tą „starszą młodzież”.
Doskonałym przykładem są tu pensjonariusze lublinieckiego „Domu Kombatanta” i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu,
którzy już kolejny rok szlifują swoje umiejętności językowe, uczą się
słówek, biorą udział w konwersacjach uzyskując coraz lepsze wyniki. Pomysł zrodził się sześć lat temu i realizowany jest do dzisiaj jako cykliczne kursy językowe dla seniorów działające na zasadzie wolontariatu. Inicjatorką tego pomysłu jest Anita Naczyńska – lektor języka angielskiego, właścicielka Sieci Szkół Językowych Naczyńscy.
To dzięki niej zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, z poczuciem
humoru i w niczym nie przypominają – pamiętanych przez uczestników kursu – nudnych zajęć szkolnych.
11 maja na uroczystym zakończeniu kolejnego etapu kursów językowych dla seniorów pojawiły się władze Powiatu: starosta Joachim
Smyła, wicestarosta – Tadeusz Konina, sekretarz Powiatu – Sylwia
Fronczek, personel Domu Kombatanta z dyrektorem – Jadwigą Kozicką na czele, Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Aleksandra Kowalczyk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jolanta Olszewska – kierownik Dziennego Domu Pomocy „Klub Seniora” oraz Państwo Maria i Ryszard Nikodem, którzy
po wielu latach emigracji w USA wrócili do Polski.
Lekcja języka angielskiego prowadzona przez Anitę Naczyńską przy
akompaniamencie na gitarze w wykonaniu Mikołaja Naczyńskiego zachwyciły wszystkich. Wyśpiewane kwestie w języku angielskim jakby szybciej wpadały w pamięć, były nie tylko nauką, ale też zabawą.
Uczniowie – osoby starsze, często schorowane z wielką lekkością
przedstawiały się, mówiły o swoich upodobaniach, pasjach, opisywały obrazki posługując się oczywiście poprawną angielszczyzną, wywołując przy tym lawiny braw osób zaproszonych na tą uroczystość.
Zachwycił pan Henio, który chcąc zaskoczyć swojego „teachera” przygotował swoje wystąpienia w wersji daleko przekraczającej oczekiwania. Do tego dnia – jak sami mówią – przygotowywali się bardzo długo, kosztowało ich to niejedną nieprzespaną noc. Anita Naczyńska
– rektorka – ze łzami w oczach gratulowała swoim podopiecznym.
- Dziękuję Wam – za cały rok ciężkiej, wytężonej pracy i za każde spotkanie, które było dla mnie i – mam nadzieję dla was – wielką przyjemnością. Oprócz nauki i pracy pojawiła się między nami, co mnie bardzo cieszy – przyjaźń i zaufanie – mówiła Anita Naczyńska.
Cała uroczystość – wzruszająca, motywująca, dająca do myślenia,
bo jeżeli tym ludziom, starszym, schorowanym się chce, a często nam,
troszkę później urodzonym nie do końca starcza motywacji, to może jednak warto zastanowić się nad możliwością „przemeblowania”
naszego życia. Wielkie gratulacje dla uczniów! Właśnie za siłę motywacji i zapał do nauki! Wielkie gratulacje dla prowadzących zajęcia – Państwa Naczyńskich, którzy poświęcają swój czas, bezpłatnie
ucząc te osoby i cieszą się ich sukcesami!

Uroczyste zakończenie kolejnego etapu kursów językowych. Uczestnicy i zaproszeni goście

Inicjatorką kursów językowch dla seniorów jest Anita Naczyńska – lektor
języka angielskiego. To dzięki niej zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, z poczuciem humoru i w niczym
nie przypominają – pamiętanych
przez uczestników kursu – nudnych
zajęć szkolnych.

Zachwycił pan Henio, który chcąc zaskoczyć swojego „teachera” przygotował swoje wystąpienia w wersji daleko przekraczającej oczekiwania.

Budynek Powiatowego Centrum Usług
Społecznych pięknieje z dnia na dzień

Budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu, będący własnością
Powiatu Lublinieckiego zmienia swój wizerunek. Zakończono prace związane z wymianą balustrad wewnętrznych. Modernizacja w sposób znaczący wpłynęła na poprawę
estetyki wnętrza budynku.
(DP)

Aneta Konieczny

Istnieje możliwość podjęcia działalności
handlowej na terenie Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta”
przy ul. dr E. Cyrana 10 w Lublińcu.
Do wydzierżawienia jest lokal o pow. 22 m2 w tym dwa pomieszczenia i korytarz z lokalizacją na parterze, segmentu III z przeznaczeniem na działalność handlową artykułami spożywczymi i przemysłowymi gospodarstwa domowego. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną urządzenia chłodnicze oraz meble.
Wszelkich informacji udzielamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 690 013 809 lub e‑mail administracja@dpskombatant.pl
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