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Budżet Powiatu na
rok 2020 przyjęty
jednogłośnie!
str. 3

Najważniejszy m punktem
ostatniej w 2019 roku sesji Rady
Powiatu w Lublińcu było przyjęcie budżetu na rok 2020, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje
i przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Sytuacja szpitali powiatowych jest tragiczna!
str. 2

Kontrakty z NFZ nie pokrywają nawet kosztów osobowych! A co z leczeniem
pacjentów, o inwestycjach, kosztach wyżywienia, mediów nie wspominając!
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu Tomasz Piechniczek, 13 lutego, uczestniczył w Sejmie w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Tematem spotkania była sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.
Michał Me˛dlewski

Promocja książki „Tajemnica Czarnego Lasu”
W Lubitece – Miejsko‑Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, 27 lutego, odbyła się promocja książki autorstwa Michała Mędlewskiego „Tajemnica Czarnego Lasu”. Imprezie towarzyszyła wystawa dawnych pocztówek przedstawiających Lubliniec ze zbiorów Krzysztofa Brzeziny.
ISBN: 978-83-950986-1-1

TAJEMNICA CZARNEGO LASU
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Michał Me˛dlewski

TAJEMNICA
Czarnego Lasu

100 lat Śląskiej Piłki Nożnej
W piątkowy wieczór, 7 lutego w restauracji „Strzelnica” w Kochcicach odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia Śląskiej
Piłki Nożnej. Pomysłodawcą wyjątkowego spotkania był prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula. Honorowy
patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.
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Sytuacja szpitali powiatowych
jest tragiczna!
Kontrakty z NFZ nie pokrywają nawet kosztów
osobowych! A co z leczeniem pacjentów, o inwestycjach,
kosztach wyżywienia, mediów nie wspominając!
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu Tomasz Piechniczek,
13 lutego, uczestniczył w Sejmie w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Tematem spotkania była sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia.
- Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia stwierdził, że finansowanie przez NFZ wzrosło w sposób istotny, resort monitoruje zobowiązania szpitali, a minister regularnie spotyka się z reprezentantami
środowiska. Prezes Związku Powiatów Polskich zauważył, że z analizy wynika że 93% szpitali jest „pod kreską”, a nieobecność ministra
na posiedzeniu już dawno przestała dziwić. Prezes Związku Szpitali
Powiatowych Województwa Śląskiego, do którego należy 25 placówek
(wśród nich także Lubliniec), zauważył, że wzrost kontraktów został
pochłonięty przez płace, a szpitale zrzeszone w Związku wygenerowały w ubiegłym roku stratę w wysokości 146 milionów złotych. Wręczył także 15-punktowy wykaz działań koniecznych do poprawy sytuacji. Inny mówca, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
Szpitali Powiatowych, przytoczył informację uzyskaną na podstawie analizy dokumentów finansowych 118 szpitali w całej Polsce, że
w wielu szpitalach płace personelu stanowią już 80 proc. wszystkich
kosztów, a w niektórych kontrakt NFZ nie pokrywa kosztu wynagrodzeń, taka sytuacja występuje również w naszym szpitalu. W tej sytuacji trudno mówić o prowadzeniu działalności leczniczej – diagnostyki, leczenia operacyjnego i farmakologicznego – nie mówiąc o regulowaniu zobowiązań szpitali za media, usługi czy o inwestycjach.
Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych zauważył, że kontrakty szpitali nie uwzględniają obligatoryjnych regulacji płacowych, wynikających z porozumień poszczególnych grup zawodowych z Ministerstwem czy chociażby wzrostu tzw.
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płacy minimalnej. Starosta Żywiecki zwrócił uwagę, że odkąd funkcjonuje sieć szpitali
(październik 2017) szpital, którego wynik finansowy przez kilkanaście lat oscylował wokół zera, przyniósł 20-milionowy deficyt w kasie powiatu. Jeden z dyrektorów zauważył, że
trudna sytuacja szpitali powiatowych nie jest
winą zarządzających, a dzięki zarządzającym
wiele placówek nadal istnieje. Dyrektorzy szpi- Dyrektor SP ZOZ
tali są w pewnym sensie ubezwłasnowolnie- Tomasz Piechniczek
ni – nie mają wpływu na cenę produktu, ilość
zatrudnionych i na wynagrodzenia – a ponoszą odpowiedzialność za ich funkcjonowanie. Zastępca Prezesa NFZ
stwierdził, że to, co zostało zbudowane należy modyfikować, dostosowywać do warunków otoczenia. Trzeba się zastanowić, jak przekształcać sieć szpitali, które świadczenia finansować w ramach tzw.
ryczałtu, a za które płacić, uznając je za „nadwykonania”. Konieczna jest rewizja zasad kwalifikowania placówek do sieci i sposobu zawierania umów w tej sprawie, a także zmiana sposobu finansowania
szpitali poprzez ustalenie innego wzoru obliczania ryczałtu.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że „cienka, czerwona linia” już dawno została przekroczona, a dalsza bezczynność decydentów spowoduje całkowitą zapaść szpitali powiatowych. Dwugodzinne (!) spotkanie nie przyniosło
rozstrzygnięć, stanowiło raczej element szerszej dyskusji. Liczna obecność
dyrektorów i prezesów szpitali oraz przedstawicieli zarządów podmiotów
tworzących (powiatów) z całego kraju, a także ożywiona dyskusja, najdobitniej świadczyły o realnych problemach funkcjonowania tzw. sieci szpitali. Szkoda tylko, że dwudziestoosobowe gremium Gospodarzy było obecne
w liczbie zaledwie kilku przedstawicieli, a Ministerstwo, którego kierownictwo liczy siedem osób, reprezentował zastępca dyrektora departamentu –
podsumował spotkanie Tomasz Piechniczek, dyrektor Szpitala Powiatowego
w Lublińcu.
Na zakończenie Związek Szpitali Powiatowych Województwa
Śląskiego przedstawił 15 propozycji rozwiązań obecnej – bardzo
trudnej – sytuacji szpitali.
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Aneta Konieczny

Budżet Powiatu na
rok 2020 przyjęty
jednogłośnie!
Najważniejszym punktem ostatniej
w 2019 roku sesji Rady Powiatu
w Lublińcu było przyjęcie budżetu na
rok 2020, który został pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje
i przyjęty przez radnych jednogłośnie.
- Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję
za jednogłośne przyjęcie budżetu – tuż po głosowaniu nad projektem uchwały zwracał się

do radnych starosta Joachim Smyła. – Pragnę podziękować również Zarządowi Powiatu, to dzięki Państwa pracy udało się – w tej
trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Powiat
– skonstruować budżet.
Suma ujętych w budżecie na 2020 rok dochodów wynosi 106 442 195,55 zł, planowane wydatki to kwota 106 878 868,70 zł, w tym
wydatki majątkowe – 10 125 670,85 zł. Budżet przewiduje m.in. realizację kilku kluczowych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, służbą zdrowia i szkolnictwem.
Jedną z ważniejszych zaplanowanych inwestycji jest przebudowa ul. Wyszyńskiego i Hajdy Wawrzyńca.
Zarówno budżet na 2020 jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę
(KA)
Obrachunkową.

Dotacje w trybie małych grantów.
Na czym to polega?
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu, 17 lutego, odbyły
się warsztaty dla organizacji pozarządowych nt. „Jak
przygotować i rozliczyć ofertę uproszczoną, tzw. małe
granty”. Prowadzący – Artur Gluziński – wykładowca
akademicki, autor książki „Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” – przybliżył uczestnikom
szkolenia zagadnienia związane z terminami i warunkami
realizacji zadania w ramach oferty uproszczonej.
Dużo czasu poświęcono deklarowanym
rezultatom i możliwościom ich dokumentowania. Członkowie organizacji pozarządowych otrzymali również wyczerpujące odpowiedzi na pytania z zakresu tworzenia
budżetu organizowanych przedsięwzięć,
udziału środków własnych, pracy wolontariuszy, rozliczania zadania i dokumentowania wydatków.
Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem
otwartego konkursu ofert ze środków Powiatu Lublinieckiego, w trybie tzw. małych
grantów. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych
grantów jest złożenie oferty (dokumenty do pobrania na stronie www.lubliniec.
starostwo.gov.pl). Projekt zadania musi
mieć charakter powiatowy. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania
publicznego nie może przekroczyć kwoty
10 000 zł, a zadanie musi być zrealizowane
w terminie do 90 dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanej tej samej
organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym. Nabór ofert w ramach procedury
małych grantów odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok). Oferty należy składać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania. O celowości
realizacji danego zadania decyduje Zarząd
Powiatu. Jeżeli Zarząd uzna ofertę za celową wywieszana jest ona na siedem dni kalendarzowych na stronie Starostwa, tablicy

ogłoszeń w budynku Starostwa i w BIP.
W tym terminie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag,
zawarta zostaje umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
W przypadku realizacji zadań w trybie małych grantów organizacje pozarządowe nie
muszą wnosić wkładu własnego. Zakres zadania musi się natomiast mieścić w celach
statutowych danej organizacji oraz w zadaniach powiatu. Po zakończeniu zadania
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organizacja zobowiązana jest w terminie
do 30 dni złożyć sprawozdanie (formularz
dostępny na stronie Starostwa).
Oferty należy składać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu osobiście (Kancelaria, pokój nr 6) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42–700 Lubliniec. Procedurą
małych grantów zajmuje się Wydział Kultury i Promocji, pokój 21, tel. (34) 35 10 505
w.601.
Aneta Konieczny
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Słowa uznania dla Bartka Zbączyniaka
Bartłomiej Zbączyniak – przewodniczący Komisji Historycznej Hufca został
uhonorowany przez starostę Joachima Smyłę za zasługi za działalność
na rzecz lublinieckiego harcerstwa. W liście, pod którym podpisała się
również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anita Naczyńska czytamy:
Prosimy przyjąć nasze słowa uznania za krzewienie idei harcerstwa, wielkiego ruchu ludzi,
których łączy wspólna idea – służba Bogu, Ojczyźnie oraz niesienie pomocy bliskim. Pragniemy serdecznie podziękować Panu za bezinteresowne zaangażowanie, dzięki któremu historia
harcerstwa lublinieckiego jest ciągle żywa, a przesłanie, jakie od dziesięcioleci niesie ze sobą
harcerstwo – kształtowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu i bycia przydatnym ludziom
(KA)
wokół siebie – nabiera realnych kształtów.
• od stycznia 2017 r. zbieramy i opracowujemy historię Hufca ZHP Lubliniec.
Zgromadzone biogramy oraz całość materiału – publikowana jest na stronie internetowej www.historia.lubliniec.zhp.
pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/historiahufcalubliniec
• 19 maja 2017 r. i 12 maja 2018 r. – zorganizowaliśmy Harcerską Noc Muzeów, imprezę otwartą także dla mieszkańców Lublińca podczas której staraliśmy się przybliżyć uczestnikom historię
harcerstwa w Lublińcu oraz historię 74
Górnośląskiego Pułku Piechoty
• kwiecień 2017 r., marzec 2018 r. – zorganizowaliśmy Festiwal Gier Planszowych
„HarcPlansza” – imprezę promującą alternatywną formę spędzania czasu wolnego, jaką są gry planszowe. W HarcPlanszy poza harcerzami wzięły udział
reprezentacje wszystkich szkół podstawowych miasta Lublińca
• 25 czerwca 2017 r. i 24 czerwca 2018 r.
– akcja mająca na celu uświadomienie
i przypomnienie ważnej dla mieszkańców Lublińca rocznicy wkroczenia do
Lublińca żołnierzy 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty do miasta. W ramach
akcji rozdawaliśmy ulotki oraz pamiątkowe znaczki
• 1 sierpnia 2017 r., 6 września 2018 r. – akcja „Patriotyczny Lubliniec”. W 2017 r.
zorganizowaliśmy i pokazaliśmy wystawę dotyczącą rocznicy rozpoczęcia budowy Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, zaś

Gratulacje dla
wszechstronnie
uzdolnionego
Piotra!
Pierwszy semestr roku szkolnego
2019/2020 należał do Piotra Kulisza
– ucznia drugiej klasy Technikum
Informatycznego ZSOT w Lublińcu.
Został laureatem wojewódzkiego konkursu filmowego „Śląskie. Nagrywamy talenty
2019”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Nakręcony przez Piotrka film został oceniony przez komisję konkursową jako jeden z dziesięciu najbardziej
oryginalnych i kreatywnych, przedstawiających w jaki sposób stypendium, przyznane
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w 2018 r. pokazaliśmy wystawę „Kalendarium Hufca Lubliniec w latach 1922–
1945” oraz „Biogramy harcerzy i harcerek Hufca Lubliniec, które zginęły w czasie II wojny światowej”
sierpień 2017 r. zainicjowaliśmy i wsparliśmy akcję „Bohater” mającą na celu nadanie Hufcowi Lubliniec imienia
74 GPP
7 grudzień 2017 r.– z naszej inicjatywy
i przy współpracy z IPN oddział Katowice i Urzędem Miasta Lubliniec na Placu
Golasia została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
styczeń 2018 r.– rozpoczęliśmy współpracę z powiatową gazetą „Ziemia Lubliniecka”, w efekcie której w jej kolejnych numerach 1/2018, 2/2018 i 3/2018
– cyklicznie ukazują się artykuły „Z historii harcerstwa lublinieckiego”, prezentujące sylwetki komendantów okresu 1923–1939
30 sierpnia 2018 r. – z naszej inicjatywy i przy współpracy z IPN oddział Katowice i Urzędem Miasta Lubliniec na
Placu Golasia została odsłonięta tablica poświęcona harcerzom i harcerkom
Hufca Lubliniec, którzy zginęli w latach
1939–1945
maj 2018 r.– zainicjowaliśmy i współorganizowaliśmy I Spływ Instruktorski, który
odbył się szlakiem wodny Małej Panwi
czerwiec 2018 r. – opracowaliśmy i przygotowaliśmy z pomocą rodziny Uherek

w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy
w talenty”, wpłynęło na rozwój jego talentu.
Piotr Kulisz zakwalifikował się do drugiego etapu 71 Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej, który odbył się w Katowicach
w dniach 7 i 8 lutego 2020 r. Ogólnopolska
Olimpiada Matematyczna to coroczne, najbardziej prestiżowe zawody matematyczne
odbywające się w Polsce, których pierwsza
edycja miała miejsce już w roku szkolnym
1949/1950. Inicjatorem tej pierwszej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej było
Polskie Towarzystwo Matematyczne, a od
2009 r. za jej organizację odpowiada Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.
Piotr Kulisz został również finalistą XVII
Śląskiego Konkurs Matematyczny im. Krystyny Skórnik.
Oprócz sukcesów naukowych Piotrek angażuje się w życie społeczności szkolnej. Efektem tego było wygranie wyborów na przewodniczącego samorządu szkolnego ZSOT
w Lublińcu.
(red.)
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– Kalendarz Harcerski Hufca Lubliniec
na rok 2018/2019
czerwiec 2018r. – opracowaliśmy i z pomocą Powiatu Lublinieckiego wydaliśmy broszurkę „Losy harcerzy i harcerek Hufca ZHP Lubliniec w latach 1939–
1945 noty biograficzne. Pro Memoria”
w sierpniu 2018r. – wizytowaliśmy obóz
reprezentacji Hufca na Zlocie Harcerskim w Gdańsku oraz uczestniczyliśmy
w Dniu Regionów
sierpień 2018 r. – przy pomocy Komendy Hufca Lubliniec i druha Karola Wengera, zorganizowaliśmy w pomieszczeniu Ośrodka Harcerskiego w Kokotkupierwszą część Harcerskiej Izby Tradycji
sierpień 2018 r. – zorganizowaliśmy wystawę w Muzeum Edyty Stein w Lublińcu „Kalendarium Hufca Lubliniec w latach 1922–1945” oraz „Biogramy harcerzy i harcerek Hufca Lubliniec, które
zginęły w czasie II wojny światowej”
we wrześniu 2018 r. nawiązaliśmy kontakt
z Muzeum Historii Harcerstwa w Warszawie i Muzeum w Oleśnie – w celu
wypożyczenia przez Muzeum Oleskie –
sztandaru byłego Hufca Olesno.
Bartek Zbączyniak i harcerze

Promocja książki
„Tajemnica Czarnego Lasu”

Michał Me˛dlewski

Zbączyniaków, Marcina Gajka (syna jednego
z bohaterów) oraz Katarzynę Myrcik.
– Mam nadzieję, że powieść się spodoba
i z zainteresowaniem przeczytają ją lublinieccy
harcerze i mieszkańcy miasta, bo jest tego warta – podsumował swoje starania o publikację Bartłomiej Zbączyniak.
„Tajemnica Czarnego Lasu” to powieść,
której bohateremISBN:
jest
Romek Malewski – har978-83-950986-1-1
cerz i uczeń lublinieckiego gimnazjum. Biwak w Woźnikach, obóz w Czarnym Lesie,
harcerskie ogniska dają tej książce swoistą
ramę kompozycyjną. Najważniejsze w niej
jest jednak tło – autentyczne wydarzenia,
które pojawiają się już od pierwszej strony
powieści: przyłączenie Lublińca do Polski
w 1922 roku, wyjazd wojsk brytyjskich, działanie bojówek niemieckich na terenie przygranicznym, dramatyczne i niebezpieczne
sytuacje, atmosfera pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Niewątpliwym walorem tej książki są również sylwetki autentycznych postaci. Znajdujemy wśród nich Roberta Maksarę, Konrada Bazarnika, Alojzego
Gajka – przyjaciół autora ukrywającego się

TAJEMNICA CZARNEGO LASU

W godzinach dopołudniowych Lubitekę
odwiedzili uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, natomiast w popołudniowym spotkaniu udział wzięły władze
powiatu: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, skarbnik powiatu Jacek Fokczyński, radni, harcerze i mieszkańcy
Lublińca. W spotkaniu uczestniczył również
Bartłomiej Zbączyniak, dzięki staraniom którego powieść została wydrukowana.
Wiosną 2019 roku Bartłomiej Zbączyniak
– przewodniczący działającej w Hufcu ZHP
Komisji Historycznej im. hm. Krystyny Rożniewskiej – odwiedził Bożenę Mędlewską
‑Pankowską, szukając pamiątek związanych
z międzywojennym harcerstwem. Przypadkiem dowiedział się, że jej zmarły wiele lat
wcześniej ojciec nie tylko był harcerzem,
ale również autorem dzieła, w którym opisał swoje młodzieńcze przygody. Życzeniem
córki autora było sfinalizowanie tej publikacji. Pomocną dłoń wyciągnęło do lublinieckich harcerzy Starostwo Powiatowe w Lublińcu, które sfinansowało publikację tekstu
opracowanego przez Bartłomieja i Monikę

Michał Me˛dlewski

W Lubitece – Miejsko‑Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lublińcu, 27
lutego, odbyła się promocja książki autorstwa Michała Mędlewskiego
„Tajemnica Czarnego Lasu”. Imprezie towarzyszyła wystawa dawnych
pocztówek przedstawiających Lubliniec ze zbiorów Krzysztofa Brzeziny.

TAJEMNICA
Czarnego Lasu

pod nazwiskiem głównego bohatera, Romka Malewskiego. Są tu też osoby ważne dla
historii miasta: doktor Franciszek Willert,
kierownik szkoły Jakub Bazarnik i jej dyrektor Rudolf Markiton czy ksiądz Jan Szymała.
Spotkanie było okazją do wspomnień harcerskiej braci, opowieści o biwakach i dzisiejszych działaniach lublinieckich harcerzy. Można było również otrzymać bezpłatny egzemplarz książki.
Aneta Konieczny

Ogrody kobiecości – Dzień
Kobiet w Szpilkach
8 marca br. w godzinach od 12:00 do 18:00
w hotelu „Strzelnica” w Kochcicach odbędzie
się wydarzenie, podczas którego zorganizowane
zostaną m.in.: warsztaty taneczne, zajęcia fitness
z najlepszymi instruktorami, porady wybitnych
fryzjerów, wizażystek oraz dietetyków. Ilość miejsc
jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze
zapisy pod numerem telefonu: 503 985 453.
Dla przybyłych kobiet organizatorzy przygotują wyśmienitą
kawę, słodki poczęstunek oraz zadbają o wyjątkową atmosferę. Ponadto Panie, które przybędą ze swoimi pociechami, będą
je mogły pozostawić pod opieką animatorów, którzy zapewnią
im świetną zabawę, a same będą mogły skorzystać z oferowanych im atrakcji.
Wydarzenie połączone będzie z akcją charytatywną na rzecz
zakładu opiekuńczego w Częstochowie – Stowarzyszenia Pielęgniarsko – Opiekuńczego „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”.
Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się na plakacie. Serdecznie zapraszamy!

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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Dobre praktyki
w Zespole Szkół Zawodowych
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w 2019 roku
brał udział w ogólnopolskim konkursie –
„Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.
To była już czwarta edycja konkursu, której adresatami byli uczniowie szkół zawodowych w całej Polsce, a organizowała go
Fundacja „Fundusz Współpracy” – organizacja, która wspiera między innymi działania w sferze edukacji. Celem konkursu było wskazanie praktyk stosowanych w polskich szkołach zawodowych, które
są godne naśladowania i mogą stanowić wzór dla innych placówek
tego rodzaju. ZSZ w Lublińcu otrzymał w tym konkursie trzykrotnie status „Dobrej praktyki”.
W zakresie „Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów”
status „dobrej praktyki” otrzymała inicjatywa Joanny Kansy – „Proobronni – szlakiem do służby mundurowej”. W ramach tej praktyki uczniowie uczestniczą w szkoleniach oraz zawodach sportowo
‑obronnych na szczeblu ogólnopolskim, zawodach strzeleckich,
wycieczkach o profilu militarnym. Chociaż w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu nie ma klas o profilu mundurowym, to wyżej wymienione działania cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży.
Dowodem na to może być sukces, jaki uczniowie osiągnęli w zawodach „Proobronni 16”, gdy zajęli III miejsce w Polsce.
W zakresie „Doradztwo i poradnictwo edukacyjno‑zawodowe”
status „dobrej praktyki” otrzymała inicjatywa prowadzona przez
nauczycieli przedmiotów zawodowych – „Kształcimy zawodowo”.
Jest ich wielu, na czele z Renatą Pruską, kierownikiem szkolenia
praktycznego. To właśnie dzięki nauczycielom przedmiotów zawodowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje w wymiarze praktycznym. Rozmaite warsztaty i konkursy organizowane w szkole dla uczniów i tych, którzy dopiero stoją przed
swoimi pierwszymi wyborami życiowymi w tym zakresie, sprawiają,
że te wybory stają się bardziej świadome. Innowacja „Od smyka do
elektryka” przybliża popularne zawody dzieciom i realizowana jest
w przedszkolach i szkołach podstawowych. Zespół Szkół Zawodowych prowadzi także warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych m.in. gastronomiczne, elektryczne, fryzjerskie. Szkoła ta
dba o to, by wybór kierunku kształcenia zawodowego był wyborem
jak najbardziej wartościowym na jak najwcześniejszym etapie życia.
W zakresie „Współpraca ze środowiskiem lokalnym” status „dobrej
praktyki” otrzymała akcja „Pasja czytania”, prowadzona od 2017 roku w lublinieckim więzieniu dla kobiet przez Sławomira Domańskiego i Adama Pietrygę. W ramach „Pasji czytania” uczniowie ZSZ

w Lublińcu spotykają się z osadzonymi, by prezentować poezję,
prozę i śpiewać wspólnie znane
pieśni. Spotkaniom tym towarzyszą odwiedziny ciekawych ludzi – pisarzy i tych, którzy swoje
życie zawodowe powiązali z „pasją czytania”. Mottem całej akcji uczyniono słowa z Ewangelii
wg św. Mateusza: „byłem w więzieniu a przyszliście do mnie”
i to one przewodzą nauczycielom
oraz młodym ludziom, którzy odważyli się przekroczyć progi więzienia i stanąć twarzą w twarz
z kobietami, których życiorysy są
nieraz bardzo trudne, ale którym
nie można odebrać nadziei. Uczniowie, za swoją działalność i empatię dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej, zostali wyróżnieni na V
Lublinieckiej Gali Wolontariatu. Ta szkoła chce także uczyć pomocy i współczucia, i tego, by nie pozostawać obojętnym.
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu przygotowuje do życia i uczy
tego poprzez praktykę. Nauczyciele zwracają uwagę na ważne problemy społeczne i uwrażliwiają młodzież na sytuację ludzi, którzy znaleźli
się w trudnym położeniu. Tym właśnie są „dobre praktyki” w ZSZ w Lublińcu, które zostały dostrzeżone przez organizatorów konkursu „Szkoła
Zawodowa Najwyższej Jakości” – mówi Jolanta Kardas dyrektor ZSZ
w Lublińcu.
Sławomir Domański

Niesamowita akcja charytatywna znanej, lublinieckiej fotograf
Fotograf z Lublińca – Czesława Włuka po raz kolejny zorganizowała akcję charytatywną. Wykonała sesje
zdjęciowe niepełnosprawnym dzieciom. Fotografie mają ułatwić zbieranie funduszy na ich leczenie.
- Fotografia to praca, a także moja największa pasja.
Życie na szczęście pozwala mi się spełniać. Dzięki temu, że
pracuję w Piekarni Ciastkarni Łubowski mogę robić to, co
sprawia mi satysfakcję. Magda i Jasiu, właściciele piekarni,
to ludzie otwarci na różne propozycje i pomoc innym. Dzięki
ich otwartości mogłam zorganizować wystawę zdjęć dzieci w ich sklepie firmowym. Stworzyłam do tego ulotkę oraz
film, bo prawie każde z nich potrzebuje naszej pomocy. Te
fotografie mają nie tylko przykuć uwagę, ale także otworzyć serca na pomoc w „polerowaniu” tych cudnych, kruchych kryształów, by cieszyły nas swym wyjątkowym pięknem – mówiła Czesława Włuka.
Wśród małych modeli i modelek znaleźli się: Oliwka
Kotala, Alicja Kopyto, Zofia Kaczmarczyk, Rafael Łubowski, Amelia Mazur, Karol Kaczmarczyk, Cyprian Budny,
Kacper Ledwoń oraz Alicja Michalak.
- Te dzieci to siłacze, bohaterowie, z których biorę przykład w walce ze swoimi ułomnościami. Od nich uczę się radości z małych rzeczy, odkrywam pasję w prostych czynnościach, czerpię siłę ze słabości. Zajrzyjcie w oczy i serca
dzieci, otwórzcie swoje na ich piękno – apeluje fotografka.
Źródło: Piotr Ciastek, https://lubliniec.naszemiasto.pl/
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POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE
W LUBLIŃCU

rozpoczyna rekrutację
do projektu „Gotowi do startu 2.0”

Mistrzostwa Ministrantów
w piłce nożnej

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego w okresie 01.10.2019 r. – 30.04.2023 r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

1 lutego br. w godzinach przedpołudniowych w hali
sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Lublińcu odbył się etap dekanalny XIX Mistrzostw
Ministrantów w piłce nożnej. Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
 osób przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
 Szkolenia kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych
 Szkolenia/kursy umiejętności „miękkich”
 Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

Z dekanatu Lubliniec, w dwóch kategoriach, wystartowało łącznie 9 drużyn z 6 parafii znajdujących się na terenie powiatu lublinieckiego. Mistrzami zostali ministranci, którzy reprezentowali parafie: św. Katarzyny w Pawonkowie (kategoria średnia) oraz
św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich (kategoria starsza).
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy, puchary i piłki do
gry oraz przeszli do półfinałów turnieju  o mistrza Diecezji Gliwickiej. Dodatkowo w każdej kategorii komisja wyłoniła najlepszych
strzelców i bramkarzy, którzy w nagrodę otrzymali pamiątkowe
statuetki. 
(DŁ)

 Szkolenia/kursy IT
 i inne wynikające z potrzeb uczestników
ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH PRZYSŁUGIWAĆ BĘDZIE STYPENDIUM SZKOLENIOWE

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?
Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać:
 na naszej stronie internetowej www.pcpr-lubliniec.pl
 dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

ZAPRASZAMY !!!
Projekt „GOTOWI DO STARTU 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1.Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.5.Programu aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE
W LUBLIŃCU

Uczniowie ZSOT w Indiach

rozpoczyna rekrutację

Od kilku lat trwa współpraca z St. Mark’s Public School
Janakpuri. W styczniu grupa uczniów i nauczycieli
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lubińcu
odwiedziła New Delhi. Był to już drugi tak daleki i tak
egzotyczny wyjazd organizowany przez szkołę.
W programie wizyty zaplanowany był udział polskiej delegacji
w obchodach 45-lecia założenia szkoły. W wolnych chwilach młodzież wraz z opiekunami zwiedzała New Delhi. Ważnym punktem
w harmonogramie było zwiedzanie Agry ze słynnym mauzoleum
Taj Mahal oraz Jaipuru. Niezapomniane wrażenia i przepiękne fotografie krążą już w mediach społecznościowych i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wyjazd był nie tylko okazją do poznania
funkcjonowania szkoły partnerskiej, ale także sposobnością do zawarcia nowych znajomości.
- Indie to zupełnie inna kultura, inne krajobrazy, jedzenie, zwyczaje. Wrażenia z wyjazdu zapamiętamy na długo. Nie zapomnieliśmy jednak, skąd pochodzimy, toteż jeden z dni naszej wizyty poświęciliśmy na
promocję Polski, naszej szkoły i regionu – mówią nauczycielki: Bożena Madler‑Zdrojewska i Aleksandra Bawor.
W ramach Dnia Polskiego uczniowie ZSOT krzewili naszą kulturę narodową. Były prezentacje w tradycyjnych strojach, degustacja polskich smakołyków, nauka języka polskiego. A przysłowiową „wisienkę na torcie” stanowiło wspólne odtańczenie poloneza.
W ZSOT rozpoczęły się przygotowania do rewizyty partnerów
hinduskich. Uczniowie i nauczyciele przyjmą ich do swoich domów
w przyszłym roku szkolnym.
(red.)

do projektu „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie
powiatu lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa
sytuacji rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań
profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:
 rodziców zastępczych,
 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
 dzieci biologicznych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
 poradnictwo specjalistyczne,

 zajęcia wspomagające rozwój dla dzieci,

 mediacje rodzinne,

 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,

 warsztaty wzmacniające kompetencje

 gry i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci,

rodzicielskie,

 grupy wsparcia

 zajęcia treningowo – warsztatowe,

JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE?
Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać:
 na naszej stronie internetowej www.pcpr-lubliniec.pl
 dzwoniąc na numer 34 356 32 57 lub
 odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

ZAPRASZAMY !!!
Projekt „rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs
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100 lat Śląskiej Piłki Nożnej
W piątkowy wieczór, 7 lutego w restauracji „Strzelnica”
w Kochcicach odbyła się uroczysta gala z okazji
100-lecia Śląskiej Piłki Nożnej. Pomysłodawcą
wyjątkowego spotkania był prezes Śląskiego Związku
Piłki Nożnej Henryk Kula. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.
- Z dumą witam na uroczystej gali 100-lecia Śląskiej Piłki Nożnej na terenie Podokręgu Lubliniec, najmniejszego w strukturach Śląskiego Związku Piłki Nożnej, który w trakcie trwania ponad 30-letniej
działalności zrzeszył wielu bardzo dobrych piłkarzy, mądrych trenerów i oddanych działaczy, a także zaangażowanych sędziów i wiernych
kibiców – powiedział prezes Podokręgu Lubliniec Krzysztof Olczyk,
witając zgromadzonych na sali gości.
Uczestnikami gali byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych – starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina
oraz sekretarz powiatu Sylwia Fronczek. Ponadto wśród zaproszonych znaleźli się: wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej i prezes Podokręgu Zabrze Jarosław Bryś, wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Artur Szymczyk, prezes Podokręgu Katowice Stefan
Mleczko, prezes Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba, prezes Podokręgu Bytom Tomasz Wyszyński, prezes Podokręgu Tychy Piotr
Swoboda, prezes Podokręgu Racibórz Stefan Ekiert, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiego ZPN Herbert Jatta oraz prezes honorowy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Rudolf Bugdoł. W uroczystości uczestniczył także mistrz olimpijski Zygmunt Anczok oraz
były prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie Jan
Bzowy, który przyczynił się do powstania Podokręgu Lubliniec. Na
gali nie mogło także zabraknąć przedstawicieli Sporting Football
Academy: prezesa Sebastiana Radka, wiceprezesa Kacpra Polaka
i członka zarządu Adriana Kucharskiego.
Uroczystość była okazją do wręczenia zasłużonym wyróżnień
i odznaczeń. Brązowe odznaki „Za Zasługi dla Sportu”, przyznane
przez Minister sportu, otrzymali: Henryk Gorol, Eugeniusz Mnich,
Seweryn Pogoda, Andrzej Respondek i Jan Sobala. Brązowy medal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej otrzymał Zbigniew Ormańczyk. Z kolei Polski Związek Piłki Nożnej uhonorował brązowymi odznakami honorowymi: Mirosława Kowalika i Andrzej Respondka, srebrnymi: Piotra Cuglowskiego, Henryka Gorola
i Ignacego Grabowskiego, a złotymi: Aleksego Bartochę, Zygmunta
Budzika, Jana Sobalę, Alfonsa Szustera i Zygmunta Szwedę.
Ponadto odznaki honorowe Śląskiego Związku Piłki Noznej przyznano: Bogusławowi Borowcowi, Eugeniuszowi Strzodzie, Michałowi

Szwedzińskiemu i Szymonowi Viethowi – brązowe, Jerzemu Flakowi,
Bartoszowi Grucy, Edwardowi Klycie, Andrzejowi Kosytorzowi, Sebastianowi Lubanowi, Henrykowi Machoniowi, Tomaszowi Maniurze,
Jerzemu Siemce i Markowi Wręczyckiemu – srebrne oraz Tadeuszowi Koninie, Aleksandrze Makles, Janowi Mańce, Zdzisławowi Pilakowi i Sewerynowi Pogodzie – złote.
Kapituła przyznała także medale 100-lecia Śląskiego Związku
Piłki Nożnej. Otrzymali je: Zygmunt Anczok, Joachim Smyła, Tadeusz Konina, Sylwia Fronczek, Michał Aloszko, Klaudiusz Kandzia, Ireneusz Czech, Zbigniew Seniów, Krzysztof Bełkot, Iwona Burek, Zdzisław Kulej, Henryk Mach, Tomasz Osiński, Eugeniusz Gwóźdź, Dariusz Kiedrzyn, Janusz Bula i Edward Klyta.
Krzysztof Olczyk korzystając z okazji nagrodził także na tej wyjątkowej gali piłkarskie nadzieje lublinieckiego Podokręgu, czyli juniorów młodszych Mechanika Kochcice, którzy wywalczyli
awans do II ligi śląskiej.
Słowa uznania kierowane były to wszystkich zaproszonych, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do rozwoju Związku. Podziękowano wszystkim osobom związanym
z lokalnym środowiskiem piłkarskim za partnerskie traktowanie
zarządu Podokręgu, bezkonfliktową współpracę i wspomaganie realizacji zadań na rzecz rozwoju piłki nożnej. Doceniono działaczy
Podokręgu Lubliniec na czele z przewodniczącym Komisji Szkolenia Szymonem Młynkiem i przewodniczącym Kolegium Sędziów
Witoldem Fiszerem oraz samorządowców i przyjaciół, bez których –
jak podkreślił Krzysztof Olczyk – prowadzenie działalności sportowej nie byłoby w ogóle możliwe.
Po wielu pięknych słowach przyszła kolej na muzyczne podsumowanie spotkania, które klamrą spiął występ zespołu Bernadeta Kowalska i Przyjaciele. Nie zabrakło też tortu
i gromkiego „200 lat”.
(red.)

VII Mistrzostwa
Okręgu
Katowickiego
w piłce nożnej
halowej
8 lutego br. w hali sportowej
Zespołu Szkół nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Lublińcu odbyły się
Mistrzostwa Okręgu Katowickiego
w piłce nożnej halowej o Puchar
Dyrektora Zakładu Karnego
w Herbach i Oddziału Zewnętrznego
w Lublińcu oraz Przewodniczącego
Zarządu Okręgowego Niezależnych
Samorządnych Związków Zawodowych
Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa w Katowicach.
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W zawodach udział wzięły drużyny reprezentujące jednostki penitencjarne z Gliwic, Herb, Jastrzębia‑Zdroju, Katowic, Lublińca i Sierakowa Śląskiego. W turnieju,
gdzie mecze rozgrywane były w systemie
każdy z każdym bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Aresztu Śledczego z Katowic, która zajęła pierwsze miejsce nie
przegrywając ani jednego meczu. Tytuły
najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza również trafiły w ręce katowickich
zawodników.

•
•
•
•
•
•

Wyniki turnieju prezentują się następująco:

I miejsce – Areszt Śledczy w Katowicach
– 5 wygranych,
II miejsce – Zakład Karny w Jastrzębiu
‑Zdroju – 2 wygrane, 2 remisy, 1 przegrana,
III miejsce – Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach – 2
wygrane, 1 remis, 2 przegrane,
IV miejsce – Areszt Śledczy w Gliwicach,
V miejsca – Zakład Karny w Herbach,
VI miejsce – Zakład Karny w Sierakowie Śląskim.
(DŁ)
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