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Zmartwychwstanie Pańskie jest czasem
odkrywania na nowo wartości życia, miłości i nadziei.
Niech ten szczególny czas wniesie w nasze życie życzliwość i optymizm,
niech nie opuszcza nas nadzieja na lepsze jutro, a moc płynąca z Tajemnicy
Zmartwychwstania pozwoli odnajdywać w codziennym życiu radość z faktu,
że chociaż nasze życie przemija, to jednak nigdy się nie kończy.
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Jerzy Cyrulik

STAROSTA LUBLINIECKI
Joachim Smyła

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY BĘDZIE DALEJ
DO DYSPOZYCJI NASZYCH MAŁYCH PACJENTÓW
Problemy polskich szpitali mają swoich „twórców”

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego w naszym szpitalu. Nietrudno przewidzieć,
że tego typu wiadomość zawsze powoduje niepokój i troskę wszystkich,
którym leży na sercu dobro najmniejszych pacjentów. Autentyczna troska
jest zawsze przejawem życzliwej postawy, w której takie osoby próbują pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Nie ma jednak nic gorszego niż
szerzona dezinformacja, z której wyłaniają się ciemne postaci ze swoimi
oskarżeniami.
więcej na str. 2

Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła

Oświadczenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Pani Barbary Szubert
W nawiązaniu do artykułów prasowych na temat Lublinieckiej Neurologii oświadczamy, że informacja podana do wiadomości publicznej dotycząca lekarzy specjalistów, którzy są niezbędni do dalszego
funkcjonowania oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym, a którzy rzekomo są zatrudnieni w SP ZOZ w Lublińcu jest informacją nieprawdziwą. W naszej jednostce brak jest: neurochirurga, ortopedy, chirurga naczyniowego, lekarza rehabilitacji, z wymienionych w artykule świadczeń udziela wyłącznie anestezjolog.

Organizacja publicznego transportu
zbiorowego w gminach powiatu
lublinieckiego
Nieprzerwanie trwają prace związane z docelowym modelem organizacji transportu publicznego. Przygotowujemy rozwiązania,
które będą najkorzystniejsze dla wszystkich mieszkańców. Przewoźnicy rozszerzają oferty zgodnie z pojawiającym się zapotrzebowaniem. Wszystkie zmiany w rozkładach jazdy są na bieżąco
zamieszczane na stronach internetowych powiatu i gmin oraz
w lokalnych mediach.

więcej na str. 8-9
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Informacja Zarządu Powiatu w Lublińcu
Informujemy Państwa, iż w związku ze złożonymi wypowiedzeniami z pracy przez lekarzy pediatrów, podjęliśmy wszystkie możliwe działania w zakresie pozyskania lekarzy do pracy na Oddziale Pediatrycznym.
Rozumiemy niepokój rodziców, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych najmłodszych pacjentów jest absolutnie najważniejszym zadaniem całej wspólnoty samorządowej.
Nawet przez chwilę nie dopuszczaliśmy w naszym myśleniu
takiej sytuacji, w której – mimo braku lekarzy w całym systemie
ochrony zdrowia – Oddział Pediatryczny Szpitala Powiatowego
mógłby być czasowo zawieszony.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji szpitala, lekarzy,
starosty lublinieckiego Joachima Smyły oraz wielu środowisk, dla
których sprawy związane z ochroną zdrowia są najważniejsze,
przekazujemy dobrą wiadomość:

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY BĘDZIE DALEJ DO
DYSPOZYCJI NASZYCH MAŁYCH PACJENTÓW.
Zarząd Powiatu w Lublińcu
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ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY BĘDZIE DALEJ
DO DYSPOZYCJI NASZYCH MAŁYCH PACJENTÓW
Problemy polskich szpitali mają swoich „twórców”

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o zawieszeniu funkcjonowania Oddziału
Pediatrycznego w naszym szpitalu. Nietrudno przewidzieć, że tego typu wiadomość
zawsze powoduje niepokój i troskę wszystkich, którym leży na sercu dobro najmniejszych
pacjentów. Autentyczna troska jest zawsze przejawem życzliwej postawy, w której takie
osoby próbują pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Nie ma jednak nic gorszego niż
szerzona dezinformacja, z której wyłaniają się ciemne postaci ze swoimi oskarżeniami.
Dlatego chciałbym w tym artykule przedstawić istotę problemu
związanego z funkcjonowaniem nie tylko Oddziału Pediatrycznego, ale całego szpitala, który działa w formie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, czyli popularnego SP ZOZ‑u.
Ta publiczna forma działania szpitala jest bardzo ważna, dlatego zarówno Rada Powiatu, jak i Zarząd Powiatu, nawet w najtrudniejszych chwilach nie dopuścili myśli o tym, aby ten 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 blisko 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 lekarzy. Poświęcam temu zagadnieniu tak dużo miejsca, ponieważ 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. Słabością tego systemu są tzw. kolejki do specjalistów,

2

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 w minionym roku przekazała SP ZOZ w Lublińcu kwotę 1.200 tys. zł na pokrycie tej straty,
która jest wynikiem zbyt niskiego kontraktu. 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.

Drodzy Państwo!
Pozwoliłem sobie na bardzo krótkie przedstawienie złożoności
tematu ochrony zdrowia, przede wszystkim dlatego, że te zaniedbania Rządów uderzają bezpośrednio w pacjentów, ale też stawiają nasze szpitale w dramatycznej sytuacji. 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 kolejne 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.
Starosta Lubliniecki
Joachim Smyła
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Podziękowania od Starosty Tucholskiego
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, w dniu 28 lutego br.,
Starosta Tucholski Michał Mróz wraz z Wicestarostą Zenonem
Poturalskim podziękowali władzom Powiatu Lublinieckiego
za wsparcie w przezwyciężaniu i pomoc ofiarom nawałnicy,
która 11 sierpnia zeszłego roku nawiedziła Powiat Tucholski.

- W imieniu własnym i mieszkańców Powiatu Tucholskiego
bardzo serdecznie dziękuję za
pomoc i okazaną nam życzliwość. Skala zniszczeń po sierpniowej nawałnicy była ogromna.
Drzewa połamane jak zapałki,
wyrwane z korzeniami, zerwane dachy, połamane słupy wysokiego napięcia, 2,5 tys. uszkodzonych budynków, w tym ponad
200 budynków zupełnie wyłączonych z użytku i ponad 100 km
zniszczonych dróg powiatowych.
W tym ogromie nieszczęścia, jakie spotkało mieszkańców Powiatu Tucholskiego bardzo cenimy sobie odruch ludzkiej życzliwości i pomoc z Państwa strony
– mówił Michał Mróz, Starosta
Tucholski – niech symbolicznym
„dziękuję” będzie ten anioł wykonany przez lokalnego artystę rzeźbiarza, wykonany z powalonego

podczas nawałnicy drzewa.
Radni Rady Powiatu w Lublińcu na wrześniowej sesji Rady Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę na pomoc finansową
dla Powiatu Tucholskiego. Dzięki przekazanym środkom finansowym możliwy był remont dróg
powiatowych w trzech miejscowościach Powiatu Tucholskiego.

Aneta Konieczny

Starosta Tucholski Michał Mróz
relacjonuje ogrom strat powstałych
w wyniku przejścia nawałnicy

Zapraszamy do lektury
Starosta Tucholski wręcza Staroście Lublinieckiemu rzeźbę anioła wykonaną
z powalonego podczas nawałnicy drzewa

W Starostwie Powiatowym w Lublińcu
(pokój 21) i urzędach gmin powiatu do‑
stępne jest kolejne wydanie magazynu
społeczno‑kulturalnego „Ziemia Lubli‑
niecka”. W numerze znajdziecie Państwo
kontynuację cyklu „Dwory i pałace Ziemi
Lublinieckiej”, tym razem autor – Bogu‑
sław Hrycyk przybliży nam historię zam‑
ku w Lublińcu, w którym obecnie znajduje
się hotel z restauracją. W numerze również:
wspomnienie o Marianie Szyrockim autor‑
stwa profesora Krzysztofa Kuczyńskiego,
historia Muzeum Kolejowego w Herbach
oraz biografia Ludwika Klamy w opraco‑
waniu Bartłomieja Zbączyniaka. Zbigniew
Chromik zabierze Państwa na wyprawę na
świętą górę Ślązaków – Annaberg, a nasz
najmłodszy korespondent – Kuba Kopy‑
ciok podzieli się wrażeniami z zimowych
spacerów po koszęcińskich lasach. Ma‑
riusz Żymierski podjął się opisania dziejów
szkolnictwa w Piasku, natomiast Krzysz‑
tof Kanclerz opracował temat dotyczący
sieci szkolnej na terenie parafii św. Miko‑
łaja w Lublińcu w latach 1922–1939. Za‑
chęcam również do lektury niecodziennej

Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
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historii spotkań Franciszki Krasińskiej
z Kazimierzem Pułaskim na lublinieckim
zamku, którą podzielił się z nami Michał
Janusz. W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś”
tym razem znalazły się fotografie kościo‑
ła św. Anny i promenady biegnącej wzdłuż
Potoku Steblowskiego.
(KA)

Skład i druk: Drukarnia Sil‑Veg‑Druk
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
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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Jubileusz Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Herbach

Obchody jubileuszu
60-lecia MOW
w Herbach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach to
placówka, która funkcjonuje już od ponad 60 lat.
Uroczyste obchody tego jubileuszu odbyły się w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca,,Śląsk” w Koszęcinie.
Dzień ten upłynął pod znakiem IV Festiwalu Filmowego,,Życie
pod Specjalnym Nadzorem”, którego organizatorem jest właśnie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W ramach filmowego spotkania widzowie mogli obejrzeć krótkometrażowe filmy – autorstwa
filmowców‑amatorów, które poruszały istotne kwestie społeczne.
Jubileusz był również okazją do spotkania pracowników we własnym

Młodzieżowy Ośrodek wychowawczy w Herbach

gronie, jak również z osobami, które pracowały w Ośrodku na przestrzeni ostatnich lat. Tego dnia zostały także wręczone Nagrody Dyrektora, które otrzymali wyróżniający się nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy administracyjni.
Kolejny dzień poświęcony był ogólnopolskiej konferencji, której
tematem przewodnim były,,Oblicza resocjalizacji w kontekście funkcjonowania i rozwoju Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych”.
Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu jubileuszowego. Następnie
głos- w odniesieniu do przedstawionego dokumentu- zabrał Dyrektor
MOW w Herbach Andrzej Gęsiarz. W swym wystąpieniu wspomniał

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy funkcjonuje już ponad 60 lat

Historia Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach

Ośrodek rozpoczął swą działalność 1 września 1957 r. jako Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy (PMZW). Podlegał on
wówczas Ministerstwu Szkolnictwa, a bezpośrednią pieczę nad placówką sprawowało Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach.
Założeniem powołania placówki było, jak to wówczas określono, „wychowanie młodzieży męskiej z wyrokami sądowymi i ze
skierowaniami sądów opiekuńczych, mającymi opóźnienia i trudności w nauce oraz zaniedbanymi kulturowo i wychowawczo”.
Edukacja odbywała się w Szkole Podstawowej a wychowankowie
realizowali program Szkoły Podstawowej dla Pracujących (klasy V –
VII) oraz program VII‑letniej Szkoły Podstawowej.
W kolejnych dwóch latach uruchomiono warsztaty szkolne, w których wychowankowie zdobywali zawód stolarza i ślusarza.
W roku 1965, czyli po 8 latach funkcjonowania PMZW przeszedł
pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości i bezpośredni nadzór Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.
W tym okresie w zakładzie przebywało 110–125 wychowanków,
którzy byli podzieleni na 5 grup wychowawczych, średnio po 20–25
wychowanków w grupie.
Pod zarząd Ministerstwa Oświaty i Wychowania PMZW powrócił w 1973 r., natomiast bezpośrednio podlegał Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Katowicach. Od tego momentu kierowano do placówki młodzież niedostosowaną społecznie upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim.
W grudniu 1974 r. w budynku internatu wybuchł pożar, który

Budynek PMZW – 1968 r.
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w znacznym stopniu zniszczył budynek oraz dokumentację zakładu. Przy odbudowie budynku czynnie pomagali wychowankowie.
W wyniku reformy administracyjnej kraju w czerwcu 1975 r. terenowy nadzór nad placówką przejęło Kuratorium w Częstochowie,
utrzymując wcześniejszy charakter ośrodka.
Od 1981 roku wychowankowie ośrodka pobierali naukę w klasach
IV – VI Szkoły Podstawowej Specjalnej, następnie kontynuowali ją
w 2-letniej Szkole Przysposabiającej do Zawodu. Praktyki zawodowe o kierunku ogólnobudowlanym odbywali w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Rolnego w Lublińcu.
W 1982 r. Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy został
przemianowany na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, który od 1994 r. funkcjonuje jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
W 1990 r. nastąpiła zmiana profilu praktyk zawodowych z budowlanego na ogrodniczy. Dla potrzeb kształcenia zawodowego wybudowano szklarnię oraz dwa tunele foliowe.
Kolejna istotna reforma organizacji ośrodka została wprowadzona od września 1993 roku. Zrezygnowano wówczas ze ścisłego
podziału na szkołę i internat, zajęcia dydaktyczno‑wychowawcze
odbywały się w ramach poszczególnych grup. Podjęte działanie
wyniknęło ze słusznych założeń,
iż dydaktyka i wychowanie stanowią wspólne elementy wychowania resocjalizacyjnego. ZałożeSierpień 1975- remont budynku po pożarze
nie to nie straciło na aktualności,
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Jubileusz Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Herbach
o zmianach jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat, podkreślił istotną rolę kadry ośrodka, a także owocną współpracę z organem prowadzącym – Starostwem Lublinieckim.
Po wystąpieniu Dyrektora wystąpił Starosta Lubliniecki Joachim
Smyła.
W nawiązaniu do wystąpienia Dyrektora MOW podkreślił dobrą współpracę między jednostkami, zwrócił uwagę na wiodącą rolę Ośrodka w zakresie resocjalizacji, na podejmowane przez niego
inicjatywy, a także życzył wszystkim pracownikom dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
W dalszej części spotkania głos zabrali między innymi Teresa Kaniowska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr Tadeusz Wolan oraz przedstawiciele innych placówek.
Konferencja rozpoczęła się wykładem zatytułowanym „Filary resocjalizacyjnej zmiany”, który wygłosiła prof. dr hab. Irena Mudrecka. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: dr Małgorzata Wójcik („Photovoice jako metoda promująca i wspierająca udział
młodzieży w działaniach na rzecz własnej społeczności”), dr Barbara
Ostafińska‑Molik („Pozytywna diagnoza w resocjalizacji”), dr Aleksander Mańka („Profilaktyka systemowa w procesie resocjalizacji”).
Po przerwie uczestnicy konferencji mogli obejrzeć film,,Stąd do
przyszłości”, który pokazuje losy absolwentów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach. Film ten został przygotowany przez
Radosława Domańskiego.

Następnie swoje referaty wygłosili dr Arkadiusz Kamiński (,,Skuteczność pracy z nieletnimi w resocjalizacji”), mgr Joanna Sztencel
(Zasoby osobiste wychowawców jako bufor chroniący przed negatywnymi skutkami pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych – wyniki badań własnych), prof. Dorota Rybczyńska Abdel
‑Kawy („Program wczesnej interwencji wobec młodzieży używającej
substancje psychoaktywne”), mgr Elżbieta Nerwińska („Wychować
człowieka mądrego – tutoring w resocjalizacji nieletnich), dr Badura
(„Refleksje dotyczące nauczania osób niedostosowanych społecznie”).
Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród
słuchaczy, co wyraźnie widać było w trakcie dyskusji podczas przerw.
Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć kroniki, zdjęcia, prace
plastyczne oraz różnego rodzaju publikacje dotyczące MOW w Herbach.
Ważnym elementem, kończącym konferencję, było wręczenie nagrody oraz prezentacja filmu, który zwyciężył w IV edycji Festiwalu
„Życie pod Specjalnym Nadzorem”. W tym roku I miejsce zajął film
Marcina Lesisza „Goran the Camel Man”.
Liczba prelegentów, a także uczestników konferencji pokazały,
jak ważnym tematem jest kwestia niedostosowania społecznego
oraz resocjalizacji. Wpisanie jej w obchody 60-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach jeszcze bardziej zwróciło
uwagę na potrzebę funkcjonowania takich placówek.

co widać w podejmowanych działaniach zarówno przez nauczycieli, jak i wychowawców.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży związanymi z przygotowaniem do zawodu, w roku szkolnym 1994/1995 utworzono na
podbudowie Szkoły Podstawowej Specjalnej Kurs Kształcenia Zawodowego o profilu budowlanym. Kolejne zmiany w zakresie kształcenia zawodowego zostały przeprowadzone w następujących latach:
• w 1996/97 wprowadzono przygotowanie do zawodu kucharza,
kaletnika oraz malarza,
• w 1997/98 dodatkowo wprowadzono przygotowanie do zawodu tapicera.
• Niestety, wprowadzona reorganizacja szkolnictwa zawodowego
nie trwała długo. W wyniku wprowadzonej reformy oświatowej
w 1999 roku powołano nowe szkoły w strukturze MOW:
• Szkołę Podstawową Specjalną,
• Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 4,
• Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną o profilu wielozawodowym (ogrodnik, kucharz, piekarz).
W roku 1999 organem prowadzącym dla MOW stał się Powiat Lubliniecki.
W wyniku wprowadzonej reformy oświaty w 1999 r. powołane
szkoły znalazły się pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a internat podlegał Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ta spowodowała rozdzielenie funkcji wychowawczych od dydaktycznych, co wpłynęło na zmianę koncepcji funkcjonowania ośrodka.
Po czterech latach funkcjonowania pod nadzorem Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w 2004 r. internat powrócił w gestie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jednym z głównych zadań placówki jest usamodzielnienie wychowanków, stąd w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Mój własny kąt” wybudowano na terenie ośrodka domek dla uczniów usamodzielniających się. Został o oddany do użytku w XII 2005 r. W bieżącym roku szkolnym został on rozbudowany
i przystosowany do zamieszkania przez 10 chłopców.
Ostatnie dziesięciolecie to
okres intensywnych prac związanych z poprawą bazy placówki, przystosowania kształcenia
zawodowego do potrzeb młodzież i rynku pracy. W roku 2012
w związku z reformą kształcenia zawodowego wprowadzono
następujące kierunki kształcenia: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W roku
Poranny apel – 01.08.1977 r.

szkolnym 2015/2016 podjęto decyzję o dwuletnim cyklu kształcenia
dla ZSZ dla obu kierunków, co dało uczniom możliwość ukończenia
szkoły zawodowej i przystąpienie do egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.
Podsumowując, w okresie minionego 60-lecia odnotowaliśmy
dwie reformy administracyjne, w 1975 r. i w 1999 r. Natomiast reformy w zakresie szkolnictwa przeprowadzono:
• 1 września 1966 r. wprowadzając powszechną i obowiązkową
8-letnią szkołę podstawowej,
• 1 września 1999 r., wprowadzając strukturę trzystopniową szkolnictwa,
• 1 września 2017 r. przywracając strukturę dwustopniową szkolnictwa.
Wymienione reformy niosły za sobą zmiany przynależności ośrodka pod rożne organy administracji rządowej i terytorialnej (samorządowe).
Obchody jubileuszu 60-lecia placówki rozpoczynamy od wdrażania nowej reformy oświatowej. Bieżący rok, to kolejny trudny
okres związany nie tylko z utworzeniem VII klasy w ramach szkoły
podstawowej, powołaniem Branżowej Szkoły I stopnia, ale przede
wszystkim objęciem procesem resocjalizacji wychowanków w normie intelektualnej.

nr 1-2/2018

Urszula Jelonek

Dyrektorami placówki w ciągu minionych lat byli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1957–68 Witold Tokarzewski
1968–70 Zygmunt Szymański
1970–73 Kazimierz Ptak
1973–78 Edward Wajszczuk
1978–82 Janina Seget
1982–87 Czesław Tańcula
1987–89 Danuta Pawłowska
1989–90 p.o. Tadeusz Gradoń
1990 – nadal Andrzej Gęsiarz

Jolanta Dawczyk

MOW – 2002 r.
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Jubileusz Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego w Herbach

Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy – współczesność
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Herbach
przez wiele lat funkcjonował jako placówka resocjalizacyjna
przeznaczona dla chłopców niedostosowanych społecznie
niepełnosprawnych intelektualnie. W bieżącym roku
szkolnym, w związku z pojawiającymi się potrzebami,
ośrodek rozszerzył swoją działalność i obecnie trafiają do
niego również nieletni w normie intelektualnej. Zmiana ta
wymusza konieczność dostosowania się do nowych wyzwań,
które obejmują wszystkie sfery działalności MOW.
Działalność MOW w Herbach z jednej strony wyznaczana jest
przez 60 lat tradycji i doświadczenia, a z drugiej pojawiające się wyzwania współczesnego świata warunkują kierunki rozwoju i inspirują do dokonywania przeobrażeń. Aby procesy związane z modernizowaniem mogły przebiegać prawidłowo, niezbędne jest zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich członków społeczności ośrodka
i jego otoczenia. Niewątpliwą siłą placówki są pracownicy, którzy
przy wsparciu organu prowadzącego gotowi są na podejmowanie
wyzwań wynikających ze zmieniającej się rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej. Na tych założeniach opiera się stworzona kilka
lat temu misja ośrodka zakładająca stały rozwój, otwartość i kreatywność podejmowanych w placówce działań.
Głównym celem ośrodka jest przygotowanie podopiecznych do
samodzielnego życia zgodnego z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi. Jego osiągnięciu służą liczne działania, które są
dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, a także
możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej, gimnazjum
oraz szkole zawodowej działających w ramach placówki. Chłopcy
uczestniczą również w różnego rodzaju zajęciach o charakterze terapeutycznym oraz rozwijających zainteresowania.
Ważną częścią podejmowanych działań jest usamodzielnianie
wychowanków, które jest realizowane na wielu poziomach funkcjonowania placówki, dotycząc przede wszystkim umiejętności dbania o zabezpieczanie własnych potrzeb socjalno‑bytowych oraz
utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Przykładem
tego typu działań może być rozwijanie samodzielności w zakresie planowania wydatków i organizacji życia codziennego. Każda
grupa dysponuje określoną kwotą pieniędzy, które należy właściwie zagospodarować. W ramach przydzielonego budżetu grupowego wychowankowie planują i dokonują niezbędnych zakupów.
Samodzielnie również tworzą jadłospisy oraz przygotowują śniadania, kolacje, a niekiedy inne posiłki. Kształtowaniu samodzielności i przygotowaniu do życia w społeczeństwie służy również
organizowanie praktyk zawodowych w kilku restauracjach i hotelach, a więc obiektach znajdujących się na zewnątrz placówki oraz
prowadzenie zajęć, np. wycieczek lub wolontariatu w różnych miejscach, co umożliwia lepsze przygotowanie podopiecznych do normalnego życia po opuszczeniu placówki.
W realizacji programu usamodzielniania wychowanków pomocne jest zaplecze socjalne, a także pewna filozofia działania placówki, zgodnie z którą należy być otwartym na pojawiające się możliwości, szukać niestandardowych rozwiązań i podejmować działania wynikające z potrzeb i możliwości wychowanków. Może dlatego
co roku rośnie liczba wychowanków, którzy na własną prośbę chcą
pozostać w ośrodku pomimo ukończenia 18 roku życia.
Zasadniczym elementem pracy, który wyznacza kierunki realizowanych działań, jest diagnoza wychowanków. Obecnie w ośrodku coraz częściej odchodzi się od podejścia zakładającego analizę czynników związanych z patogenezą występujących zaburzeń
i dysfunkcji na rzecz koncepcji salutogenezy, koncentrując się wokół
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zagadnień związanych z tworzeniem i wzmacnianiem zasobów, jakie posiadają wychowankowie. Jest to zgodne z założeniami psychologii pozytywnej, a jednym z przejawów jej praktycznego zastosowania jest realizacja innowacyjnego programu z wykorzystaniem tutoringu w procesie resocjalizacji nieletnich.
Każdy wychowanek ma przydzielonego wychowawcę prowadzącego/tutora, z którym tworzy Indywidualny Program Edukacyjno
‑Terapeutyczny wyznaczający indywidualne cele i zadania realizowane w trakcie pobytu w MOW.
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach praca
wychowawcza łączy się z procesem edukacji, a silny nacisk położony na spójność zespołu wychowawczego i dydaktycznego wywiera duży wpływ na postawy chłopców i efektywność stosowanych
oddziaływań. W celu zoptymalizowania prowadzonej pracy każdy
zespół wychowawczy spotyka się na zebraniach, w których uczestniczą wychowawcy, nauczyciele, a także zespół psychologiczno
‑pedagogiczny. Zebrania te mają charakter diagnostyczny, ewaluacyjny, służą także wyznaczaniu nowych kierunków, a przede
wszystkim ułatwiają współpracę i komunikację pomiędzy osobami zaangażowanymi w proces resocjalizacyjny.
W ośrodku istnieje dość duża swoboda dotycząca zarówno podejmowanych działań wychowawczych, ale także organizacji życia grupy czy klasy. Obowiązuje tylko kilka ogólnych zasad, a większość rozwiązań jest tworzona zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami grupy. Warunkiem są wspólne ustalenia wychowanków
i wychowawców.
Ośrodek stara się być otwarty na otoczenie zewnętrzne zarówno w sensie dosłownym, jak również metaforycznym. Zasada ta
dotyczy na przykład szeregu innowacji pedagogicznych, tworzonych i realizowanych projektów, a także dokonywanych zmian. Aby
sprostać temu zadaniu, pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju
kursach szkoleniach, warsztatach, które mają zwiększyć ich wiedzę i umiejętności, a także wykształcić kreatywność i motywować
do podejmowania nowatorskich rozwiązań. Aktywność na tym polu zapobiega również wypaleniu zawodowemu, na które pracownicy ośrodka są narażeni w zwiększonym zakresie. Trudna, wymagająca praca oraz towarzyszący jej wysoki poziom stresu sprawiają, iż dbałość o zasoby odpornościowe wykonujących ją osób jest
stałym wyzwaniem.
Doskonaleniu działalności placówki służy udział w projektach
unijnych oraz innych ogłaszanych na potrzeby różnego typu organizacji. W ich tworzeniu i realizacji pomocne jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom SPOMNIS, które pracownicy ośrodka założyli ponad 20 lat temu. Dzięki udziałowi w projektach ośrodek może
wprowadzać dodatkowe zajęcia, podnosić standardy oraz realizować pomysły, które nie mieszczą się w budżecie placówki.
To tylko zarys współczesnego funkcjonowania Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Herbach, którego działalność obejmuje wiele obszarów podlegających dynamicznym zmianom, jakie towarzyszą placówce od 1957 r.

Joanna Sztencel

nr 1-2/2018

Spotkania z kulturą i sztuką
w lublinieckim Zakładzie Karnym
Z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno oświatowych por.
Ewy Gimińskiej w Zakładzie Karnym w Lublińcu odbyły się
dwa spotkania z Janem Myrcikiem – pedagogiem, działaczem
kultury oraz historykiem pasjonującym się zdobywaniem
wiedzy o dziejach Śląskiej Ziemi i jej mieszkańcach.
Jan Myrcik jako autorytet w dziedzinie kultury, propagator lokalnej historii i tradycji, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Wśród najważniejszych nagród należy wymienić: złotą honorową odznakę „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” oraz
brązowy, srebrny i złoty Krzyż Zasługi, a w 2015 roku za wybitne
osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz ochrony dóbr kultury oraz za zasługi dla społeczności lokalnej Jan Myrcik został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski –
drugim najwyższym po Orderze Orła Białego odznaczeniem cywilnym przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
W pierwszej części spotkania słuchacze zapoznali się z biografią twórcy, część drugą stanowiła prelekcja w wykonaniu Pana
Jana, połączona z prezentacją zdjęć wykonanych podczas wizyty osadzonych kobiet w Ośrodku Kultury i Edukacji Regionalnej
„U Myrcika” w Koszęcinie. Na fotografiach uwieńczone zostały
m.in.: chaty z końca XIX wieku, śląskie stroje ludowe, przebogate
eksponaty bibliofilskie i kartograficzne, a także istniejące od niedawna Małe Lapidarium Krzyża oraz wystawa sztuki sakralnej.
Rozległe zainteresowania Pana Jana historią i kulturą ziemi śląskiej, a także doświadczenie nabyte w pracy związanej z działalnością społeczno – kulturalną powodują, iż wykłady w jego wykonaniu zawsze budzą zainteresowanie słuchaczy. Swoją szeroką wiedzę umiejętnie wykorzystuje podczas organizacji spotkań
i imprez kulturalnych organizowanych w kraju, jak i za granicą.
Jan Myrcik jest autorem kilkudziesięciu książek o historii Ziemi Lublinieckiej oraz jej zabytkach, niektóre z nich zaprezentował podczas spotkania ze skazanymi. Opublikował także setki
artykułów prasowych traktujących o ważnych wydarzeniach na
terenie powiatu lublinieckiego.
Ciekawe opowieści Jana Myrcika o dzieciństwie, które zostało
brutalnie przerwane przez wybuch II wojny światowej, jej wpływie na dalsze życie jego i rodziny, a także przedstawienie sytuacji
o warunkach, w jakich odbywała się powojenna edukacja i praca
stworzyły szczególną atmosferę i klimat oraz wzbudziły zainteresowanie skazanych. Ważną kwestią poruszaną w czasie wykładu były problemy narodowościowe trapiące jego Małą Ojczyznę
po II wojnie światowej. Pan Jan przekonywał, jak ważne jest poczucie szacunku do miejsca pochodzenia. Starał się uświadomić
słuchaczkom, że nie można kochać swojej Małej Ojczyzny, nie
znając jej przeszłości i nie odkrywając jej piękna.
Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu mjr Iwona Wojewódka
złożyła na ręce Jana Myrcika serdeczne podziękowania za poświęcony czas i zapoznanie z bogatą historią ziemi śląskiej. Życzyła dużo siły oraz wytrwałości w dalszym odkrywaniu i opracowywaniu historii naszego regionu oraz wyraziła nadzieję na
dalszą dobrą współpracę. Propozycja została entuzjastycznie
przyjęta przez Pana Jana, który zapewnił nas, że nie była to jego ostatnia wizyta w naszej jednostce.

Proszę wstać – klasyka idzie
Na kolejne spotkanie z kulturą Jan Myrcik zaprosił swego przyjaciela artystę – muzyka, magistra sztuki Brunona Czaję, który
wykonał oprawę muzyczną, dając popis gry na skrzypcach. Spotkanie było poświęcone kulturze, ze szczególnym akcentem na
muzykę klasyczną, nosiło tytuł: „Proszę wstać – klasyka idzie”
Warto podkreślić, że obaj panowie przybyli do naszej jednostki
w charakterze wolontariuszy.
Pan Jan Myrcik tym razem podczas swojej prelekcji opowiadał
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W Zakładzie Karnym w Lublińcu – z inicjatywy wychowawcy d/s kulturalno
‑oświatowych por. Ewy Gimińskiej – odbyły się spotkania kulturalne, prowadzone przez pedagoga kultury i historyka regionu Jana Myrcika

o szeroko pojętej definicji klasyki, jej podziale na muzykę świecką i sakralną i jej historycznym rozwoju, także o wpływie muzyki
poważnej, na kształtowanie postaw proobywatelskich i rozwoju
tzw. uczuć wyższych u człowieka. Goście wskazali i wymienili
wielu wybitnych muzyków i wiele instytucji, które promują muzykę klasyczną, podczas spektakli, oper i operetek oraz indywidualnych koncertów. Wymieniono także zespół „Śląsk”, w którym przez ponad 30 lat pan Brunon Czaja był koncertmistrzem.
Słowo mówione i recytowane przez Jana Myrcika oraz wspaniała gra na skrzypcach w wykonaniu Brunona Czai stworzyły niepowtarzalny charakter spotkania. Można było wysłuchać m.in.
„Walca Barbary” z „Nocy i Dni” Waldemara Kazaneckiego, a także: „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego, słynne walce wiedeńskie Johana Straussa oraz fragment z musicalu „Skrzypka na dachu” z muzyką Jerry’ego Bocka. Był też motyw bliższy czasom
współczesnym tzn. fragment musicalu „West Side Story” z muzyką Leonarda Bernsteina. Wykonane utwory zostały przyjęte
z dużym aplauzem oraz burzliwymi oklaskami na stojąco. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście wyrazili przekonanie, że
muzyka nie tylko zachwyca, wzrusza i łagodzi obyczaje, ale także czyni ludzi lepszymi i bogatszymi. Panowie przyjęli zaproszenie na kolejne spotkanie.
por. Ewa Gimińska
zdjęcia: szer. Agata Matyja, por. Dariusz Lis
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Organizacja publicznego transportu zbioro
Nieprzerwanie trwają prace związane z docelowym modelem
organizacji transportu publicznego. Przygotowujemy
rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla wszystkich
mieszkańców. Przewoźnicy rozszerzają oferty zgodnie
z pojawiającym się zapotrzebowaniem. Wszystkie zmiany
w rozkładach jazdy są na bieżąco zamieszczane na stronach
internetowych powiatu i gmin oraz w lokalnych mediach.
Zgodnie z zapowiedzią od 12 marca firma SIGMA BUS rozszyła
swoją ofertę o 3 pary dodatkowych połączeń na linii Lubliniec –
Częstochowa oraz wprowadziła dodatkowo 2 kursy na trasie Lubliniec – Herby, w godzinach dojazdu i powrotu ze szkół i zakładów
pracy. Ponadto w efekcie prowadzonych rozmów z przedstawicielami Kolei Śląskich udało się uruchomić 2 pary dodatkowych połączeń na trasie Lubliniec – Częstochowa.
Z kolei przewoźnik SILESIA VIP BUS wypełnił powstałą lukę na
linii Koszęcin – Tarnowskie Góry i na dzień dzisiejszy otrzymał zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego na świadczenie 7 par
połączeń mikrobusowych.
Zbigniew Chromik
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Uwaga: od dnia 11 marca 2018 roku zmiana rozkładu na linii Lubliniec‑Częstochowa –
Sigma Bus – 3 dodatkowe kursy.

ORGANIZACJA PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W GMINACH POWIATU LUBLINIECKIEGO
OBOWIĄZUJĄCA od 01.02.2018 r.

W przypadku pytań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego w gmi‑
nach powiatu lublinieckiego prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym w przed‑
miotowej sprawie – Pani Renata Baron – (34) 3510 531
Zakup biletów miesięcznych możliwy jest u kierowcy danego przewoźnika (* za wyjąt‑
kiem TK BUS Dariusz Stefanek – linia Lubliniec‑Częstochowa przez Sadów, Koszęcin, Bo‑
ronów, Konopiska).

Ceny biletów pobierane przez przewoźników
komercyjnych na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.

Odcinki linii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lubliniec‑Pawonków
Lubliniec‑Ciasna
Lubliniec‑Boronów
Lubliniec‑Herby
Lubliniec‑Kochanowice
Lubliniec‑Woźniki
Lubliniec‑Koszęcin

Cena biletu imien‑
Cena biletu imien‑
nego miesięcznego
Cena biletu jedno‑
nego miesięcznego
szkolnego z ulgą
razowego
normalnego
49%
3,50 zł
137,26 zł
70,00 zł
4,00 zł
117,65 zł
60,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
160,00 zł
81,00 zł
2,50 zł
98,00 zł
51,00 zł
7,00 zł
274,51 zł
140,00 zł
2,50 zł
98,04 zł
50,00 zł

Ceny biletów pobierane przez PKS Lubliniec Sp.
z o.o. do dnia 31 stycznia 2018 roku.
Lp.

Odcinki linii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lubliniec‑Pawonków
Lubliniec‑Ciasna
Lubliniec‑Boronów
Lubliniec‑Herby
Lubliniec‑Kochanowice
Lubliniec‑Woźniki
Lubliniec‑Koszęcin
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Cena biletu imien‑
Cena biletu imien‑
nego miesięcznego
Cena biletu jedno‑
nego miesięcznego
szkolnego z ulgą
razowego
normalnego
49%
3,50 zł
137,25 zł
70,00 zł
4,00 zł
156,86 zł
80,00 zł
4,00 zł
156,86 zł
80,00 zł
4,00 zł
156,86 zł
80,00 zł
3,00 zł
117,65 zł
60,00 zł
7,00 zł
274,51 zł
140,00 zł
2,50 zł
98,04 zł
50,00 zł

OŚWIADCZENIE FIRMY SIGMA BUS
W związku z publikacją artykułu pod tytułem „Bilety autobusowe o 50 procent w gó‑
rę”, który ukazał się w Gazecie Lublinieckiej Nr 10 z dnia 9 marca 2018 roku oświad‑
czam, że wypowiedź przedstawiciela firmy Sigma Bus została źle zredagowana i błęd‑
nie zinterpretowana przez dziennikarza gazety i wprowadziła czytelników w błąd.
Firma oświadcza, że ceny biletów miesięcznych na linii Lubliniec – Częstochowa są
niższe lub na poziomie zbliżonym do cen, które obowiązywały u przewoźnika PKS Lu‑
bliniec Sp. z o.o. do dnia 31 stycznia 2018 roku. Zmiana cen biletów miesięcznych wy‑
nika z uruchomienia dodatkowych połączeń w godzinach, które dla przewoźnika nie
są rentowne, a jednocześnie zabezpieczają transport publiczny na przedmiotowej linii.
Niniejsze oświadczenie zostało przesłane do redakcji Gazety Lublinieckiej z proś‑
bą o zamieszczenie.

Przedstawiciel Firmy Sigma Bus


Zdzisław Gonera

Wykaz linii realizowanych na podstawie aktualnych zezwoleń:

Komunikacja autobusowa i mikrobusowa
1. Trasa Lubliniec‑Częstochowa
• SIGMA BUS Dratwa, Wawro linia przez Kochanowice, Herby, Blachownia – 13 kursów
na dobę – Obowiązuje od 11.03.2018r. – 3 dodatkowe kursy;
• Przewóz Osób Dariusz Stefanek linia przez Sadów, Koszęcin, Boronów, Konopiska –
14 kursów na dobę;
• PKS Częstochowa w Częstochowie S.A. linia przez Kochanowice, Herby, Blachownia
-1 kurs na dobę;

TRASA LUBLINIEC‑CZĘSTOCHOWA
Przewoźnik
Godziny odjazdu z Lublińca
Godziny odjazdu z Częstochowy
SIGMA BUS
5:30 • 7:00 • 7:35 • 9:10
5:30 • 6:35 • 8:00 • 9:00
Dratwa, Wawro Sp.J.
10:00 • 11:10 • 12:40 • 14:05
10:10 • 11:00 • 12:45 • 13:45
(linia Lubliniec‑Częstochowa
15:15 • 16:15 • 17:10 • 19:10
15:10 • 16:10 • 17:10 • 18:08
przez Kochanowice, Herby, Bla‑
22:10
20:30
chownię)
Obowiązuje od 11.03.2018r. – 3 Obowiązuje od 11.03.2018r. – 3
Obowiązuje od 11.03.2018r. – 3
dodatkowe kursy
dodatkowe kursy
dodatkowe kursy
TK BUS
6:40 • 7:20 • 8:53 • 9:40
5:25 • 5:55 • 6:25 • 7:43
Dariusz Stefanek
10:45 • 12:20 • 13:30 • 14:55
8:25 • 10:40 • 11:05 • 13:30
(linia Lubliniec‑Częstochowa
15:55 • 16:25 • 17:30 • 18:30
14:25 • 15:00 • 16:15 • 17:15
przez Sadów, Koszęcin, Boro‑
19:30 • 20:30
18:10 • 19:10
nów, Konopiska)
PKS Częstochowa
w Częstochowie S.A.
(linia Częstochowa- Kłodzko
18:25
7:10
przez Kochanowice, Herby, Bla‑
chownię)

Trasa Lubliniec‑Herby Centrum

Od dnia 21 lutego 2018 roku uruchomiona zostaje nowa linia: Lubliniec‑Herby Centrum:
• SIGMA BUS Dratwa, Wawro linia przez Lubliniec, Jawornicę, Kochanowice, Lisów, Kolo‑
nię Lisów, Herby – 2 kursy na dobę;
Przewoźnik

Godziny odjazdu z Lublińca

Godziny odjazdu
z Herb – Centrum

SIGMA BUS
Dratwa, Wawro Sp.J.
(linia Lubliniec‑Herby Centrum
przez Jawornicę, Kochanowice,
Lisów, Kolonię Lisów)

14:30 • 15:15

7:00 • 7:38

Trasa Lubliniec‑Koszęcin (Boronów)
• Przewóz Osób Dariusz Stefanek linia przez Lubliniec, Sadów, Rusinowice, Koszęcin, Bo‑
ronów – 8 kursów na dobę;
Przewoźnik
TK BUS
Dariusz Stefanek
(linia Lubliniec‑Boronów przez
Sadów, Rusinowice, Koszęcin,
Boronów)

Godziny odjazdu z Lublińca

Godziny odjazdu z Koszęcina

9:40 • 11:40 • 12:05 • 13:05
13:25 • 15:05 • 16:05

7:15 • 8:04 • 8:55 • 10:20
11:20 • 12:20 • 13:05 • 14:00

nr 1-2/2018

owego w gminach powiatu lublinieckiego
2. Trasa Lubliniec‑Tarnowskie Góry
• P.H.U. Uni Metal Joanna Michalska linia przez Starczę, Kamienicę, Lubszę, Woźniki, Mia‑
steczko Śląskie – 10 kursów na dobę;
• Firma Usługowo‑Handlowa „TRELEK” Bartłomiej Macioł linia przez Boronów, Koszę‑
cin, Kalety, Miasteczko Śląskie – 4 kursy na dobę;

TRASA LUBLINIEC‑TARNOWSKIE GÓRY
Przewoźnik
P.P.H.U. Uni‑Metal Joanna Mi‑
chalska
(linia Częstochowa‑Tarnowskie
Góry przez Starczę, Kamieni‑
cę, Lubszę, Woźniki, Miastecz‑
ko Śląskie)
Firma Usługowo‑Handlowa
„TRELEK” Bartłomiej Macioł
(linia Boronów‑Tarnowskie Gó‑
ry przez Koszęcin, Kalety, Mia‑
steczko Śląskie)

Godziny odjazdu z Częstochowy/
Koszęcina/Boronowa

Godziny odjazdu
z Tarnowskich Gór

6:20 • 7:40 • 9:40 • 11:05
13:10 • 14:30 • 15:55 • 17:15
19:10 • 20:40

5:00 • 6:10 • 8:20 • 9:45
11:50 • 13:10 • 14:35 • 15:55
17:50 • 19:20

4:50 • 11:20 • 13:45 • 20:15

5:55 • 12:45 • 18:20 • 21:30

3. Trasa Zborowskie‑Woźniki
• „PARASOL” Marek Szewczyk linia przez Lubliniec, Lubecko, Glinicę, Jeżową, Przywary,
Sieraków Śląski – 3 kursy na dobę.
• „PARASOL” Marek Szewczyk linia przez Lubliniec, Lubecko, Glinicę, Ciasną, Molną, Pa‑
tokę, Wędzinę – 7 kursów na dobę;
• Firma Usługowo‑Handlowa „TRELEK” Bartłomiej Macioł linia Lubliniec‑Woźniki przez
Sadów, Wierzbie, Rzyce, Koszęcin, Strzebiń, Psary, Babienicę, Kamienicę, Lubszę – 6
kursów na dobę;

TRASA ZBOROWSKIE‑WOŹNIKI
Przewoźnik
„PARASOL” Marek Szewczyk
(linia Sieraków Śląski‑Lubliniec
przez Przywary, Jeżową, Ciasną,
Glinicę, Lubecko)
„PARASOL” Marek Szewczyk
(linia Wędzina‑Lubliniec przez
Patokę, Molną, Ciasną, Glinicę,
Lubecko)
Firma Usługowo‑Handlowa
„TRELEK” Bartłomiej Macioł
(linia Lubliniec‑Woźniki przez
Sadów, Wierzbie, Rzyce, Koszę‑
cin, Strzebiń, Psary, Babienicę,
Kamienicę, Lubszę)

Godziny odjazdu
z Lublińca

7:15 • 9:20 • 14:00

8:55 • 13:40

7:05 • 8:15 • 10:15 • 12:05
15:00 • 16:05 • 17:40

6:30 • 7:45 • 9:45 • 11:30
14:25 • 15:30 • 17:10

• Lubliniec – Kalety – Tarnowskie Góry – Bytom – Chorzów Batory – Katowice – Mysłowice – Oświęcim – 11 kursów na dobę;
• Lubliniec – Herby Stare – Blachownia – Częstochowa – 8 kursów na dobę;
Linia
Lubliniec – Kalety – Tarnowskie
Góry – Bytom – Chorzów Ba‑
tory – Katowice – Mysłowice –
Oświęcim
obowiązuje od 11.03.2018r.
Lubliniec – Herby Stare – Bla‑
chownia – Częstochowa
obowiązuje od 11.03.2018r.

Godziny odjazdu z Tarnowskich
Gór / Częstochowy

Godziny odjazdu z Lublińca

5:56 • 6:55 • 9:10 • 11:19
13:07 • 14:30 • 15:43 • 16:33
17:26 • 19:32 • 21:38
obowiązuje od 11.03.2018r.

4:52 • 5:44 • 6:54 • 8:35
10:07 • 12:18 • 14:20 • 15:26
16:35 • 18:23 • 19:48
obowiązuje od 11.03.2018r.

5:50 • 7:28 • 9:53 • 12:17
14:45 • 16:43 • 19:00 • 22:42
obowiązuje od 11.03.2018r.

4:45 • 6:38 • 8:41 • 10:39 (11:16)
13:00 • 15:29 • 17:13 • 18:07
obowiązuje od 11.03.2018r.

Ceny biletów pobierane przez Koleje Śląskie
Lp.

Odcinki linii

1.

Lubliniec‑ Częstochowa

2.

Lubliniec‑Tarnowskie Góry

3.

Lubliniec‑Katowice

6:35 • 11:35

Cena biletu
jednorazo‑
wego
3,00 zł
4,00 zł
(Taryfa TL3)
8,00 zł
(Taryfa TL9)

Cena bile‑
Cena biletu
jednorazo‑ tu imiennego
wego szkol‑ miesięczne‑
nego z ulgą go normal‑
nego
49%
1,53 zł
65,00 zł
2,04 zł
110,00 zł
(Taryfa TL3) (Taryfa TL3)
190,00 zł
4,08 zł
(Taryfa
(Taryfa TL9)
TL2+TL3)

Cena bile‑
tu imiennego
miesięczne‑
go szkolnego
z ulgą 49%
33,15 zł
56,10 zł
(Taryfa TL3)
96,90 zł
(Taryfa
TL2+TL3)

6. POLREGIO – Przewozy Regionalne – obowiązuje od 11 marca 2018 roku
• Kluczbork (Namysłów) – Lubliniec – 2 kursy na dobę;
• Wrocław Główny – Lubliniec – 10 kursów na dobę;
• Opole Główne – Lubliniec – Częstochowa – Niedziele oraz 2.IV oprócz 1 i 29.IV (Częstochowa – Lubliniec – Opole Główne – Piątki oraz 30.V oprócz 4.V i 1.VI) - 2 kursy na dobę;
• Wrocław Główny – Lubliniec – Częstochowa – Piątki oraz 30.V oprócz 4.V i 1.VI (Częstochowa – Lubliniec – Wrocław Główny – Niedziele oraz 2.IV oprócz 1 i 29.IV) - 2 kur‑
sy na dobę;
Linia

7:28 • 8:28 • 10:28 • 13:28
14:28 • 15:28

• Marcin Gawenda Martin Bus Przewóz Osób linia przez Lubliniec, Pawonków, Gwoździa‑
ny, Gosławice – 9 kursów na dobę;
• Marcin Gawenda Martin Bus Przewóz Osób linia przez Lubliniec, Lisowice, Pawonków,
Skrzydłowice, Łagiewniki Małe – 5 kursów na dobę;

TRASA DOBRODZIEŃ‑LUBLINIEC

Marcin Gawenda Martin Bus
Przewóz osób
(linia Dobrodzień‑Lubliniec
przez Pludry, Pawonków)

5. Koleje Śląskie – obowiązuje od 11 marca 2018 roku

STACJA LUBLINIEC

Godziny odjazdu
z Sierakowa Śląskiego/Wędzi‑
ny/Woźnik

4. Trasa Dobrodzień‑Lubliniec

Przewoźnik
Marcin Gawenda Martin Bus
Przewóz osób
(linia Dobrodzień‑Lubliniec
przez Gosławice, Gwoździany,
Pawonków)

Komunikacja kolejowa

Godziny odjazdu z Dobrodzienia

Godziny odjazdu z Lublińca

6:00 • 7:00 • 7:50 • 8:45
9:30 • 12:40 • 13:23 • 14:20
15:20

7:00 • 8:00 • 8:45 • 10:25
12:35 • 13:33 • 14:25 • 15:15
16:00

6:48 • 8:30 • 12:40 • 14:20
16:10

7:40 • 9:30 • 13:32 • 15:15
17:10

Kluczbork (Namysłów) – Lubliniec
obowiązuje od 11.03.2018r.
Wrocław Główny – Lubliniec
obowiązuje od 11.03.2018r.
Opole Główne – Lubliniec – Częstocho‑
wa – Niedziele oraz 2.IV oprócz 1 i 29.
IV (Częstochowa – Lubliniec – Opo‑
le Główne – Piątki oraz 30.V oprócz 4.V
i 1.VI)
obowiązuje od 11.03.2018r.
Wrocław Główny – Lubliniec – Często‑
chowa – Piątki oraz 30.V oprócz 4.V i 1.
VI (Częstochowa – Lubliniec – Wrocław
Główny – Niedziele oraz 2.IV oprócz 1
i 29.IV)
obowiązuje od 11.03.2018r.

20:26 (20:26)
obowiązuje od 11.03.2018r.
6:43 • 9:49 • 13:45
15:49 • 18:03
obowiązuje od 11.03.2018r.

16:58 (19:02)
obowiązuje od 11.03.2018r.

16:58 (19:02)
obowiązuje od 11.03.2018r.

16:58 (19:02)
obowiązuje od 11.03.2018r.

16:58 (19:09)
obowiązuje od 11.03.2018r.

Godziny odjazdu z Lublińca

STACJA HERBY NOWE
• Wieluń Dąbrowa – Herby Nowe – Tarnowskie Góry – 5 kursów na dobę;
• Tarnowskie Góry – Herby Nowe – Wieluń Dąbrowa – 5 kursów na dobę;
Linia
Wieluń Dąbrowa – Herby Nowe – Tar‑
nowskie Góry
obowiązuje od 11.03.2018r.
Tarnowskie Góry – Herby Nowe – Wie‑
luń Dąbrowa
obowiązuje od 11.03.2018r.

nr 1-2/2018

Godziny przyjazdu
do Lublińca
6:32 (6:32)
obowiązuje od 11.03.2018r.
8:30 • 11:35 • 15:21
17:21 • 19:34
obowiązuje od 11.03.2018r.

Godziny przyjazdu
do Herb Nowych
4:57 (4:53) • 6:41 (6:37)
12:04 (12:00) • 14:59
(14:55)
18:13 (18:09)
obowiązuje od 11.03.2018r.
7:39 (7:40) • 9:59
15:12 (15:13) • 17:18
20:20
obowiązuje od 11.03.2018r.

Godziny odjazdu
z Herb Nowych
4:58 • 6:42 • 12:05
15:00 • 18:14
obowiązuje od 11.03.2018r.
7:40 (7:45) • 10:00 (10:04)
15:13 (15:18) • 17:19
20:21 (20:25)
obowiązuje od 11.03.2018r.

9

Ku pamięci 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
W dniach 17 – 18 lutego br., Stowarzyszenie Historyczne
Reduta Częstochowa wspólnie ze Stowarzyszeniem
Historycznym Cytadela, zorganizowało manewry zimowe
poświęcone pamięci 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.
Pierwszego dnia, członkowie
obu Stowarzyszeń, w pełnym
umundurowaniu i wyposażeniu piechoty Wojska Polskiego
z 1939 roku, wzięli udział w grze
wojennej, którą przeprowadzono
na dawnym pograniczu polsko
‑niemieckim. Nawiązywała ona
do rzeczywistych wydarzeń z zimy 1936 roku, kiedy to w ramach
ćwiczeń dywizyjnych 7 Dywizji
Piechoty, zorganizowano grę
wojenną między lublinieckim 74
Gpp a częstochowskim 27 pp. W
zimową sobotę 17 lutego, „niebiescy” i „czerwoni” zagłębili
się w podlublinieckie lasy, aby
wykonać powierzone im zadania. Poza osobistym wyposażeniem żołnierzy, na uzbrojeniu
obu stron znalazły się m.in. replika ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30, który przewożono na specjalnej biedce o zaprzęgu konnym i replika ręcznego
karabinu maszynowego wz. 28.

W trakcie gry wojennej „czerwoni” zaciągnęli placówkę i prowadzili działania opóźniające,
natomiast „niebiescy” po sforsowaniu Małej Panwi, rozpoznawali i nacierali. Na koniec doszło do bezpośredniego starcia
obu stron, a działania zakończyły się już po zmroku. Wieczorem, Adam Kurus, historyk
i prezes Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa,
wygłosił wykład na temat działań bojowych 74 Gp p 1 września 1939 roku. Następnego dnia,
uczestnicy manewrów przejechali pod kościół pw. Św. Edyty Stein w Lublińcu, skąd przez
Steblów wyruszyli na Kochcicką Górkę, aby oddać hołd bohaterskim żołnierzom I batalionu
74 Gpp mjr. Józefa Pelca, którzy
1 września 1939 roku heroicznie bronili pozycji „Lubliniec”
przed nacierającymi oddziałami dwóch niemieckich dywizji

piechoty. Ostatnim akcentem
było zwiedzenie zachowanych
polskich umocnień polowych
z 1939 roku na Kochcickiej Górce, w tym dwóch schronów żelbetowych.
Adam Kurus
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia
Historycznego Reduta Częstochowa

Wystawa fotografii Haliny Hermanson

„Macierzyństwo”

Ze wszystkich kobiecych praw, najwspanialsze jest bycie
mamą – powiedział kiedyś Lin Yutang i chyba większość
z nas – kobiet – zgodzi się z tym stwierdzeniem.
Macierzyństwo jest wielkim darem, na który czekamy i który
celebrujemy każdego dnia patrząc na nasze pociechy.
Swoim spojrzeniem na macierzyństwo podzieliła się z nami
Halina Hermanson, której fotografie możemy oglądać na Oddziale Noworodkowym w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu.
Wystawa została zorganizowana przy wsparciu Starosty Lublinieckiego, Burmistrza Lublińca,
w ramach kampanii „Parasol Mamy” realizowanej przez Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń.
Obok bardzo dobrego rzemiosła artystki można zobaczyć wyjątkową wrażliwość i umiejętność przekazywania emocji poprzez fotografie. Macierzyństwo
w ujęciu Haliny Hermanson to
nie tylko osobiste przeżycie, to
wielka życiowa rola, odnajdywanie siebie przez bezinteresowny
dar z samej siebie.
Aneta Konieczny
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Koncerty na Zamku
Po kilku latach przerwy wznowiona została piękna tradycja
koncertów organizowanych w siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny kierowanych do
różnych grup społeczno – zawodowych naszego powiatu.
Pierwszy taki koncert odbył się w 2005 roku i stał się
początkiem realizacji projektu p. n. „Koncerty na Zamku”.

zdjęcia: Wojtek Korpusik, Zespół „Śląsk”

Mam nadzieję, że ta piękna tradycja koncertów, w pięknej siedzibie zespołu, zostanie utrzymana, a mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do muzyki na najwyższym poziomie, co wzbogaci
życie kulturalne Ziemi Lublinieckiej.
Dwa koncerty z cyklu pt. „Perły muzyki klasycznej” w wykonaniu orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny starosta zadedykował środowisku oświatowemu. Program
koncertów był bogaty i zróżnicowany, a składały się nań prawdziwe perły muzyki. Utwory wielkich kompozytorów muzyki od baroku przez neoromantyzm i muzykę narodową, aż do współczesnej
muzyki filmowej, łączył wspólny klucz będący właściwym określeniem dla utworów tworzących prawdziwe „perły” muzyki klasycznej. Usłyszeliśmy wyłącznie utwory instrumentalne w wykonaniu
orkiestry oraz solistów z towarzyszeniem orkiestry. Instrumenty
solowe, fagot, wiolonczela, obój, trąbka piccolo, skrzypce i ksylofon prezentowały bogactwo barw i brzmień, a soliści wykonali mistrzowską technikę i ogromną wrażliwość muzyczną. Szczególnym
„instrumentem” muzycznym jest jednak cała orkiestra, sumująca
bogactwo brzmienia wszystkich instrumentów. Prezentowała bogate plany dynamiczne i zaskakujące zmiany agogiki (tempa). Obok
czystej polifonii piękne kantylenowe melodie, obok pięknych i spokojnych, romantycznych fraz energiczne, szybkie i żywiołowe rytmy nawiązujące do tańców stylizowanych, do węgierskich czardaszy (czar – węg. gospoda), gdzie wolny lassan wspaniale kontrastuje
z szybką fiśką. Wszystko to brawurowo wykonane z bogatą artykulacją i techniką wykonawczą. Orkiestra prowadząca przez świetnych dyrygentów wspaniale (concertare – łac. współtowarzyszyła) i współzawodniczyła z solistami. Całość bardzo pięknie wiązał
i spajał z dużą kulturą słowa i wiedzą muzyczną prowadzący koncert prezenter. Publiczność przeżyła wiele wspaniałych i głębokich
doznań estetycznych wywołujących głębokie, pozytywne emocje
i doznania, a ocenę koncertu wyraziła owacją na stojąco.

Kolejny koncert z cyklu „Koncerty na Zamku” starosta dedykował środowisku medycznemu naszego powiatu, odbyła się on w sali widowiskowej w Pawilonie im. Elwiry Kamińskiej w siedzibie Zespołu. Tytuł koncertu „A to Polska właśnie” jasno nakreślił przygotowany program. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy repertuar oparty
na polskiej muzyce ludowej. Pieśni i tańce oraz stylizacje muzyczne i taneczne w większości autorstwa lub w opracowaniu Stanisława Hadyny i choreografii Elwiry Kamińskiej. Cechy polskiej muzyki ludowej takie jak: jednogłosowość, anonimowość, zmienność,
nierozerwalność tekstu i melodii, różnorodność skal muzycznych
oraz przekazywanie ustną tradycję, zostały wspaniale wzbogacone i rozwinięte przez talenty kompozytorskie i choreograficzne autorów.Były pieśni i tańce z regionów: śląskiego, podhalańskiego
i krakowskiego, ale także z Beskidów i opolskiego. Wykonane jak
zawsze na najwyższym poziomie artystycznym przez chór, balet
i orkiestrę Zespołu. Publiczność gorąco oklaskiwała artystów dziękując wykonawcom za wspaniały koncert.
Z poważaniem muzycznym
Bogusław Hrycyk

nr 1-2/2018

11

EDUKACJA W POWIECIE

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w nowej odsłonie
Od września 2017 r. stanowisko dyrektora CKZiU
objęła Katarzyna Dworok. Każda zmiana rozpoczyna
nowy etap, z którym wszyscy wiążą określone nadzieje
zarówno na sukcesy naukowe jak i zawodowe.

„Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku”.
(Konfucjusz)

- Żyjemy w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i stoi przed problemami, które dotąd nie miały miejsca. Współcześnie rozumiana szkoła, traktuje ucznia w sferze holistycznego rozwoju,
wyposażając go w umiejętności niezbędne do sprawnego i kreatywnego poruszania się w obszarach wiedzy oraz w przestrzeni dynamicznie
rozwijającej się sytuacji społeczno – gospodarczej. Zmiana nigdy nie
jest linearna. Zawsze wpływa na każdy z elementów procesu. Podążając za myślą Kena Robinsona, który nauczyciela postrzega jako osobę
zapewniająca swojemu uczniowi najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju, poznając jego potrzeby niczym ogrodnik z troską pielęgnujący swoje
rośliny, traktujmy każdego ucznia i jego rodzica w sposób wyjątkowy,
otaczając ich wsparciem we wszechstronnym rozwoju – mówiła Katarzyna Dworok, dyrektor CKZiU.
Niezwykle istotnym elementem sprzyjającym kreatywnemu rozwojowi jest wystrój miejsca, który stymulująco wpłynie na ewolucję
zmiany. Dlatego radykalnej metamorfozie została poddana świetlica, miejsce szkolnych imprez i spotkań uczniów w czasie przerw
międzylekcyjnych. Jej ściany zyskały stonowany, elegancki kolor,
dobrze harmonizujący z barwą scenicznego podestu i kotary. Dopełnieniem nowego wystroju jest seria plakatów z ciekawymi grafikami, które zastąpiły nieco już opatrzoną galerię zdjęć. W najbliższych dniach, w oknach odświeżonej świetlicy zostaną też zainstalowane praktyczne rolety, co niewątpliwie podniesie komfort
i estetykę całego pomieszczenia.
Nowy wygląd zyskały także korytarze na pierwszym i drugim
piętrze. Miejsce wysłużonych stołów i krzeseł o surowym, nudnym
designie zajęły eleganckie stoliki i stylowe, tapicerowane fotele
w wyrazistych, energetycznych barwach. Dzięki zmianie w umeblowaniu jeden i drugi hol stał się praktyczną i atrakcyjną przestrzenią zapewniającą dobre warunki do odpoczynku i regeneracji sił po trudach związanych ze zdobywaniem wiedzy.
Widać wyraźnie, że szkoła zmienia estetykę, ponieważ ładne
wnętrza, mimo że stanowią tylko dodatek i oprawę procesu dydaktycznego, niewątpliwie tworzą atmosferę zachęcającą do pracy i sprzyjającą podniesieniu jej efektywności.

Etiologia zmian w rozwoju edukacji jest uwarunkowana
trzema grupami czynników, których ważności nie można zhierarchizować, lecz każdy z nich tworzy z pozostałymi współzależną
strukturę, wpływającą na proces
kształcenia, opieki i wychowania,
rozwój bazy szkoły, podniesienie
kwalifikacji kadry pedagogicznej,
współpracę z instytucjami oraz
środowiskiem lokalnym.
Pierwszą grupę stanowią czynniki gospodarcze. Edukacja ma
ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną. W ostatnich dwudziestu
pięciu latach sfera biznesu została przekształcona przez gwałtowny rozwój technologii cyfrowych. W wyniku tego procesu doszło do
zwiększenia konkurencyjności w handlu, wytwarzaniu i usługach.
W związku z tym, zadaniem szkoły powinna być nauka innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się na tzw. „rynku
pracy dwudziestego pierwszego wieku”. Druga grupa czynników, to
determinanty kulturowe. Edukacja jest jednym z podstawowych sposobów przekazywania tradycji i wartości z pokolenia na pokolenie.
Dla niektórych jest ona sposobem ochrony kultury przed wpływami zewnętrznymi, dla innych promowaniem kulturowej tolerancji. Trzecią grupą czynników, są uwarunkowania społeczne. Jednym
z deklarowanych celów publicznej edukacji, jest zapewnienie wszystkim uczniom, niezależnie od ich pochodzenia i sytuacji materialnej,
możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu, prowadzących do poczucia społecznej stabilizacji.
Mam świadomość, że niezależnie od umiejętności rysowania
w wyobraźni mojego zespołu pożądanych wyników, tylko wzajemne zaangażowanie całej społeczność szkolnej, przyczyni się do szeroko pojętego sukcesu CKZiU. Dlatego pragnę podziękować wszystkim obecnym i przyszłym nauczycielom i pracownikom szkoły, oraz
cudownym uczniom i słuchaczom, z którymi będę miała zaszczyt się
spotkać, za tworzenie wymiaru szkoły, w której każdy osiąga sukces, przez siebie definiowany i w wymiarze indywidualnych potrzeb
i możliwości.
dyrektor CKZiU

Aneta Konieczny

Katarzyna Dworok

1% Dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz naszego Szpitala?
•

Każda taka złotówka zostanie przeznaczona na: zakup aparatury diagnostyczno‑leczniczej, sprzętu medycznego, lub wyposażenia technicznego sal, gabinetów lekarskich co wpłynie na podniesienie standardów leczenia w naszym szpitalu.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Naszego Szpitala?
Wypełniając deklarację podatkową PIT w rubryce z numerem
KRS należy wpisać numer: 0000244994, w rubryce z wnioskowaną kwotą wpisujemy: 1% kwoty podatku należnego oraz w rubryce cel szczegółowy wpisujemy: SPZOZ w Lublińcu.
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Powiatowe inwestycje
Wyposażone sale do nauki zawodów, dobudowane skrzydło
przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych
i nowe kierunki w lublinieckich szkołach zawodowych
to tylko niektóre efekty projektu, na dofinansowanie
którego Powiat Lubliniecki pozyskał unijne pieniądze.

- Realizacja projektu została poprzedzona analizami rynku pracy
i zawodów deficytowych. Ponadto szkoły posiadają rozeznanie wśród
pracodawców, z którymi współpracują i którzy zgłaszają braki w określonych zawodach, a także potrzeby związane z zatrudnieniem osób
o określonych kwalifikacjach – tłumaczy powiązanie projektu z rynkiem pracy wicestarosta Tadeusz Konina – Stąd założenie, że realizacja projektu nie skończy się na etapie szkolnym, ale będzie procentować
w toku kariery zawodowej naszych absolwentów – dodaje.
Przedsięwzięcie rozpocznie się od remontów i modernizacji
sal i budynków. Największe prace budowlane czekają Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które z ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu zostanie przeniesione do byłego internatu dziewcząt przy ul. Stalmacha 90 (siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno
‑Wychowawczego).
– Przewidujemy adaptację pomieszczeń m. in. na potrzeby pracowni
spawalniczej, biologiczno‑chemicznej, medyczno‑kosmetycznej, automatyki, techniki biurowej czy pracowni języków obcych – wylicza Tadeusz Konina. Szeroko zaplanowane są również prace w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco‑Technicznych, gdzie powstanie nowe skrzydło budynku z pracowniami teletechniczną, hotelarską i mechaniczną z maszynami CNC.
Prace w lublinieckim Zespole Szkól Zawodowych to przede wszystkim adaptacja części budynku na pracownie gastronomiczną, konstrukcji maszyn i komunikacji w języku obcym, elektryczną i elektroniczną oraz fryzjerską, natomiast w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Herbach postawiono głównie na remont i przystosowanie pracowni gastronomicznej.
Planowana wartość wszystkich robót budowlanych w ramach
projektu to koszt ponad 3,1 mln zł.
- Dążymy do takiego poziomu zaawansowania infrastruktury szkolnictwa zawodowego, żeby w jak największym stopniu opierać zajęcia
praktyczne na posiadanym zapleczu – mówi Tadeusz Konina.
Stąd w projekcie zakup takiego wyposażenia jak m. in. stanowiska fryzjerskie, stanowiska spawalnicze dla ślusarzy i blacharzy, tokarki i frezarki sterowane numerycznie oraz obrabiarki z odczytem
cyfrowym dla mechaników, fantomy do resuscytacji oddechowej czy

symulatory starości dla opiekunów w domach pomocy społecznej,
opiekunów osób niepełnosprawnych, osób starszych i opiekunów
medycznych, stanowiska doświadczalne w pracowni automatyki
czy wyposażenie pracowni gastronomicznych w stoły produkcyjne, szafy chłodnicze, zmywarki, piece, roboty kuchenne czy urządzenia do gotowania w niskich temperaturach.
Parametry techniczne wyposażenia wykorzystywanego do praktycznej nauki poszczególnych zawodów mają być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Te z kolei powstawały
w konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorców, aby jak najbardziej dostosować wyposażenie szkół do sprzętu wykorzystywanego na rynku pracy.
– W ten sposób zapewniamy kompatybilność kwalifikacji naszych
absolwentów z wymaganiami, jakie stawiać im będą przyszli pracodawcy – mówi Tadeusz Konina.
Na wyposażenie pracowni zawodowych przewidziano ponad
2,7 mln zł.
Dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności
kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”
Powiat Lubliniecki otrzymał w ramach Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
– Dodatkowo złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w 10 placówkach należących do Powiatu Lublinieckiego. Poza domami pomocy społecznej, budynkiem centrum usług społecznych, domem dziecka i budynkiem starostwa prace obejmą również
kilka lublinieckich szkół średnich – mówi Sylwia Fronczek, sekretarz
Powiatu.
Łukasz Wróbel

Wizualizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z projektowaną dobudową skrzydła szkoły
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Słodki powiew wiosny
Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
kształcące się w zawodzie cukiernik: Małgorzata Ledwoń
oraz Karolina Urbańczyk uczestniczyły w zmaganiach
etapu wojewódzkiego XXIII Edycji Ogólnopolskiego
Turnieju „Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”.
Turniej składał się z dwóch
części. Część praktyczna odbywała się w Cukierni- Piekarni,,Maciuś’’ w Sosnowcu i tutaj uczniowie mieli za zadanie złożyć tort
okolicznościowy i udekorować go
według własnego projektu oraz
wykonać ciastka bankietowe i 3
figurki marcepanowe. Część pisemną turnieju przeprowadzono
w Branżowej Szkole I stopnia nr
4 w Sosnowcu.
W tym roku, mimo że zima
jeszcze za oknem, uczestnicy turnieju wprowadzili nas, w ciepły
i przepełniony kolorami świat.
Tematem przewodnim konkursu był bowiem,,Powiew wiosny’’. Uczennica ZSZ w Lublińcu Małgorzata Ledwoń zdobyła
zaszczytne III miejsce. Efekty
pracy wszystkich uczniów wzbudził zachwyt i podziw. – Młodzież

wykazała się niebywałą fantazją
i pomysłowością, przez co jury miało bardzo trudne zadanie – mówi
Halina Hońca nauczycielka ZSZ,
która przygotowywała Małgosię
i Karolinę do części teoretycznej. Turniej uczy współzawodnictwa i rywalizacji, ponadto
rozwija wśród młodzieży zainteresowania oraz pogłębia wiedzę i umiejętności praktyczne.
Te z kolei, Karolina i Małgosia
doskonalą na codzień u państwa
Hildegardy i Jana Kampa, właścicieli Piekarni‑Ciastkarni „KAMPA” w Lublińcu. – Mam nadzieję, że dzięki tego typu konkursom
wzrośnie wśród uczniów zainteresowanie kształceniem zawodowym
– mówi Jolanta Kardas dyrektor
ZSZ w Lublińcu. Gratuluję i życzę
wielu dalszych sukcesów –dodaje.

(KA)

Klub Emerytów i Rencistów
„EthosEnergy S.A.” w Lublińcu 1983–2018
W tym roku Klub Emerytów i Rencistów działający od
1983 roku, przy byłym ENERGOSERWISIE a obecnie
EthosEnergy S.A., obchodzić będzie 35 – lecie swego
istnienia, które będą uroczyście świętowane w sierpniu.
Jest on jedynym w okolicy Klubem, który istnieje dzięki finansowemu wsparciu macierzystej
firmy, utrzymującej poprzez jego działalność więź pomiędzy
byłymi pracownikami EthosEnergy, którzy są bardzo wdzięczni swemu byłemu chlebodawcy.
Działalność Klubu wiąże się
z organizacją wycieczek autokarowych, wycieczek rowerowych
po okolicznych, urokliwych lasach, zgodnie z dewizą „Poznaj
swoją Małą Ojczyznę”. Latem
emeryci spotykają się wraz ze
swoimi współmałżonkami na imprezach integracyjnych. W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia organizowane są
spotkania Klubowiczów, podczas
których otrzymują oni świąteczne bony towarowe sponsorowane
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przez macierzysty zakład pracy.
W swojej działalności Klub
nie zapomina o swych szczególnie chorych członkach, którym
przekazuje w miarę możliwości
niewielkie zapomogi. Reprezentanci zarządu Klubu uczestniczą
także w uroczystościach pogrzebowych, w ostatniej drodze swych
koleżanek i kolegów. W październiku emeryci i renciści uczestniczą w corocznej mszy świętej
w Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej, w intencji żywych i zmarłych członków Klubu i ich rodzin.
Prezes Klubu Franciszek Kansy
na wspólnych spotkaniach podkreślał także o wielkiej pomocy
ze strony starosty lublinieckiego
Joachima Smyły, dzięki któremu
praca zarządu Klubu prowadzona
jest nieodpłatnie w użyczonym

W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia organizowane są spotkania Klubowiczów. Na zdjęciu: spotkanie wigilijne w grudniu 2017 r.

pomieszczeniu urzędu wraz z innymi związkami emerytów. Za
to zrozumienie członkowie Klubu są bardzo wdzięczni. Słowa
podziękowania należą się również burmistrzowi Lublińca za
pomoc w organizacji wycieczek
do miast partnerskich w Kravare
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w Czechach, w Banovce na Słowacji a w tym roku do Łowicza.
Obchody 35 – lecia Klubu
otworzą kolejną kartę w swej
działalności dla dobra kolegów
i koleżanek – byłych pracowników „EthosEnergy”.

Andrzej Musioł

Kursokonferencja dla trenerów
i instruktorów piłki nożnej
Podokręg Piłki Nożnej w Lublińcu we współpracy z Polskim
Związkiem Piłki Nożnej i Śląskim Związkiem Piłki
Nożnej w Katowicach, w dniu 25 lutego br. zorganizował
w Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
kursokonferencję dla trenerów i instruktorów piłki nożnej.
Patronat nad kursokonferencją objął starosta Joachim Smyła.
Kursokonferencja była podzielona na dwie części, w części teoretycznej uczestnicy – 135 trenerów, którzy zarejestrowali się poprzez platformę PZPN – mieli okazję wysłuchać wykładów, w części praktycznej na hali sportowej odbyły się treningi pokazowe.
Nadzór merytoryczny nad kursokonferencją pełnił prof. dr Jerzy
Talaga, nauczyciel akademicki, trener UEFA PRO, wychowawca wielu
pokoleń trenerów i instruktorów piłki nożnej, w tym byłych trenerów reprezentacji Polski. W latach 1969 – 2010 był redaktorem naczelnym czasopisma „Trener”, był również członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji olimpijskiej w Monachium w 1972 roku.
Wykładowcy konferencji to – posługując się terminologią piłkarską – tylko pierwsza liga. Wśród nich znaleźli się:
• Mirosław Smyła – trener UEFA PRO (aktualnie trener Odry Opole),który wygłosił wykład „Okres przygotowawczy w drużynach
seniorskich na etapie mezocyklu”. W przeszłości był trenerem
III ligowego Orła Psary Babienica i bardzo serdecznie wspominał śp. Adolfa Więcka, byłego prezesa tego klubu.
• Krystian Odrobiński – trener UEFA A (aktualnie trener Polonii
Łaziska), który wygłosił wykład „Główne problemy występujące na etapie przygotowań zawodników do sezonu rozgrywkowego w IV lidze i Klasach Okręgowych”.
• dr Władysław Szyngiera – trener UEFA PRO Kierownik Katedry
Piłki Nożnej AWF w Katowicach, który wygłosił wykład „Rola
koordynacyjnych zdolności motorycznych i zwinności w nauczaniu działań indywidualnych (technika piłki nożnej)”.
• Piotr Maranda – trener UEFA PRO Koordynator Kształcenia Trenerów w Polskim Związku Piłki Nożnej, który wygłosił wykład
„Futsal (Futbol w hali) skuteczną drogą rozwijania umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży szkolnej”.
Po części teoretycznej na hali sportowej Zespołu Szkół odbył się
trening pokazowy Juventus Academy z Piekar Śląskich, który przeprowadzili Krzysztof Ciasto i Marcin Chociaj, tematem były: „Ćwiczenia kompleksowe ze strzałem na bramkę”.
W kursokonferencji uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się:
Stefan Mleczko – członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Prezes Podokręgu Katowice, były prezes Ruchu Chorzów, Jan
Górski – trener koordynator Podokręgu Bytom, Jerzy Miedziński –
były trener reprezentacji Polski kobiet, Zygmunt Anczok – wybitny
piłkarz, trener i działacz sportowy, Tomasz Sokół – Prezes Juventus
Academy Piekary Śląskie, Gothard Kokott – trener, były piłkarz Piasta Gliwice i były trener I ligowego Rakowa Częstochowa, Krzysztof Całus – trener, były piłkarz Zagłębia Sosnowiec i ŁKS Łódź, były reprezentant Polski juniorów, Mirosław Sieja – trener koordynator CzOZPN, były zawodnik Rakowa Częstochowa, Śląska Wrocław,
Victorii Częstochowa oraz Jerzy Lankamer – trener, były piłkarz Śląska Wrocław, wychowanek Pogonii Blachownia.
Przed rozpoczęciem kursokonferencji Członek Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Prezes Podokręgu Lubliniec Krzysztof
Olczyk wręczył
okolicznościowe grawertony jako wyraz wdzięczności i podziękowania za udzieloną pomoc Podokręgowi Lubliniec w działalności szkoleniowej. Otrzymali je: prof. dr Jerzy Talaga, Piotr Maranda, Zbigniew Ormańczyk, Stefan Mleczko, Zygmunt Anczok, dr Władysław Szyngiera, Józef Grząba, Jan Benigier, Jacek Magiera, Edward
Klyta oraz Mirosław Kowalik. Zostały wręczone również okolicznościowe dyplomy, które otrzymali: Jerzy Miedziński, Krzysztof Całus,
Gothard Kokott, Jerzy Lankamer, Mirosław Sieja, Ryszard Kłusek, Jan
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Górski, Mirosław Smyła, Krystian Odrobiński, Krzysztof Ciasto, Henryk Sukiennik, Aleksandra Makles, Henryk Chmiel, Wiesław Chromy,
Szymon Mlynek oraz Jadwiga Stroniewska.
W trakcie kursokonferencji zostały przedstawione również podstawowe zasady dla trenerów obejmujące następujące zagadnienia:
• pracujesz dla przyszłości,
• myśl przede wszystkim o tym, co jest najważniejsze dla zawodnika,
• stwórz sytuację, w której zawodnik będzie mógł podejmować
skuteczne decyzje,
• potrzeba talentu, by prowadzić talent,
• nauczanie piłki nożnej jest procesem pedagogicznym i podlega określonym zasadom,
• pochwała jest najlepszą motywacją, presja i strach ograniczają
inwencję zawodników,
• wzbudzaj zaufanie zawodników,
• musisz mieć określoną filozofię pracy – wiedzieć, czego chcesz
i jak to osiągnąć,
• dobry trener jest najpilniejszym uczniem,
• pokora wiedzie do doskonałości, pycha kroczy przed upadkiem.
Kolejna już organizowana przez Podokręg Lubliniec kursokonferencja była doskonale zorganizowana i spełniła swoje zadanie tak
szkoleniowe jak i wizerunkowe naszego Podokręgu. Podsumowując
to przedsięwzięcie myślę, że jesteśmy na dobrej drodze w kierunku
podniesienia poziomu sportowego naszych zespołów.
Krzysztof Olczyk Członek Zarządu Śląskiego ZPN
Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu

Serdeczne podziękowania kieruję dla Pana starosty Joachima
Smyły za objęcie patronatem kursokonferencji, pomoc organizacyjną i rzeczową oraz za udział w spotkaniu z wykładowcami i zaproszonymi działaczami Polskiego Związku Piłki Nożnej i Śląskiego Związku Piłki Nożnej, które miało miejsce w Zamku Lublinieckim, co niewątpliwie pokazało doskonałą współpracę samorządu
powiatowego i Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu.
Podziękowania należą się również Zbigniewowi Ormańczykowi Przewodniczącemu Wydziału Szkolenia Podokręgu za merytoryczne przygotowanie kursokonferencji, Mirosławowi Kowalikowi pracownikowi Starostwa Powiatowego w Lublińcu, trenerom:
Aleksandrze Makles, Henrykowi Chmielowi i Wiesławowi Chromy
oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 Jadwidze Stroniewskiej za
umożliwienie przeprowadzenia kursokonferencji w doskonałej
bazie lokalowej szkoły.
Krzysztof Olczyk Członek Zarządu Śląskiego ZPN
Prezes Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu
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Turniej pełen emocji

Emocje, emocje i jeszcze raz emocje towarzyszyły V Mistrzostwom Okręgu Katowickiego w Piłce
Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu oraz Przewodniczącego Zarządu
Terenowego NSZZFiPW w Lublińcu (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa), który odbył się pod patronatem Starosty Lublinieckiego
3 marca br. w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.
W Turnieju uczestniczyło 6 drużyn, które rywalizowały w systemie rozgrywek „każdy
z każdym”. Napięcie towarzyszyło

zawodnikom i publiczności aż
do samego końca ponieważ dopiero ostatni mecz decydował
o tym, kto zdobędzie pierwsze,

drugie i trzecie miejsce. Po zaciętej rywalizacji i werdykcie sędziego Marka Nowińskiego wyniki przedstawiają się następująco:

Nagrody wręczali: mjr Iwona Wojewódka – dyrektor ZK w Lublińcu
i przewodnicząca Zarządu Terenowego Związków Zawodowych w Lublińcu Karina Glinka

Najlepszym strzelcem został Rafał Dobrzyński reprezentujący Zakład Karny w Herbach (5 bramek).
Puchar i pamiątkowy dyplom wręczał Członek Zarządu Powiatuł Marek Wręczycki

Najlepszym bramkarzem okazał się
Denis Firla (ZK Jastrzębie – Zdrój).
Nagrodę wręczał radny Rady Powiatu – Bogusław Hrycyk i mjr Iwona Wojewódka – dyrektor ZK w Lublińcu

1. Zakład Karny Lubliniec
2. Zakład Karny Jastrzębie –
Zdrój
3. Zakład Karny Herby
4. Areszt Śledczy Katowice
5. Areszt Śledczy Tarnowskie
Góry
6. Zakład Karny Sieraków Śląski
- Celem turnieju jest przede
wszystkim dobra zabawa, zdrowa
rywalizacja. Miejsca nie koniecznie są sprawą priorytetową – mówiła podczas otwarcia Turnieju
mjr Iwona Wojewódka, dyrektor
ZK w Lublińcu.
Zawodnicy zgodnie z tymi zaleceniami grali z wielką radością, sportową pasją, ale przede
wszystkim zgodnie z zasadami
fair play. Dlatego też podczas turnieju nikt nie doznał żadnej kontuzji i wszyscy w pełnym zdrowiu, z dużą dawką pozyskanych
endorfin dotrwali do końca turnieju.

Aneta Konieczny

Zawody w 13-stopniowym mrozie!

Słońce, śnieg i 13-stopniowy mróz towarzyszyły uczestnikom V Lublinieckiego Półmaratonu Nordic Walking i III
Lublinieckiej Piątki. Mimo trzaskającego mrozu na starcie zawodów stanęło ponad 120 uczestników z Polski i Białorusi.

- To było wyzwanie! Trzeba było
zmierzyć się nie tylko z kilometrami, ale także z trzynastoma stopniami mrozu, ale było warto! –
podzielił się wrażeniami jeden
z uczestników marszu.
- Finalnie piąte miejsce open
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wśród pań i drugie miejsce w kategorii K-30. Myślę, że to duży sukces! Po zakończeniu ogromne zmęczenie i dreszcze jak nigdy dotąd,
ale do Wojtka Marcinkowskiego,
Artura Biłka i ich drużyny [organizatorzy zawodów, red.] zawsze

jedziemy z wielką przyjemnością
i bez względu na pogodę – mówiła uczestniczka zawodów.
Rywalizację wśród pań, podobnie jak w zeszłym roku, wygrała reprezentująca Nordic Walking Lubliniec/ Unia Miast – Aneta Dmowska z czasem 2:28:33,49.
7 miejsce open, a drugie wśród
kobiet przypadło dla Marioli Pasikowskiej reprezentującej drużynę
Positive Energy (czas 2:30:59,13),
natomiast Wioletta Mól z drużyny Czeladź Biega zajęła w kategorii open 14 miejsce z czasem
2:32:39,93.
Wśród panów – pod nieobecność zeszłorocznego zwycięzcy zawodów – Janka Vejcnera
z Czech – rywalizację wygrał Karol Stiller reprezentujący drużynę
King and Queen uzyskując czasniesamowity jak na warunki pogodowe – 2:10:00,14.
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Drugie miejsce przypadło reprezentującemu Białoruś Sokół
Grodno Andriejowi Dziediewiczowi (czas 2:11:21,60), a trzecie – Piotrowi Niechwiejczykowi
z Opel Activ Team/Unia Miast
(czas 2:13:10,56).
Reprezentacja Białorusi liczyła 5 zawodników, którzy jadąc na
zawody do Krynicy postanowili
wystartować również w Lublińcu. Nad zasadami współzawodnictwa czuwali sędziowie, a nad
bezpieczeństwem ratownicy medyczni, którzy na szczęście nie
musieli interweniować. Aura nie
ułatwiała marszu, ale zawodnicy niesieni duchem zwycięstwa, ogrzewając się przy ognisku i popijając gorącą herbatę
byli w szampańskich humorach
i obiecali wrócić za rok. Oczywiście niezależnie od temperatury.


(KA)

