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

W związku ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Barbary Szubert, Powiat Lubliniecki – działając jako podmiot tworzący szpitala – podjął natychmiastowe działania, przygotowując uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora SP ZOZ w Lublińcu. Uchwała ta została podjęta na sesji Rady Powiatu 20 marca br.

Jednogłośne „TAK” gmin powiatu lublinieckiego dla
przystąpienia do Metropolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej

str. 3

14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Lublińcu odbyło się spotkanie w sprawie przystąpienia
gmin powiatu lublinieckiego do Mertopolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej. W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, przewodniczący Metropolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak, starosta Joachim Smyła, wicestarosta
Tadeusz Konina, członkowie Zarządu Powiatu: Alojzy Cichowski i Rufin Majchrzyk oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lublinieckiego.

Konwent Powiatów w Koszęcinie
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W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie, 28 br. marca, odbyło
się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego. W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Izabela Domogała oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach Małgorzata Staś. Posiedzenie Konwentu prowadził Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Prezes Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka –
Starosta Bielski.
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Już w maju rusza
kolejna edycja
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby ten szczególny czas wypełniło szczęście, radość i nadzieja,
a spotkania w gronie najbliższych napełniły Nas wzajemną życzliwością i wewnętrznym pokojem.
Niech Tajemnica Wielkiej Nocy umocni w Nas wiarę,
pozwoli dostrzec piękniejsze oblicze codzienności i cieszyć się każdym dniem.
WICESTAROSTA
Tadeusz Konina
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Sprzeciw Zarządu Powiatu
wobec 20-letniej polityki finansowego
pogrążania szpitali powiatowych
W związku ze złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przez Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Barbary Szubert, Powiat
Lubliniecki – działając jako podmiot tworzący szpitala – podjął natychmiastowe
działania, przygotowując uchwałę Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ
w Lublińcu. Uchwała ta została podjęta na sesji Rady Powiatu 20 marca br.
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, pozyskanych 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.
Zarząd Powiatu
Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
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w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
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e‑mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl
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Nakład: 10 000 egz.
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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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O Metropolii

Jednogłośne „TAK” gmin powiatu
lublinieckiego dla przystąpienia
do Metropolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej
14 marca br. w Starostwie Powiatowym w Lublińcu odbyło się spotkanie w sprawie
przystąpienia gmin powiatu lublinieckiego do Mertopolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej.
W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, przewodniczący Metropolii Górnośląsko
‑Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak,, starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz
Konina, członkowie Zarządu Powiatu: Alojzy
Cichowski i Rufin Majchrzyk oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu lublinieckiego.
- Ziemia Lubliniecka zarówno pod względem
historycznym jak i gospodarczo‑społecznym
związana jest z Górnym Śląskiem. Istotnym jest również stanowisko mieszkańców
w historycznych plebiscytach i głosowaniach,
zawsze było ono jednoznacznie opowiadające
się za przynależnością do Ziemi Śląskiej. Również gwara, która posługują się rdzenni mieszkańcy ziemi lublinieckiej świadczy o śląskości
tego regionu. Metropolia oznacza szybszy rozwój Śląska, a więc również Ziemi Lublinieckiej,
dlatego chciałem w imieniu wszystkich włodarzy gmin powiatu lublinieckiego powiedzieć zdecydowane „TAK” dla przystąpienia do Metropolii – deklarował starosta Joachim Smyła.
O związkach funkcjonalnych łączących
nasz region ze Śląskiem mówiła również sekretarz gminy Ciasna Albina Pogoda, zwróciła

Zapraszam do lektury
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21)
i urzędach gmin powiatu dostępne jest kolejne wy‑
danie magazynu społeczno‑kulturalnego „Ziemia
Lubliniecka”. W numerze znajdziecie Państwo kon‑
tynuację cyklu „Śladami historii. Dwory i pałace Ziemi
Lublinieckiej”, w którym autor – Bogusław Hrycyk opisał
dwór myśliwski Czarny Las w Lublińcu. Z artykułu Maria‑
na Mańki dowiecie się Państwo, co pisał o wiośnie, pokoju
i modlitwie młody kleryk Alfons Mańka w swoich Dzien‑
niczkach, natomiast Arkadiusz Baron poszukując informa‑
cji w archiwach przekaże Państwu dużą dawkę wiedzy na
temat Komisji Generalnej dla Śląska we Wrocławiu oraz
wsi Molna w roku 1819. Andrzej Musioł natomiast w swo‑
im artykule uchyli tajemnicy lublinieckiego obrazu św. Mi‑
kołaja, który widnieje na zewnętrznej ścianie kaplicy K. Bo‑
romeusza (kościół pw. św. Mikołaja w Lublińcu) od strony
ul. Kilińskiego. W numerze przybliżymy Państwu również
kilka ciekawych szczegółów z życia księdza Emila Szranka.
Wiedzę tę zaczerpnęliśmy z prywatnego archiwum lubli‑
nieckiego chirurga Michała Janusza. W numerze również:

ona uwagę na edukację młodzieży, która
w zdecydowanej większości wybiera uczelnie na Śląsku, poruszyła też problem opieki zdrowotnej, faktu, iż wybieramy raczej
lekarzy w Katowicach, Zabrzu i Bytomiu.
Burmistrz Edward Maniura zwrócił uwagę
na uwarunkowania ekonomiczne Lublińca, mocne strony tego regionu wynikające
ze strefy ekonomicznej, – tutaj jest potencjał
ekonomiczny, Lubliniec świetnie rozwija się, rośnie liczba nowych miejsc pracy – mówił burmistrz Maniura. Alojzy Cichowski – członek
Zarządu Powiatu przywołał natomiast argument za przystąpieniem do Mertopolii, wynikający z przebiegającej przez teren gminy
Woźniki autostrady A1.
- Rolą Metropolii jest poszukiwanie nowych
obszarów wzrostu. Tożsamość tego regionu ze
Śląskiem i wynikające z tego związki funkcjonalne są sprawą oczywistą. Na tym etapie konieczne jest sprecyzowanie tego, czego gminy
powiatu lublinieckiego oczekują od Metropolii –
podsumował spotkanie Kazimierz Karolczak,
przewodniczący Metropolii Górnośląsko
‑Zagłębiowskiej.

Metropolia obejmuje swym zasięgiem obszar Górnego
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, chęć wejścia w skład
metropolii jednoznacznie wyraziło 41 gmin, które łącz‑
nie zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. km². Obszar
ten zamieszkuje przeszło 2,2 mln mieszkańców, co sta‑
nowi z kolei więcej niż połowę wszystkich mieszkań‑
ców województwa śląskiego.
W skład Metropolii Górnośląsko‑Zagłębiowskiej (GZM)
wchodzą: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom,
Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gie‑
rałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór,
Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowi‑
ce, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pysko‑
wice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowi‑
ce Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice,
Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy,
Wojkowice, Wyry, Zabrze i Zbrosławice.
GZM obejmuje prawie 1/3 obszaru całego wojewódz‑
twa śląskiego, a zamieszkuje na terenie metropolii 1/2
wszystkich mieszkańców województwa.
Metropolia leży na trasie głównych szlaków krajowych
i międzynarodowych zarówno drogowych, jak i kolejo‑
wych. Metropolia jest ośrodkiem gospodarczym, będąc
centrum handlowo‑usługowym ze znacznym udziałem
działalności produkcyjnej. Jest również ośrodkiem kon‑
centracji specjalistycznych usług medycznych, funk‑
cji akademickiej, kulturalnej, religijnej oraz sportowej.

Aneta Konieczny

„Wątki lublinieckie w literaturze polskiej”
autorstwa Edwarda Przebieracza, „Rondo
imienia Władysława Opolczyka w Lu‑
blińcu autorstwa Sebastiana Ziółka,
„Kolonie w pałacu hrabiego Ballestre‑
ma w 1946 r. autorstwa Marzeny Ko‑
zy oraz „Dzieje szkolnictwa w Woźni‑
kach w latach 1918–1945, które opraco‑
wał Mariusz Żymierski. W cyklu „Wielcy ludzie
naszej ziemi” Jan Myrcik przybliżył Państwu sylwetkę oj‑
ca Alfonsa Kupki z Ciasnej nazywanego „Wielkim Misjona‑
rzem” i „Wielkim kaznodzieją”, mającego ogromne zasługi
w tworzeniu placówek misyjnych w Kamerunie, na Mada‑
gaskarze, na Ukrainie i Białorusi. Miłośników tematyki ko‑
lejowej z pewnością zainteresuje tekst Zbigniewa Chromi‑
ka „Magistrala węglowa Śląsk‑Porty”, natomiast pasjona‑
tów legend zapraszam do zapoznania się z podaniami na
temat powstania nazwy: Lubliniec, Woźniki i Dobrodzień.
W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem znalazła się
fotografia obecnej ulicy Lompy (dawnej Tarnowitzerstras‑
se – Tarnogórskiej) oraz obecnej ulicy Mickiewicza (daw‑
nej Rosenbergerstrasse, czyli Oleskiej)
Zapraszam do lektury.
Aneta Konieczny
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Jak powstała Metropolia
Wedle przyjętych przez Sejm 9 marca 2017 roku prze‑
pisów Metropolia powstała formalnie 1 lipca 2017 roku,
a zaczęła działać 1 stycznia 2018 roku. Ustawę o związ‑
ku metropolitalnym na obszarze województwa śląskie‑
go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
podpisał 4 kwietnia 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wo‑
jewódzkim. Nowa ustawa organizuje w ramach związku
metropolitalnego zadania, które do tej pory były roz‑
proszone. Związek odpowiada m.in. za politykę rozwo‑
jową, zagospodarowanie przestrzeni, drogi oraz trans‑
port publiczny.

Na podstawie materiałów GZM

3

Konwent Powiatów w Koszęcinie
W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie,
28 marca br., odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa
Śląskiego. W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela
Domogała oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach Małgorzata Staś. Posiedzenie Konwentu
prowadził Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego,
Prezes Związku Powiatów Polskich – Andrzej Płonka – Starosta Bielski.
Głównym tematem posiedzenia były środki unijne, zarówno pod
kątem przyszłej perspektywy finansowej 2021 – 2027 jak również
realizacja obecnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Marszałek Chełstowski poinformował, że
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest wdrażany bardzo sprawnie. W nabory projektów zaangażowane zostało już ponad 95% spośród 15 mld zł alokacji, a 68% tych środków
jest już zaangażowanych w projekty wybrane do dofinansowania.
Obecnie największym wyzwaniem jest sprawna realizacja projektów, na co mają niebagatelny wpływ beneficjenci, a wśród nich
dużą grupę stanowią samorządy. Marszałek zwrócił uwagę na konieczność sprawnego rozliczania płatności, tak aby zarząd mógł
dokonywać płynnej certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane
z przyszłą perspektywą unijną 2021–2027 i prowadzeniem uzgodnień w zakresie zasad wsparcia dla przyszłych projektów. Marszałek
Chełstowski poinformował, że są podstawy aby sądzić, iż w przyszłości możliwe będzie wsparcie większej liczby projektów z zakresu Innowacji, środowiska, czystego transportu i czystej energii.
Tematem spotkania były również zagadnienia związane z pracami nad aktualizacją najważniejszych dokumentów strategicznych
regionu, m.in. Strategii Rozwoju Województwa Śląskie 2020+ oraz
dokumentów branżowych niezbędnych do przygotowania przyszłej
perspektywy. Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Małgorzata Staś poinformowała, iż rozpoczęto prace nad aktualizacją Strategii Województwa Śląskiego na lata 2020+, które potrwają do końca 2019 roku. Jak przekazała pani
Dyrektor najważniejsze wyzwania dla województwa Śląskiego to
niska jakość powietrza, słabnące tempo rozwoju gospodarczego,
niekorzystne tendencje demograficzne i zróżnicowanie wewnętrzne. Pani Staś przedstawiła również cele polityki spójności na lata
2021 – 2027, których jest 5:
Cel 1 – inteligentniejsza Europa, Cel 2 – bardziej ekologiczna,
niskoemisyjna Europa, Cel 3 – bardziej połączona Europa, Cel – 4
bardziej prospołeczna Europa, Cel 5 – Europa bliższa obywatelom
(obszary miejskie i wiejskie).
W pozostałym zakresie posiedzenia Konwent Powiatów poświęcony był omówieniu bieżących problemów związanych z działalnością powiatów. Tematem wiodącym była sytuacja szpitali
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powiatowych, które mają coraz większe problemy finansowe. Starosta Bielski Andrzej Płonka przekazał, że 27 marca br. w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia z inicjatywy ZPP obyło się spotkanie robocze z przedstawicielami resortu zdrowia i Narodowego Funduszu
Zdrowia, w którym wziął udział. Resort zdrowia reprezentował Maciej Mikołowski – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz
Andrzej Jacyna – prezes NFZ. Na spotkaniu przedstawiona została ogólna sytuacja szpitali powiatowych z podkreśleniem, że uległa ona w ostatnich latach znacznemu pogorszeniu a szpitale tracą płynność. Przedstawiono również analizę przygotowaną przez
Związek Powiatów Polskich danych z 98 szpitali pochodzących z ankiet zebranych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali
Powiatowych. Wynika z niej, że w porównaniu do roku 2017 tylko 12% jednostek biorących udział w badaniu poprawiło wynik finansowy, w 88 % jednostek uległ on pogorszeniu. Ponadto w badanych jednostkach suma ujemnych wyników finansowych wzrosła
trzykrotnie porównując rok 2017 do 2018. Jak wynika z badań duży wpływ na kondycję finansową mają decyzje w sprawie wzrostu
wysokości wynagrodzeń. W badaniu zapytano również o planowaną liczbę łóżek w związku ze zmianą rozporządzenia wprowadzającego normy zatrudnienia pielęgniarek w przeliczeniu na jedno łóżko. Na pytanie o likwidację łóżek odpowiedziały 92 szpitale,
z których 73 zadeklarowały likwidację 2557 łóżek. Szacuje się, że
w całej Polsce w szpitalach powiatowych zniknie 5 tys. łóżek. Na
spotkaniu Prezes NFZ przedstawił prognozę poprawy sytuacji finansowej szpitali w kolejnych krokach. Zapewnił, że wynik finansowy NFZ jest dużo lepszy niż zakładano. Jest na poziomie 2 mld za
rok poprzedni.Są to środki, które znajdą się w funduszu zapasowym
i mogą być użyte w II półroczu. Jak podsumował Prezes NFZ, rozliczenie świadczeń za pierwsze półrocze zamknie się kwotą dodatkowych 2 mld zł, z czego 40% zostanie przeznaczonych na szpitale.
Pozostałe kwestie poruszane przez Starostów na posiedzeniu
Konwentu dotyczyły bieżących spraw w tym również legislacyjnych związanych m.in. z projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
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(KA)
Zdjęcia: Ireneusz Dorożański
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Starostwo Powiatowe w Bielsku‑Białej

Rusza kolejna edycja projektu
Nasz Powiat – Nasze Pasje
25 marca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się
spotkanie uczestników projektu Nasz Powiat – Nasze
Pasje. W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta Tadeusz
Konina, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anita
Naczyńska – inicjatorka projektu oraz przedstawiciele
instytucji kultury, sportu, stowarzyszeń oraz firm,
które od lat – w ramach projektu – angażują się
w organizację bezpłatnych zajęć podczas wakacji.
- Projekt funkcjonuje już od siedmiu lat i zrzeszył blisko 100 podmiotów zajmujących się sportem, rekreacją, edukacją czy też działaniami
prozdrowotnymi. Oferowane zajęcia czy też zabiegi, są bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Warto podkreślić, że w ciągu tych
lat w projekcie wzięło udział blisko 7.000 mieszkańców naszego powiatu.
Na początku, nikt nie dawał mu większych szans, bo przecież powszechnie uważa się, że w życiu nie ma nic za darmo. Patrząc jednak na osiągnięty efekt i powodzenie projektu, mogę szczerze powiedzieć, że wśród
nas jest wielu ludzi dobrego serca, którzy chcą podzielić się swoimi pasjami z innymi, zupełnie bezinteresownie, za co jesteśmy im niezmiernie
wdzięczni. Jestem przekonana, że i w tym roku uda się zorganizować bogatą ofertę zajęć, a do naszej wspólnej inicjatywy dołączą się kolejne osoby –
mówiła Anita Naczyńska, pomysłodawczyni i koordynator projektu.
Podczas tegorocznych wakacji rusza już ósma odsłona projektu.
Jego idea jest bardzo prosta – różne firmy, organizacje, stowarzyszenia, czy też osoby prywatne poświęcają swój wolny czas i proponują bezpłatne zajęcia w lipcu i sierpniu. Przygotowana przez
nie oferta dotyczyć będzie organizacji bezpłatnych zajęć sportowo
‑rekreacyjnych, edukacyjnych, konsultacji medycznych, wizyt w salonach fryzjerskich, porad dietetyków, trenerów personalnych, zajęć muzycznych, prelekcji, wizyt w muzeum czy też zajęć dla seniorów. Oferta zamieszczona zostanie na ulotce, która później trafi do
mieszkańców powiatu.
Wszystkie podmioty, które chcą przyłączyć się do projektu zapraszamy do wypełnienie zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu pod adresem: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/serdecznie‑zapraszamy
‑do‑udzialu‑w‑viii‑edycji‑projektu‑nasz‑powiat‑nasze‑pasje‑lato2019-n2430.html. Zgłoszenie należy przesłać pocztą lub e‑mailem na
adres: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42–700 Lubliniec, faks: (34) 35–10–511.
Na zgłoszenia czekamy do 26 kwietnia 2019 r.
Aneta Konieczny

Zawody Nordic Walking w Lublińcu
3 marca br. po raz szósty zorganizowano Półmaraton Nordic Walking i Lubliniecka 5-tka. Zawodnicy
maszerowali po szlakach wyznaczonych na terenie lublinieckich lasów i mieli do pokonania dystans 21 km
(półmaraton) oraz dystans 5 km. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.
W zawodach wystartowało 165 zawodników. Wśród kobiet
rywalizację na dystansie 21 km wygrała Joanna Kołodziej (Stadion Śląski, czas 2:34:57,40), drugie miejsce zajęła Katarzyna
Wolniewicz (Ruda Śląska, czas 2:41:02,74), a trzecie – Irena Janoszka (Cidry Latajom, czas 2:42:07,44). Zwycięzcą w kategorii: mężczyźni został Karol Stiller (Kabex Podkowa Janów, czas
2:15:32,01), drugie miejsce zajął Mariusz Szarszunowicz (Metraco

Polkowice czas 2:21:35,21), a trzecie Paweł Słupianek (Lecymy
Durś, czas 2:22:38,00).
Wydarzeniu towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera. Rozgrywki zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, a uczestnicy imprezy wykazali ogromne zadowolenie z przebiegu przedsięwzięcia.

(red.)
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2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
„Coroczne obchody tego dnia mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich
doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby
z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy
im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem
– jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki‑moon.
Autyzm to zaburzenie rozwojowe o charakterze neurologicznym. U każdej osoby objawia się inaczej, dlatego specjaliści mówią o spektrum autyzmu. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą
mieć różne nasilenie objawów. Najłagodniejszą postacią autyzmu
jest Zespół Aspergera. Osoby ze spektrum autyzmu mają trudność
ze zrozumieniem faktu, że inni ludzie inaczej myślą, czym innym
się interesują, nie podzielają ich upodobań. Osoby te o wiele silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, czuciowe i zapachowe. Autyzm wpływa na zmniejszenie się umiejętności komunikowania z otoczeniem i kontaktowania z innymi oraz
zawężenie zainteresowań dziecka. Autyzm nie jest chorobą tylko
innym sposobem odbierania świata i myślenia!
W związku z obchodami Światowego Dnia Autyzmu Publiczna Poradnia Psychologiczno‑Pedagogiczna (PPPP) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Lublińcu przeprowadziły w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, serię spotkań z młodzieżą na temat wykluczenia społecznego oraz
problemów związanych z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i z zespołem Aspergera. Zorganizowano również spotkanie informacyjne dla nauczycieli i powiatowych służb społecznych poszerzające wiedzę na temat autyzmu. 1 kwietnia natomiast w Publicznej Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej odbył
się dzień konsultacyjno‑diagnostyczny dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Specjaliści z PPPP i PCPR opracowali również
przewodnik dla osób poszukujących informacji na temat zjawiska
i form pomocy w powiecie lublinieckim, który publikujemy obok.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to dzień, w którym na
znak solidarności z chorymi, budynki na całym świecie są podświetlane na niebiesko.
(KA)

Konkurs plastyczny na plakat
„Autyzm – by wiedzieć więcej”
W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Starostwo Powiatowe w Lublińcu zorganizowało Powiatowy
Konkurs Plastyczny na Plakat „Autyzm – by wiedzieć więcej.”
Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów szkół średnich z terenu powiatu lublinieckiego. Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy o autyzmie. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną bądź graficzną – plakat nawiązujący do tematu w dowolnej technice płaskiej.
Podczas finału wydarzenia, w dniu 26 marca br. Komisja Konkursowa w składzie: Alicja Kamińska (dyrektor Publicznej Poradni
Psychologiczno‑Pedagogicznej), Ilona Kozioł (dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie), Agnieszka Ślęzak (rodzic dziecka chorującego na autyzm), Marzena Zając (nauczyciel plastyki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym), Ireneusz Gimiński (autor publikacji „Wautyzmwzięci”) przyznała następujące nagrody:
• I miejsce: Paulina Szymiec (Zespół Szkół Ogólnokształcąco
‑Technicznych),
• II miejsce: Aleksandra Moch (Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza),
• III miejsce: Martyna Kozińska (III Liceum Ogólnokształcące im.
prof. Zbigniewa Religi),
• Z kolei wyróżnienia otrzymali: Dominika Jamka, Aleksandra Kozuch, Przemysław Liboska, Julia Stanchły, Emilia Machoń oraz Kamila Rębiszewska.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy osiągnięć i talentu. Wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Najlepiej ocenione prace wystawione są w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7.
Dominika Piątek
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Obrady Komisji Konkursowej
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I miejsce: Paulina Szymiec

„POZNAJĘ, AKCEPTUJĘ, NIE WYKLUCZAM”
kampania społeczna 2018 – 2019
Autyzm nie jest chorobą
tylko innym sposobem
odbierania świata i myślenia!
Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą mieć różne nasilenie objawów.
Najłagodniejszą postacią autyzmu jest Zespół Aspergera.
Objawy charakterystyczne dla dziecka z Zespołem Aspergera
•
•
•
•
•
•
•

prawidłowy rozwój intelektualny
słownictwo bogate w dorosłe i naukowe zwroty
wybiórcze zainteresowania i szeroka wiedza na interesujące ucznia tematy
małe zainteresowanie kontaktami z rówieśnikami
słaba umiejętność nawiązywania relacji rówieśniczych
problemy we współpracy podczas gier i zadań zespołowych
bezpośredniość i prawdomówność, często niestosowne komentarze nie uwzględniające uczuć innych
• zamiłowanie do rutyny, zasad i regulaminów
• dosłowne rozumienie komunikatów, trudności ze zrozumieniem przysłów, przenośni
• trudności w interpretowaniu myśli i uczuć innych ludzi
zaburzenia w obrębie zmysłów
Nietypowe zachowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą być
odbierane jako niegrzeczne i aroganckie.

NIEPOKOJĄCE OBJAWY U DZIECKA
PRZED 3 ROKIEM ŻYCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nie mówi lub nie robi postępów w rozwoju mowy
nie interesuje się przedmiotem lub sytuacją tą samą co jego opiekun
nie wskazuje palcem na przedmiot, który go zainteresuje
nie uśmiecha się na widok twarzy rodziców
niechętnie się przytula
zachowuje się tak jakby nie potrzebowało obecności opiekunów
ma trudności z utrzymaniem kontaktu
wzrokowego
powtarza słowa jak echo
ma schematyczne i ograniczone zabawy
często powtarza bezcelowe ruchy ciała: trzepotanie rękami, kołysanie i kręcenie ciała
ma problemy ze snem

Sławne postacie z Zespołem Aspergera:
•
•
•
•
•

Jeżeli masz wątpliwości możesz
poszukać porady:
•
•
•
•
•

NIEPOKOJĄCE OBJAWY U DZIECKA
PO 3 ROKU ŻYCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nie lubi zmian
ma stały plan dnia
lubi powtarzać te same czynności
nie chce podejmować nowych aktywności
prowadzi monologi
ciągle opowiada innym o swoich zainteresowaniach
jest nadwrażliwe na dźwięki, dotyk, zapach
unika kontaktu wzrokowego
nie inicjuje kontaktów rówieśniczych,
ma trudności z podtrzymywaniem relacji
nie bawi się z użyciem wyobraźni
nie rozumie żartów i zwrotów potocznych
często jest nieświadomy niebezpieczeństwa
nie rozumie co czują inne osoby

Albert Einstein
Izaak Newton
Wolfgang Amadeusz Mozart
Bill Gates
Lionel Messi

pediatry
neurologa
psychiatry
specjalistów Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
-	 dla osób zdiagnozowanych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
– oferta PFRON

Zdaniem lekarza…

Czy szczepienia
powodują autyzm?
O opinie na ten temat poprosiliśmy
cenionego w powiecie lublinieckim
lekarza pediatrę, właściciela
Przychodni Medycyny Rodzinnej
w Koszęcinie, Adama Koninę.
„Poszukując czynników przyczyniających
się do powstania autyzmu zwrócono uwagę, iż w pewnej grupie dzieci regres w rozwoju oraz pojawienie się symptomów występują niedługo po podaniu im potrójnej
szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce, którą stosujemy u dzieci po ukończeniu 1-go roku życia. 	
W jednym z badań brytyjskiego lekarza
z końca ubiegłego wieku połączono stosowanie szczepionki z wystąpieniem autyzmu. Wysnuł on wniosek, że szczepionka
zawierająca w swoim składzie thimerosal
jako substancję konserwującą, jest odpowiedzialna za rozwój autyzmu. W celu wyjaśnienia tych wątpliwości przeprowadzono w wielu krajach (np. USA, Kanada, kraje skandynawskie) badania, którymi objęto
kilkaset tysięcy dzieci i nie potwierdzono
związku przyczynowo‑skutkowego pomiędzy szczepionką, a występowaniem autyzmu. Wykryto, że badania brytyjskiego lekarza zostały sfałszowane, a jemu cofnięto
prawo wykonywania zawodu.
Ostatnie badania potwierdziły że przyczyna autyzmu ma podłoże genetyczne,
a pewne objawy obserwujemy w wieku 12–
15 miesięcy, co zbiega się z terminem szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce.
Podawane obecnie szczepionki są w pełni bezpieczne. Chronią dzieci przed ciężkimi, często zagrażającymi życiu chorobami
jak odra. Nie wywołują poważnych działań
ubocznych. Również oficjalne stanowisko
Światowej Organizacji Zdrowia głosi, że
nie istnieją dowody potwierdzające związek między zaburzeniami neurobiologicznymi, a szczepionkami.”

Dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum a autyzmu oraz ich rodzin,
Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oferuje:
•
•
•
•
•

wielospecjalistyczną diagnozę stanu i funkcjonowania dziecka oraz jego potrzeb edukacyjnych
kwalifikowanie dziecka do odpowiednich form pomocy i kształcenia
konsultacje, porady i szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi
terapię indywidualną i grupową
konsultacje i porady dla rodziców

Kontakt:
•
•

PPP‑P, ul. Sobieskiego 9, 42–700 Lubliniec
tel. (34) 356–29–66; 785 926 040; www.pppplubliniec.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 9, 42–700 Lubliniec
tel. (34) 356 – 32 – 57; www.pcpr‑lubliniec.pl
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Tacy SAMI
Przepełniona szczęściem urodziła go w wieku 28 lat po całkiem normalnie przechodzonej, zdrowej i donoszonej
ciąży. Z dyplomem 10 pkt w skali Apgar powitał świat. Ile ciepłych słów usłyszał nim jeszcze oczy otworzył
wysunąwszy głowinę z przytulnego posłania łona swej rodzicielki. Ile kubraczków zakupiły babcie, ile planów
na wycieczki zrobili dziadkowie. Ile szczęścia przyniosło mamie i tacie jego pojawienie się w ich świecie, a potem
kolejne dni, tygodnie i miesiące podnoszenia głowy, wyrzynania ząbków, smakowania potraw, chwytania
grzechotek, unoszenia pupy, popełnienia pierwszych, samodzielnych kroków. Kochany, szczęśliwy, zdrowy Jaś.
F84 wg ICD-10. Autyzm – powiedział
lekarz, gdy mały ukończył 3 lata.
Kiedy po początkowym szoku zaczęli
analizować fakty – rzeczywiście od jakiegoś czasu coś zauważali. Jaś był bardzo spokojnym, cichym, nie problemowym brzdącem. Choć może… może miał problemy ze
snem – sądzili, że to kolki; może istotnie
ktoś kiedyś zasugerował, że skoro niewiele mówi, to może jest głuchy – odrzucili
tę ewentualność, bo szokowało ich to jak
właśnie wyczulony jest na dźwięki i,,kryje” się przed hałasem; może faktycznie Jaś
odtrącał ich pieszczoty, nie uśmiechał się,
nie patrzył w oczy, odpychał, kiedy całowali go na dobranoc. Nie widział jakby tego, co mu pokazywali, nie interesował się
zabawą, kiedy prowadzili go na dodatkowe
zajęcia w,,akademii małego geniusza”. Nie
chciał się bawić z kuzynostwem i dziećmi
w przedszkolu. Nie płakał – jakby nie czuł
bólu, gdy np. pogruchotał sobie kolana. Nie
zmykał przed rozkręconą karuzelą czy nadjeżdżającym samochodem. Nie znosił, kiedy
coś lub ktoś zmieniał porządek dnia, procedurę mycia czy ubierania. Krzyczał wpadając w zły nastrój lub śmiał się,,bez sensu”
dziwacznie godzinami kręcąc wysłużonym,
plastykowym kółkiem, którego nie pozwalał sobie odebrać. Wskazywał kubek kiedy
chciał pić lub gestykulował jakby konkretnych argumentów używał w swej irracjonalnej rozmowie – nie gaworzył, słabo mówił, z czasem jak echo powtarzał ich słowa.
Nie ganiał za piłką jak jego tato w dzieciństwie – wolał klocki, zaskakując precyzją

swoich budowli. Pasjonowała go obserwacja choinkowych lampek, których mruganie doprowadzało pozostałych domowników do szaleństwa.
Po trzecich Jaśkowych urodzinach ich
i jego życie zmieniło bieg – szpitale, poradnie, sanatoria, turnusy, lekarze, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i inni specjaliści. Nawet medycyna niekonwencjonalna i…
I z czasem zaakceptowali, że Jaś nie jest
chory, bo autyzm nie jest chorobą. Autyzm
to zaburzenie rozwojowe – całościowe zaburzenie rozwojowe, którego podstawowymi objawami są zaburzenia komunikacji
(werbalnej i niewerbalnej), zaburzenia interakcji społecznych (funkcjonowania wśród
ludzi) i specyficzne zachowania (czynności powtarzające się, sztywność zachowań,
niechęć do zmian). Przyjęli, że Jaś późno
zaczął wypowiadać pierwsze słowa, że nie
cieszył się ich radością, którą okazywali po
każdej jego sylabie; że nie nawiązywał dialogu, a raczej prowadził monologi – najczęściej o tym, co lubi robić; że ma bardzo niski próg tolerancji na hałas, dotyk czy zapach (nadwrażliwość, która wydawała się
być histerią w oczach wszechwiedzących
ciotek); że nie rozumie żartów i dowcipów
kolegów z klasy; że unika kontaktu wzrokowego; że nie zbliża się do rówieśników
i nie odczuwa potrzeby inicjowania znajomości; że nie radzi sobie z podtrzymaniem
relacji nawet z babcią Władzią i nie rozumie dlaczego jej tak strasznie przykro z tego powodu; że nie lubi zmian, a powtarzać
bez końca może ciągle te same czynności;

Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy szpital otrzymał
nowy sprzęt
W ostatnim okresie Szpital Powiatowy w Lublińcu
wzbogacił się o nowy sprzęt medyczny.
Dzięki środkom pochodzącym z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Oddział Noworodkowy otrzymał nowy aparat USG.
Aparat posiada m. in. 4 różne głowice do badań noworodków, wbudowaną drukarkę, akumulator i podgrzewacz żelu. Aparat USG można także podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego. Wartość
otrzymanego aparatu to kwota ok. 140 000 zł.
Oddział Noworodkowy otrzymał także przenośny pulsoksymetr –
urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi. W tym celu wykorzystuje metodę pulsoksymetrii – mierzy
stopień pochłaniania przez tkanki promieniowania o dwóch różnych
długościach fal. Na podstawie pomiaru oblicza się stopień nasycenia
hemoglobiny tlenem. Pulsoksymetr może również umożliwiać wykonanie pomiaru tętna. Wartość urządzenia to ok. 8000 zł. 
(KA)
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że rozpacza, kiedy stara sznurówka, którą
kręci od jakiegoś czasu jak lassem, zaginie
gdzieś lub ktoś ja schowa, by zmusić go do
innej zabawy. Zrozumieli, że ich Jaś nie ma
zorganizowanego systemu pozwalającego
na refleksję o przeszłości, interpretację teraźniejszości i robienie planów i projektów
na przyszłość, że będzie wymagał przez całe życie wsparcia i pomocy.
Może będzie jak Einstein, Newton czy
Mozart – pocieszano, próbując podnieść
ich na duchu. Badania dowodzą, że ci znani
ludzie prawdopodobnie cierpieli na Zespół
Aspergera (zaburzenie rozwojowe o podłożu
neurobiologicznym mieszczące się w spektrum autyzmu), który charakteryzuje się
upośledzeniem podstawowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Ludzie
z tym zespołem często uznawani są za ekscentryków, mają obsesję na punkcie skomplikowanych zagadnień, skłonność do powtarzania określonych zachowań i zainteresowania wąsko wyspecjalizowanym tematem.
Ich mocną stroną jest zapamiętywanie faktów, dat czy postaci, wielu z nich posiada
uzdolnienia matematyczne. Może faktycznie będzie jak Einstein, Newton czy Mozart
– zamarzyli na początku drogi Jaśka rodzice. Świat jednak do dziś nie zrozumiał ani
ich, ani ich syna.
Po latach terapii ten SAM dorosły Jan powiedział –,,jesteśmy w zasadzie takimi samymi ludźmi jak wy, tylko jest nam trochę trudniej niż Wam zrozumieć świat”.
Pedagog PPP‑P w Lublińcu
Alicja Jaskmanicka

Podczas tegorocznego
27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy udało się zebrać
175 938 717,56 PLN.
Celem zbiórki było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W akcję zaangażowało się 1700 sztabów w Polsce oraz w kilkudziesięciu miejscach
na świecie. Kwestę prowadziło 120 tysięcy wolontariuszy. Na kwotę zebraną
w Finale WOŚP złożyły się zbiórka publiczna (87 045 213,67 PLN), pozostałe darowizny przekazane na cel akcji
przede wszystkim poprzez kanały elektroniczne (88 893 503,89 PLN), oraz dary rzeczowe w postaci sprzętu medycznego, który WOŚP przekaże bezpośrednio szpitalom (989 916,77 PLN)

Już w maju rusza kolejna edycja Kampanii Twoje TAK ma ZNACZENIE
IV Edycja Kampanii Twoje TAK ma ZNACZENIE tuż tuż, czas więc na chwilę refleksji.
Skąd pomysł na akcję pytają??? Miała być
jednorazowa, a jednak wpisała się w kalendarz imprez miasta i powiatu!!! Co chcesz
osiągnąć???
Już tłumaczę…

Nazywam się Karol Kukowka

podejmując staż dodatkowy „jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć” w Hospicjum,
po skończonych 6 – letnich studiach lekarskich, spotkałem Darka…miał wtedy nieco ponad 20 lat…cierpiał z powodu rozsianej choroby nowotworowej. Obrzęki limfatyczne, człowiek ważący 120 kg? Nie! Ważył
zaledwie 40, reszta to woda gromadząca się
w jego ciele…zabijająca Go z każdą chwilą. Ja czekałem na Jego gest każdego dnia,
lecz Chłopak nie chciał rozmawiać. Jednak
udało się – pewnego dnia wyciągnął rękę!
Okazało się, że był niezwykle utalentowanym plastycznie i graficznie chłopakiem!
Zaprojektował logo (wtedy jeszcze powstającej w mojej głowie) Kampanii „Twoje TAK
ma ZNACZENIE!”. Zastanowiłem się wtedy, gdzie jest granica możliwości człowieka?! Skoro ten mężczyzna podjął rehabilitację! Spędził ostanie tygodnie życia chodząc o własnych siłach! Do końca czuł smak
życia! Nie dość, że zaprojektował logo akcji,
której jeszcze nie było, zorganizował koncert swoich przyjaciół dla osób przebywających w tamtym czasie w Hospicjum.….Jego
TAK miało ZNACZENIE! Podjął walkę i konkretne działanie! Poczuł, że żyje, choć dziś
nie ma Go już z nami!
Wtedy i ja poczułem, że słowo TAK…
moja chęć…zaangażowanie! TO ma ZNACZENIE… moje TAK ma ZNACZENIE! Twoje TAK ma ZNACZENIE!
Kampania powstała w roku 2016…dziesiątki rozmów, setki telefonów…tuziny podań… opór? Oczywiście, że tak! Jednak nie
poddałem się i spotkałem na swojej drodze
grono bardzo przychylnych mi i zaangażowanych osób!:) Zorganizowałem I Edycję
Kampanii Twoje TAK ma ZNACZENIE! Panel bezpłatnych badań, szereg konsultacji
lekarskich, miasteczko dla dzieci. Media lokalne i ogólnopolskie?!…mówili: „to nie ma
szans”, a jednak!;)

Mamy rok 2019 i rozpoczynamy działania, na które pozwoliło założenie Fundacji Twoje TAK ma ZNACZENIE w Grudniu
2018 roku. Misją Fundacji jest organizacja
akcji prozdrowotnych z badaniami przesiewowymi, profilaktycznymi oraz organizacja
koncertów oraz licznych debat poruszających tematykę transplantacji, jej możliwości
i ograniczeń. Głównym jednak wydarzeniem, na którym skupiamy się najbardziej
jest Kampania Twoje TAK ma ZNACZENIE.
Już 25 maja 2019 organizujemy IV już Edycję tego niezwykłego Happeningu. Fundacja
Twoje TAK ma ZNACZENIE wraz ze współorganizatorem – Miejskim Domem Kultury
w Lublińcu, Urzędem Miasta Lubliniec oraz
wsparciem Starostwa Lublinieckiego i wielu
zaangażowanych jednostek oraz sponsorów
organizuje IV już edycję kampanii TTmZ! Na
obszarze Bulwaru Franciszka Grotowskiego w Lublińcu zorganizowane zostanie miasteczko medyczne w godzinach 11:00–16:00
wraz z panelami badań: glikemia i poziom
cholesterolu z kropli krwi, ciśnienie tętnicze, EKG, badanie wzroku i słuchu, spirometria, smokolizery, analiza składu ciała, wady
postaw dzieci, stanowisko nauki samobadania piersi, ocena stanu kośćca – osteobus,
ocena układu krwionośnego – kardiobus,
USG tarczycy i jamy brzusznej. Oprócz tego konsultacje z zakresu dietetyki, kardiologii, dermatologii i innych. W trakcie trwania
kampanii prowadzona będzie akcja aktywnego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku.
Dzięki współpracy z Fundacją Rak’n’Roll
umożliwimy również oddanie włosów w celach stworzenia specjalistycznych peruk dla
osób potrzebujących. W trakcie kampanii
prowadzone będą również liczne pokazy
pierwszej pomocy oraz akcja informacyjna
dotycząca tematu transplantacji, jej możliwości i ograniczeń. Spotkania z osobami
będącymi po transplantacji bądź oczekującymi na liście transplantacyjnej pozwolą na
poznanie tego trudnego i delikatnego tematu z najbliższej i najbardziej ludzkiej strony. W godzinach badań (11.00–16.00) działać
będzie również miasteczko dla dzieci prowadzone przez Stowarzyszenie „Montownia”z licznymi atrakcjami i aktywnościami
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Fundacja Twoje TAK
ma ZNACZENIE
7 rad jak nie umrzeć
za życia.
1. Jedz zdrowo i smacznie.
2. Kochaj sport i ruszaj się.
3. Postaw na profilaktykę i badaj się.
4. Nie bój się diagnozy i WALCZ.
5. Nie zamykaj się w pokoju
i odkrywaj świat.
6. Bądź reżyserem swojego
życia i nigdy nie graj.
7.

W ostatnim dniu życia oddaj
wszystko co masz i stań
się dla kogoś życiem.

skierowanymi do najmłodszych uczestników
wydarzenia.
W godzinach przedpołudniowych odbędzie się część artystyczna skierowana do seniorów naszego miasta i powiatu. Dodatkowo około godziny 15:00 rozpocznie się część
artystyczno – sportowa z licznymi pokazami, koncertem laureatów przeglądu muzycznego „Życie jest piękne bo…” z koncertem wieczoru o godzinie 18:00,,Na pierwszy
znak” w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej pod batutą Bartłomieja Pięty z solistami: Anna Bystroń – Jajkiewicz,
Marcin Jajkiewicz, Adam Rymarz, Martyna
Młynarska – Modlińska.
W trakcie całej kampanii odbywać będzie
się również zjazd FOODTRUCKÓW, gdzie
każdy będzie mógł delektować się mnogością
potraw na tym niezwykłym Rynku Smaków!
Karol Kukowka – organizator Kampanii
Twoje TAK ma ZNACZENIE
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Transplantacja
Trudny temat zgody na pobieranie
narządów. Czy zgoda świadoma jest
lepsza od zgody domniemanej?
Na świecie nie ma jednolitego stanowiska
co do rodzaju zgody koniecznej dla pobrania narządów od zmarłego dawcy. W większości państw, w tym w większości państw
europejskich obowiązuje w takim przypadku model zgody domniemanej, stanowiący
modyfikację modelu rutynowego pobierania.
Oznacza ona domniemanie, że skoro zmarły człowiek nie wyraził za życia sprzeciwu
na pobranie od niego narządów, to zgadzał
się na taką ewentualność po śmierci. Rozumowanie takie budzi kontrowersje. Tadeusz
Brzeziński potrafi znaleźć dla niej następujące uzasadnienie: zakłada się, że czynienie dobra stanowi „naturalną wolę człowieka”. Wobec tego człowiek nie powinien
mieć obiekcji przeciwko wykorzystaniu jego narządów w dobrym celu. Brzeziński zauważa, że taka argumentacja „podnosi wartość nieświadomej ofiary i dowartościowuje pośmiertnie sprawcę”. Stwierdza jednak,
że jest obłudna– przecież brak zgłoszonego
sprzeciwu nie musi wynikać wcale z akceptacji pobrania narządów, ale z lenistwa, niewiedzy, niechęci do myślenia o śmierci czy
też obawy przed upublicznieniem własnych
poglądów.
Zwolennicy tezy, iż to zgoda świadoma
jest lepsza od zgody domniemanej opierają
swoje wypowiedzi na argumentach moralnych, przekonują o tym, iż każdy z nas powinien mieć prawo do decydowania o tym,
co stanie się z naszym ciałem po śmierci.
Częstym argumentem są słowa „ojca transplantologii” – prof. Zbigniewa Religi „Jest
to sprawa etyki. Zdaję sobie sprawę, że kwestie pragmatyczne mogą przemawiać za tzw.
zgodą domniemaną, natomiast przeszczepianie narządów, pobieranie narządów od dawców
zmarłych jest materią tak wrażliwą, że wymaga w pełni świadomej i jednoznacznej decyzji.
W moim przekonaniu, w zgodzie domniemanej
jest odrobina fałszu i z tym się nie zgadzam”.
Zwolennicy zgody domniemanej używają natomiast argumentów wskazujących
na to, iż każdy człowiek z natury jest dobry
i chce pomagać, świadczą o tym chociażby
liczne akcje charytatywne, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Swoje zdanie
argumentują słowami J.J.Rosseau, w opinii którego człowiek jawi się jako z natury dobry. Przekonani o wyższości tej tezy
przedstawiają również argumentu prawne mówiące o obowiązku udzielenia pomocy osobie, która tego potrzebuje i argumenty pragmatyczne, które – ich zdaniem
– powinny wziąć górę nad etyką, biorąc pod
uwagę, iż życie ludzkie, jego ratowanie jest
wartością najwyższą. Wskazują również,
iż model domniemanej zgody ma dwie formy: silną i słabą. Różni je przyznanie bądź
nie rodzinie zmarłego prawa do zgłoszenia
sprzeciwu. W formie słabej rodzina może
zgłosić sprzeciw, nie dopuszczając do pobrania narządów, jeśli zmarły nie uczynił
tego za życia. W formie silnej takiej możliwości nie posiada. W Polsce obowiązuje
forma silna.

Aneta Konieczny
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Podstawy pobierania i przeszczepiania
narządów, komórek i tkanek

Domniemana
zgoda:

Każda osoba która nie wyraziła sprzeciwu za życia i
Może być potencjalnym dawcą narządów i tkanek jeżeli zostaną
spełnione kryteria.
FORMY WYRAŻENIA SPRZECIWU (UT)
1. Wpis w CRS
2. Oświadczenie pisemne zaopatrzone we własnoręczny podpis
3. Oświadczenie ustne złożone w obecności min. dwóch świadków
pisemnie przez nich potwierdzony

Religie:
Religia
Buddyzm

Hinduizm
Islam
Judaizm
Katolicyzm

Prawosławie
Świadkowie
Jehowy
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TAK
+
+
+
+
+
+
+ bez krwii

NIE

Bogumiła Król – koordynator transplantacji w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
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Zdjęcia:
Zeszłoroczna edycja Kampani
Twoje TAK ma ZNACZENIE
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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Ciasnej
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V Ogólnopolski Konkurs Polsko‑Angielsko
‑Niemieckiej Wiedzy Gastronomicznej dla
Niesłyszących i Słabosłyszących
W dniach 15–16 marca br. Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy
im. Konrada Mańki w Lublińcu już po raz piąty zorganizował
Ogólnopolski Konkurs Polsko‑Angielsko‑Niemieckiej Wiedzy
Gastronomicznej dla Niesłyszących i Słabosłyszących.
Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Lubliniecki i Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Celem rywalizacji było podnoszenie poziomu znajomości języka polskiego i obcego języka zawodowego, doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów
szkół gastronomicznych.
W fi n a ł o w e j r y w a l i z a c ji w z i ę li udział uczniowie z siedmiu Ośrodków

Szkolno‑Wychowawczych z: Bydgoszczy,
Krakowa, Łodzi, Otwocka, Sławna, Warszawy oraz Lublińca. Konkurs składał się
z etapu pisemnego i etapu praktycznego.
W etapie pisemnym finaliści rozwiązywali test konkursowy obejmujący wiedzę dotyczącą warzyw i owoców w języku polskim i obcym zawodowym. W etapie praktycznym konkursu uczestnicy wykazywali
swoje umiejętności kulinarne, zmysł estetyczny i poczucie smaku, sporządzając

Dni Językowe w „Mickiewiczu”
Tegoroczne Dni Językowe zorganizowano
w pierwszych dniach marca. Podczas konkursów
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
językowe z angielskiego, niemieckiego, francuskiego
i rosyjskiego, walcząc o tytuł „Mistrza Języka”.
Mieli również okazję do wykazania się wiedzą o Nowym Jorku i krajach francuskojęzycznych. Młodzież prezentowała swoje
umiejętności językowe i wokalne w konkursie na najlepsze wykonanie piosenki w wybranym języku obcym. W czasie imprezy
w szkole pojawili się zaproszeni goście: uczniowie z gimnazjów
i szkół podstawowych powiatu lublinieckiego, którzy mieli okazję powalczyć o laury w konkursach językowych, specjalnie dla
nich przygotowanych. Uwieńczeniem wydarzenia była wspólna
zabawa, połączona z wręczeniem nagród w czasie gali finałowej.
(red.)
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paprykarz z ziemniaków według przepisu
Roberta Makłowicza.
W indywidualnej rywalizacji konkursowej najlepszym okazał się Szymon Matusek
– uczeń klasy trzeciej Technikum Nr 4 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących z lublinieckiego Ośrodka. Drugie miejsce zajął Dominik Salachna, a trzecie Patrycja Larwińska
– uczniowie klasy drugiej Technikum ze
Sławna. W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy
im. Konrada Mańki w Lublińcu, w składzie
Szymon Matusek i Sandra Jezusek, drugie
drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
‑Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Sławnie, którą tworzyli Patrycja Larwińska i Dominik Salachna,
a trzecie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
‑Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie, w składzie Jolanta Cieśla i Weronika
Pawelec. Uczniów lublinieckiej placówki do
konkursu przygotowały: Izabela Szczęsny –
nauczyciel zawodu i Joanna Kulik – nauczyciel języka angielskiego.
Laureaci otrzymali nagrody, puchary
i upominki ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Lublińcu, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa oraz sponsorów wydarzenia. Zostały one wręczone podczas uroczystości zakończenia zmagań konkursowych przez wicestarostę Tadeusza Koninę
oraz dyrektora SOS‑W Danutę Jakubiszyn.
Imprezie towarzyszył m.in. pokaz sztuki kulinarnej uczestnika telewizyjnego programu
kulinarnego MasterChef Wojciecha Kasprowicza, który sporządził warzywne burgery.
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów. 
(red.)

Stypendyści projektu
„Inwestujemy w talenty”
Siedmioro uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco
– Technicznych w Lublińcu: Joanna Bodora, Weronika
Wołowczyk, Nikola Zając, Piotr Kulisz, Filip Kudła,
Michał Walter i Kacper Bartocha zostało stypendystami
projektu „Inwestujemy w talenty – IV edycja”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie poszczycić się mogą bardzo wysoką średnią, ale także uzyskaniem tytułu laureata/finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Konkursy były związane z przedmiotami matematyczno‑przyrodniczymi, językowymi oraz ICT.
Za swoje osiągniecia stypendyści z lublinieckiej szkoły otrzymają
środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy
dydaktycznych.
(GK)
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Jolanta Kardas wygrała konkurs
na dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu
W dniu 22 marca br. odbył się konkurs na
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu, przy ul. Klonowej 10.
Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka – obecna dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu – Jolanta Kardas. W wyniku
przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa przedstawiła panią Jolantę Kardas jako kandydatkę na stanowisko dyrektora
szkoły. Na tej podstawie, w dniu 27 marca br., Zarząd Powiatu w Lublińcu powierzył Jolancie Kardas stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Lublińcu na okres pięciu kolejnych lat szkolnych.

Mistrzostwa matematyczne
2019 w „Kaziku”

Mistrzostwa Ministrantów w piłce
nożnej pod patronatem Starosty

Mimo że dzień liczby Pi mamy już za sobą – na świętowanie
nigdy nie jest za późno. W czwartek, 4. kwietnia,
odbyły się coroczne, już VI Mistrzostwa szkoły w grach
matematycznych i logicznych. Uczestników poszczególnych
konkurencji było bardzo dużo – aż 158 osób!!! Same
zawody trwały niemal cały dzień – do godziny 16:15.

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4
w Lublińcu, 9 marca, odbył się etap dekanalny
XVIII Mistrzostw Ministrantów w piłce nożnej.

Uczniowie mogli spróbować swoich sił m.in. w mistrzostwach
rozwiązywania sudoku, rozgrywkach szachowych, wielkim teście
z geometrii, czy też zawodach w układaniu kostek Rubika. Nie zabrakło także znanego turnieju „Jeden z dziesięciu” – w wersji matematycznej, który odbył się na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym.

Po całym dniu zmagań udało się wyłonić zwycięzców, a są nimi:
•
•
•
•
•
•
•

ako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Lublińcu pragnę kontynuować tworzenie w szkole optymalnych warunków do
wszechstronnego, harmonijnego rozwoju
wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Ważne jest, aby absolwent szkoły posiadał nie
tylko podstawowe kwalifikacje zawodowe, ale
powinien zostać przygotowany do uzyskania dodatkowych, niezbędnych dla przyszłego pracodawcy
uprawnień lub kwalifikacji rynkowych określonych w Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji.
Moje proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego
w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Ciągły rozwój Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu jest możliwy dzięki wsparciu wielu podmiotów współdziałających w procesie
edukacji m.in. rodziców, organu prowadzącego, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, pracodawców, instytucji i organizacji wspierających działalność oświatową.
Aby proces kształcenia i wychowania odbywał się w prawidłowy
sposób, niezbędne jest nieustanne tworzenie odpowiednich warunków
do pracy m.in. poprzez poprawę stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły (adaptacja części budynku szkoły na pracownie dydaktyczne w ramach projektu,,Poprawa kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim”).

MISTRZ SUDOKU – Natalia Bartkowiak 4TAM
MISTRZ GOMOKU – Karol Kubisz 3TIB
MISTRZ SZACHÓW – Bartosz Małysa 2TI
MISTRZ UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA – Michał Lukosek 1TMB
MISTRZ GEOMETRII – Piotr Kulisz 1TI
MISTRZ „JEDEN Z DZIESIĘCIU” POZIOM PODSTAWOWY –
Arkadiusz Kędziora 4TII
MISTRZ „JEDEN Z DZIESIĘCIU” POZIOM ROZSZERZONY –
Mateusz Dworaczyk 3TIB

Z dekanatu Lubliniec wystartowało 9 drużyn z 5 parafii, znajdujących się na terenie powiatu lublinieckiego. Mistrzami zostali
ministranci, którzy reprezentowali parafie: św. Edyty Stein w Lublińcu (kategoria młodsza), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Lubecku (kategoria średnia) oraz św. Stanisława Kostki
w Lublińcu (kategoria starsza). Zwycięzcy przeszli do półfinałów
turnieju o mistrza Diecezji Gliwickiej. 
(red.)
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody i pamiątkowe medale ufundowane przez sponsorów, wśród których znaleźli się: Starostwo
Powiatowe w Lublińcu, Biuro Poselskie Andrzeja Gawrona, Bank
Spółdzielczy w Lublińcu, Bank PKO BP i AD‑BUD Adam Pyka
Mistrzostwa zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco‑Technicznych, mgr G. Patrzyk z dużym zaangażowaniem pań: mgr inż. G. Kaczorowskiej oraz mgr inż. M. Kubat. Uczestnikom gratulujemy sukcesu i zapraszamy do zabawy za
rok:) Naszym organizatorom dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie wszystkich konkurencji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja będzie równie udana.
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Aleksandra Chałupka – uczennica ZSO‑T.
Zdjęcie – Nikola Zając – uczennica ZSO‑T
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Pobiegną śladami
śląskich dinozaurów
Niebawem, bo już 1 maja tego roku, w Lisowicach
– dzieci, młodzież i dorośli – pobiegną po raz
ósmy „tropami śląskich dinozaurów”.
W tym roku lisowicki Bieg pojawia się w kontekście niedawnych,
nowych publikacji na temat niezwykłych odkryć, jakie w ostatnich latach miały miejsce na terenie Gminy Pawonków. Magazyn
Science w Stanach Zjednoczonych opublikował, najpierw w grudniu 2018 r. w wersji elektronicznej, a następnie w styczniu 2019 r. już
w wersji papierowej, obszerny artykuł opisujący najnowsze wyniki
prac badawczych nad dicynodontami z Lisowic. Autorami artykułu byli Tomasz Sulej oraz Grzegorz Niedźwiedzki. Polscy naukowcy
swoimi badaniami dowodzą, że wiele przemian, jakie miały miejsce pod koniec triasu (ok. 205 milionów lat temu), było do tej pory,
przez naukowców na świecie, postrzeganych błędnie. Ich praca wykazała także, że ewolucja wczesnych, dużych dinozaurów drapieżnych i późnych gadów ssakokształtnych przebiegała znacznie inaczej niż do tej pory sądzono.
Dorobek naukowy obu panów jest imponujący, a znaczną jego
część stanowią prace badawcze i publikacje na temat wspomnianych
już odkryć paleontologicznych na terenie wsi Lisowice.
W związku z tym Rada Gminy Pawonków postanowiła nadać
obu panom honorowe tytuły: „Zasłużony dla Gminy Pawonków”.
Naukowcy, poprzez same odkrycia, jak i późniejsze dziesiątki

publikacji na ich temat, znacząco przyczyniają się do promocji regionu, a więc wyróżnienie wydaje się ze wszech miar uzasadnione.
Sama uroczystość nadania wyróżnień będzie miała miejsce 1 maja br. w Lisowicach po zakończeniu VIII edycji Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów, tuż przed ceremonią dekoracji
zwycięzców Biegu.
Całe wydarzenie rozpoczyna się biegami dla dzieci i młodzieży
o godzinie 10:00. Bieg główny zaplanowany jest na godzinę 12:00.
Wcześniej, bo już od godziny 8:00, zarówno dzieci, młodzież jak
i dorośli będą mogli zapisywać się do udziału w zawodach. Ale to
nie wszystko. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dzieci
i dorosłych, a samo Muzeum Paleontologiczne również pokaże się
w nowej odsłonie, prezentując, po raz pierwszy po publikacji, liczne skamieniałe kości dicynodontów.
Na Bieg można zapisywać się już teraz, za pośrednictwem strony
internetowej: http://zapisy.ultimasport.pl/444, na której można znaleźć również regulamin zawodów. Zapraszamy serdecznie.
(MB)

Mistrzostwa Okręgu Katowickiego
w Piłce Nożnej Halowej
o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu oraz
Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Katowicach
W sobotę 2 marca w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyły się VI Mistrzostwa Okręgu Katowickiego w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Katowicach (Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.
Na boisku spotkali się reprezentanci zakładów karnych w: Herbach, Raciborzu, Jastrzębiu – Zdroju oraz oddziału zewnętrznego
w Lublińcu i aresztów śledczych w: Bytomiu, Tarnowskich Górach,
Katowicach i Gliwicach.
Na boisku zostało rozegranych 12 emocjonujących meczy. Zmagania zakończyły się następującymi wynikami:
• 1 miejsce – Zakład Karny w Raciborzu,
• 2 miejsce – Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju,
• 3 miejsce – Oddział Zewnętrzny w Lublińcu,
• 4 miejsce – Zakład Karny w Herbach.
Takie turnieje pozwalają na wymianę doświadczeń oraz integrację
środowisk służb mundurowych i miłośników aktywności fizycznej. Sobotnie spotkanie było zarówno świetną zabawą, jak i rywalizacją w zachowaniem zasad gry fair play – komentowali zawodnicy.
Tytuł „Najlepszego Strzelca” zawodów uzyskał Rafał Drożdż
z Zakładu Karnego w Raciborzu, a statuetkę dla „Najlepszego Bramkarza” zdobył Denis Firlaz Zakładu Karnego w Jastrzębiu‑Zdroju.
Zasłużone puchary i statuetki wręczyli: dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Mirosław Pawlak oraz zastępca dyrektora ppłk
Aleksandra Miklus‑Wągiel.
(red.)
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