Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki
GAZETA POWIATOWA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1641–1935

NR 5-6/2021 (181)

Ś

więta Bożego Narodzenia to narodziny nadziei, to spotkania
z tymi, których kochamy. W tym roku będziemy je spędzać
w nieco innej rzeczywistości, w cieniu pandemii. Życzenia zdrowia
nabierają więc wyjątkowego znaczenia. Niech to będzie czas
niezapomniany, w którym Miłość promieniująca z Betlejemskiego
żłóbka pozwoli nam odnaleźć nadzieję.
Nowy Rok zaś niech przyniesie Nam pokój ducha, którego tak
bardzo dzisiaj wszyscy potrzebujemy.

WICESTAROSTA
Tadeusz Konina

PRZEWODNICZACY RADY POWIATU
Krzysztof Olczyk

STAROSTA
Joachim Smyła

XXII Sesja Rady Powiatu w Lublińcu
str. 2

Starosta poinformował radnych o złożonych przez Powiat wnioskach i otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Polski Ład.
–Powiat złożył trzy wnioski. W ramach dwóch wniosków, które nie otrzymały dofinansowania, jeden
na kwotę 116.850.000 zł, a drugi na 28.500.000 zł, starano się o środki na modernizację i remonty dróg
powiatowych we wszystkich gminach powiatu lublinieckiego. Dofinansowanie w wysokości 4.500.000 zł
uzyskał natomiast wniosek dotyczący termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – mówił starosta Joachim Smyła.

Już jest nowa strona Powiatu Lublinieckiego
str. 6

Po wielu miesiącach pracy opublikowaliśmy najnowszą wersję strony internetowej Powiatu Lublinieckiego, która jest nowoczesna i w pełni uwzględnia potrzeby mieszkańców. Autorem i wykonawcą całości jest Mirosław Włodarczyk
- pracownik Wydziału Informacji, Promocji i Kultury.
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www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Głównym założeniem budowy strony było to, aby w jak
największym stopniu ułatwić dotarcie do najczęściej
wyszukiwanych informacji. Z naszych statystyk wynika, że to
właśnie formularze oraz karty informacyjne są tym, czego
potrzebują mieszkańcy, dlatego też już w górnej części strony możemy w bardzo
łatwy sposób odnaleźć interesującą usługę lub formularz.
Utworzyliśmy animowane logo, zastosowaliśmy nowoczesny format zdjęć - webp,
a każda ikonka jest wektorowa - svg. Zbudowaliśmy “megamenu” - umożliwiające
dotarcie do większej ilości pozycji jednocześnie.

Porody rodzinne w przytulnej atmosferze
str. 4
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Przygotowaliśmy od podstaw wszystkie
nasze karty informacyjne jak również
wszystkie formularze.
Utworzyliśmy aktywne formularze pdf,
które umożliwiają wypełnienie na
własnym komputerze a następnie
wydrukowanie, podpisanie
i dostarczenie do urzędu.
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Kolejną nowością jest przewodnik
po powiecie lublinieckim, który został
okraszony niesamowitymi ujęciami
wideo z naszego powiatu. Przewodnik
przygotowany został w formie spaceru,
w którym prowadzeni jesteśmy od
punktu A do punktu B (możemy
również jednym kliknięciem zostać
doprowadzeni do wybranego punktu
za pomocą nawigacji w smartfonie).

05.

Wszystkie nasze kontakty zostały
przeorganizowane, dzięki czemu
możemy dotrzeć do naszych pracowników nie tylko według nazwiska,
ale przede wszystkim na podstawie
sprawy, jaką chcemy załatwić.

Wszystkie nasze karty informacyjne
oprócz pełnego opisu usługi, zawierają
konkretny numer telefonu do
pracowników, którzy posiadają
kompetencje w danej sprawie, przez
co petent zawsze otrzyma najlepszą
informację.

Sale przedporodowe w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu już po remoncie. –
Przyszli rodzice będą teraz mogli oczekiwać potomstwa w przytulnej atmosferze, to przecież jedna z ważniejszych chwil w życiu – mówiła Halina Krus, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Położniczo‑ Ginekologicznego.
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XXII Sesja Rady Powiatu
w Lublińcu
XXII sesja Rady Powiatu w Lublińcu odbyła się
3 listopada br., stacjonarnie, z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności wynikających z zagrożenia
pandemią. Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem
porządku obrad, przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji
oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym. Starosta poinformował radnych
o złożonych przez Powiat wnioskach i otrzymanym
dofinansowaniu w ramach Programu Polski Ład.

Ponad milion złotych
na termomodernizację
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach
Złożony przez Powiat Lubliniecki projekt pn. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach” został wybrany do dofinansowania.
W ramach projektu w trzech budynkach zostaną wymienione
źródła ciepła i instalacje centralnego ogrzewania, a dwa budynki
objęte zostaną dociepleniem oraz wymianą okien i drzwi. Kwota
dofinansowania to 1 mln 200 tysięcy złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Powiat złożył trzy wnioski. W ramach dwóch wniosków, które nie
otrzymały dofinansowania, jeden na kwotę 116.850.000 zł, a drugi na
28.500.000 zł, starano się o środki na modernizację i remonty dróg powiatowych we wszystkich gminach powiatu lublinieckiego. Dofinansowanie w wysokości 4.500.000 zł uzyskał natomiast wniosek dotyczący termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu –
mówił starosta Joachim Smyła.
Starosta odebrał z rąk posła Andrzeja Gawrona symboliczny
czek na przyznaną kwotę dotacji.
W dalszej części sesji szeroko omawiano problem Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
- Finansowanie leczenia jest zadaniem rządowym i jest pokrywane
z naszych składek zdrowotnych. Niestety rząd przekazuje za pośrednictwem NFZ zbyt niskie środki finansowe, co prowadzi do powstania
tzw. straty. Jej wysokość w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu w roku
2021 może wynieść nawet 12 mln zł! Trybunał Konstytucyjne w swoim
orzeczeniu z dnia 20 listopada 2019 r. stwierdził, iż samorządy nie mogą
finansować leczenia pacjentów. I co dalej? – retorycznie pytał starosta.
- To problem nie tylko tego rządu, to problem kolejnych ekip rządzących, które od 20 lat nie potrafią zorganizować sprawnie działającego
systemu opieki zdrowotnej. To problem wymagający rozwiązań systemowych, na poziomie państwa, a nie doraźnego ratowania sytuacji ponieważ tracą na tym pacjenci – mówił wicestarosta Tadeusz Konina.
Podczas obrad radni przyjęli Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Obradowali również nad uchwałą w sprawie przyjęcia: Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lublinieckim
na lata 2021–2030, Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Lublinieckim na lata 2021–2030, 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021–2023, Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Radni dyskutowali również na temat uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora złożonej przez pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach.
Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Aneta Konieczny
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Jan Myrcik obchodził 90. urodziny

W liście wystosowanym przez władze Powiatu
Lublinieckiego: starostę Joachima Smyłę, wicestarostę
Tadeusza Koninę i sekretarz Sylwię Fronczek czytamy:

Jan Myrcik
(urodzony w 1931 roku w Koszęcinie)
magister pedagogiki kultury, nauczyciel,
wykładowca, znawca i badacz kultury, historii, tradycji ludowej, obyczajów, zabytków i dialektu śląskiego, pisarz, poeta i publicysta. Wieloletni dyrektor Domu Kultury w Koszęcinie. Założyciel prywatnego
Ośrodka Kultury i Edukacji Regionalnej
„U Myrcika” w Koszęcinie, twórca pomnika Epitafium dla poległych. Autor ponad
trzydziestu publikacji książkowych i kilkuset artykułów prasowych.
Inicjator wielu przedsięwzięć kulturalno‑oświatowych. Laureat nagrody „Zasłużony dla powiatu lublinieckiego”, wielu innych prestiżowych nagród i odznaczeń państwowych.

W

tym wyjątkowym dniu życzymy przede
wszystkim zdrowia, pomyślności, obfitych
łask i błogosławieństwa oraz nieustannego zachwytu nad cudem życia. Jest to piękna i skłaniająca do zadumy rocznica. Pana wieloletnia działalność i zainteresowania historią Naszej, Małej Ojczyzny przyczyniają się do ciągłego upamiętniania
historycznych postaci oraz wydarzeń z nią związanych. Dzięki Pana działalności młode pokolenie może poznawać historię i pogłębiać wiedzę na temat regionu, z którego pochodzi. Niech ten piękny Jubileusz będzie również okazją do złożenia podziękowań
za wieloletnią pracę na rzecz społeczności powiatu lublinieckiego. Składając gratulacje, życzymy kolejnych
lat w zdrowiu i poczuciu spełnienia. Niech każdy kolejny dzień upływa w nieustającym szczęściu i radości, a codzienność niech będzie wypełniona wieloma
radosnymi chwilami.

Sam o sobie mówi:
Jestem Ślązakiem, kocham moją Małą Ojczyznę. Moje życie jest
mocno i od pokoleń zakotwiczone na najpiękniejszym pod polskim
niebem skrawku śląskiej ziemi. Moje dzieciństwo przypadło na lata
wojny i nie było sielskie ani anielskie, a wiek męski – mimo wielkich
trudności dla Ślązaków – nie był dla mnie wiekiem klęski. Nie pozwalałem sobą poniewierać. Ukończyłem kilka szkół: podstawówkę: dwie
klasy polskie i sześć klas niemieckich, średnią zawodówkę, technikum
ekonomiczne, Studium Kultury i Oświaty w Warszawie i uniwersyteckie studia magisterskie w zakresie kultury. Doznałem w życiu wielu
życzliwości od mądrych ludzi. Ze swego życia zawodowego, społecznego i rodzinnego jestem bardzo zadowolony.
Najbardziej jestem dumny z tego, iż dzięki wychowaniu w porządnej
rodzinie, nauce w dobrych szkołach, a także dzięki uporowi i własnemu
wysiłkowi zdobyłem pewien status społeczny: wykształcenie, zawód, społeczne uznanie i że coś tam pożytecznego w życiu zrobiłem. Wiadomo,
że apolitycznym Ślązakom mojego pokolenia nie przychodziło to łatwo.
Dumny jestem z tego, że – może także dzięki moim działaniom – coraz
więcej Ślązaków nosi głowy do góry, że wielu znanych ludzi śląskiej ziemi udało mi się wypromować. Myślę tu o licznych panach na Koszęcinie,
o poetach: W. Roździeńskim i J. Ligoniu, którym postawiłem pomniki.
Cieszę się z licznych spotkań z ludźmi i z faktu, że mogłem oprowadzać
setki wycieczek „Szlakiem zabytków Koszęcina”, również tych z poza
granic kraju. Cenię sobie 9 lat aktywności w ministerialnej komisji kultury, a także prawie 8 lat w Radzie Powiatu Lublinieckiego. Jestem dumny z tego, że udało mi się zorganizować wiele imprez kulturalnych, byłem
inicjatorem m.in. Powiatowego Sejmiku Kultury dla Niepełnosprawnych,

powołałem gazetę powiatową, gościłem w moim Ośrodku Kultury i Edukacji Regionalnej wielu zacnych ludzi z kraju i z zagranicy.

Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej „U Myrcika”
W Ośrodku można zwiedzić: śląską izbę regionalną z końca XIX wieku, galerię stroju ludowego, ekspozycję starej książki i kartografii śląskiej, eksponaty starośląskiego hutnictwa, minerałów, dawnego wyposażenia mieszkań oraz małe lapidarium
kultury sakralnej. Na terenie Ośrodka znajduje się również pomnik upamiętniający wszystkich poległych w wojnach Koszęcinian oraz dwie tablice pamiątkowe: ku czci żydowskiej rodziny
Hofmannów oraz tablica poświęcona najwybitniejszym panom na
Koszęcinie. Zwiedzanie tego miejsca w towarzystwie Jana Myrcika, liczne anegdoty, historie, które opowiada gościom w – jakże
pięknej – gwarze śląskiej – to niezapomniane wrażenia.
Aneta Konieczny

Ośrodek „U Myrcika” odwiedzili członkowie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lublińcu, od lewej: Julian Werner, Jerzy Orszulak,
Rafał Ochman, Jan Myrcik, Błażej Niedźwiedź
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Porody rodzinne
w przytulnej
atmosferze

Sale przedporodowe w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu
już po remoncie.
– Przyszli rodzice będą teraz mogli oczekiwać potomstwa w przytulnej atmosferze, to przecież jedna z ważniejszych chwil w życiu – mówiła Halina Krus, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Położniczo
‑Ginekologicznego.
Pozyskane darowizny pozwoliły na przeprowadzenie prac remontowych oraz efektowne wykończenia. Ściany ozdobiono fototapetą w pastelowych barwach, zakupiono również dodatki: lampy, obrazy, świeczki, które nadają pomieszczeniu przytulnej, domowej atmosfery.
- W naszym szpitalu istnieje możliwość odbycia porodów rodzinnych. Zapewniamy wszelkie jednorazowe środki ochrony indywidualnej, również osobie towarzyszącej oraz bezpłatne wykonanie szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS‑CoV-2 – wyjaśniał Włodzimierz Charchuła, dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu.

Nowoczesny oddział
Szpital dysponuje salą operacyjną do cięć cesarskich spełniającą wszystkie normy europejskie. Cały trakt porodowy ma
podwyższone parametry higieniczne. Znajdują się tu dwie sale porodowe połączone drzwiami przesuwnymi z własnymi łazienkami. Ściany pokryte są specjalną wielowarstwową farbą zawierającą bakteriobójcze jony srebra. Sale wyposażone są

w niezależną wentylację mechaniczną z klimatyzacją, podłoga
pokryta jest antystatyczną wykładziną spełniającą atesty higieny dla szpitali. Sale wyposażone są również w przepływowe
lampy bakteriobójcze.
Zarówno blok porodowy jak i oddział noworodkowy jest bogato
wyposażony w nowoczesny sprzęt: nowoczesne inkubatory z możliwością prowadzenia fototerapii, aparat USG, pompy infuzyjne,
a także stanowiska do resuscytacji noworodka. Za ich pomocą możliwe jest monitorowanie noworodka w zakresie temperatury, wagi, saturacji, EKG i tętna. Istnieje też możliwość wykonania RTG.
Stanowiska te posiadają regulację ogrzewania, oświetlenia i alarmów mierzonych parametrów medycznych. Zintegrowana waga
umożliwia szybką i łatwą ocenę oraz tworzenie trendów wzrostu
i rozwoju noworodków. Oddział wyposażony jest również w bilirubinometry (aparaty do przeskórnego pomiaru poziomu bilirubiny), nowoczesne kardiomonitory i pulsoksymetr do wykonywania testu w kierunku wrodzonych wad serca. Dysponuje również
sprzętem typu pompy strzykawkowe, laktatory, aparat do badań
przesiewowych w kierunku wrodzonych wad słuchu metodą otoemisji akustycznej.

A ból?
– Z każdą rodzącą omawiany jest indywidualny plan porodu. Rodzące mogą skorzystać
z następujących metod łagodzenia bólu porodowego – mówi lek. med. Marek Kowalik, ordynator Oddziału Położniczo‑Ginekologicznego.
• TECHNIKI RELAKSACYJNO-ODDECHOWE
Podczas porodu rodząca może przybierać wygodne i najlepsze
dla siebie pozycje, w tym wertykalne. Kobieta rodząca może
korzystać z prysznica. Do dyspozycji rodzących są nowoczesne, specjalistyczne łóżka porodowe, sako, piłki, drabinki itp.
• PARACETAMOL
lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do podawania we wlewie

Foto: Czesława Włuka
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dożylnym. Działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 5–10 minut po rozpoczęciu podawania.
ENTONOX
czyli mieszanka podtlenku azotu z tlenem, tzw. gaz rozweselający. Stosuje się go w sytuacji, kiedy pacjentka odczuwa silne
dolegliwości porodowe. Samodzielne podawanie mieszaniny
podtlenku azotu i tlenu jest łatwe i bezproblemowe.
Cesarskie cięcia wykonywane są w znieczuleniu przewodowym,
co zwiększa bezpieczeństwo matki i dziecka i zapewnia kontakt
matki z dzieckiem zaraz po zabiegu.
TENS
jest sprawdzoną klinicznie, nieinwazyjną, niefarmakologiczną
i skuteczną terapią przeciwbólową. Metoda ta polega na przezskórnej stymulacji nerwów przez elektrostymulatory wysyłające impulsy elektryczne o niskiej amplitudzie z elektrod przez
skórę do nerwów obwodowych. W przeciwieństwie do wielu leków, prądy TENS nie mają znanych skutków ubocznych, co jest
istotną zaletą. Metoda stosowana jest w przypadku wystąpienia dolegliwości związanych z porodem, dotyczących okolicy
krzyżowo‑lędźwiowej.

Opieka nad matką i dzieckiem
Całodobowo dyżurujący zespół specjalistów zapewnia bezpieczeństwo pacjentkom i ich nowo narodzonym dzieciom. Wszystkie
sale są w systemie rooming‑in, tzn. matki mogą całą dobę przebywać ze swoim dzieckiem.
Każde przebywające na oddziale dziecko ma wykonane również
przesiewowe badanie słuchu i test pulsoksymetryczny (test w kierunku wad serca) oraz USG bioderek. Od kilku lat prowadzone są
również testy w kierunku zaburzeń metabolicznych, niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy.
– Na oddziale noworodkowym opiekujemy się zarówno dzieckiem, jak
i matką, uczymy prawidłowej techniki przystawiania dziecka do piersi,
zajmujemy się dzieckiem, kiedy matka jest zmęczona. Pediatrzy obecni

są przy każdym porodzie, aby w razie potrzeby podjąć natychmiastową
resuscytację nowo narodzonego dziecka. Dzieci, które
wymagają szczególnej opieki są pod specjalistyczną
opieką neonatologa z Poradni Patologii Noworodka. Pacjentki mają również możliwość uzyskania
porady telefonicznej przez całą dobę. Takie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest bardzo
istotną sprawą w sytuacji pojawienia się na świecie małego człowieka – wyjaśnia lek. med. Albin
Matysek, ordynator Oddziału Noworodkowego.

Świadomy, aktywny poród
Oddział Położniczy szpitala zapewnia możliwość odbycia porodu w komfortowych warunkach i kameralnej atmosferze. W sali porodowej może przebywać również mąż lub inna bliska osoba rodzącej.
Podstawowym zadaniem zespołu medycznego tego oddziału
jest przygotowanie pary rodzicielskiej do naturalnego porodu pod
opieką specjalistów i w dobrej atmosferze. We współczesnej dobie przyspieszonego tempa życia i stresu oznacza to rozładowanie «nienaturalnych» obronnych napięć, niepokoju. Personel medyczny oddziału proponuje świadomy, aktywny i sprawny poród.
Sale przedporodowe i poporodowe oraz sale roomin‑ing w nowym budynku są przestronne i zapewniają przeżycie cudu narodzin
w intymnej atmosferze. Noworodek przebywa pod opieką matki
przez cały okres pobytu w oddziale, wszelkie konieczne interwencje przeprowadzamy pod czujnym okiem matki, rodzice są informowani na bieżąco o stanie zdrowia ich pociechy przez ordynatora
oddziału. Nauka karmienia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel. Pomocny i dający efekt stymulacji naturalnej pokarmu u matki zapewniają dwa laktatory SYMFONIA. Rodzice dodatkowo uczeni są podstawowych koniecznych czynności pielęgnacyjnych u swojego maluszka, co zapewnia pewność opieki w domu.
Aneta Konieczny

Zespół medyczny, od prawej: Joanna Michna, Albin Matysek,
Iwona Michałek, Marek Kowalik, Beata Kaczmarczyk, Halina Krus,
Magdalena Paus, Joanna Koza
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01.

www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Głównym założeniem budowy strony było to, aby w jak
największym stopniu ułatwić dotarcie do najczęściej
wyszukiwanych informacji. Z naszych statystyk wynika, że to
właśnie formularze oraz karty informacyjne są tym, czego
potrzebują mieszkańcy, dlatego też już w górnej części strony możemy w bardzo
łatwy sposób odnaleźć interesującą usługę lub formularz.
Utworzyliśmy animowane logo, zastosowaliśmy nowoczesny format zdjęć - webp,
a każda ikonka jest wektorowa - svg. Zbudowaliśmy “megamenu” - umożliwiające
dotarcie do większej ilości pozycji jednocześnie.

02.

Przygotowaliśmy od podstaw wszystkie
nasze karty informacyjne jak również
wszystkie formularze.
Utworzyliśmy aktywne formularze pdf,
które umożliwiają wypełnienie na
własnym komputerze a następnie
wydrukowanie, podpisanie
i dostarczenie do urzędu.

6

03.

04.

Kolejną nowością jest przewodnik
po powiecie lublinieckim, który został
okraszony niesamowitymi ujęciami
wideo z naszego powiatu. Przewodnik
przygotowany został w formie spaceru,
w którym prowadzeni jesteśmy od
punktu A do punktu B (możemy
również jednym kliknięciem zostać
doprowadzeni do wybranego punktu
za pomocą nawigacji w smartfonie).

Wszystkie nasze karty informacyjne
oprócz pełnego opisu usługi, zawierają
konkretny numer telefonu do
pracowników, którzy posiadają
kompetencje w danej sprawie, przez
co petent zawsze otrzyma najlepszą
informację.
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05.

Wszystkie nasze kontakty zostały
przeorganizowane, dzięki czemu
możemy dotrzeć do naszych pracowników nie tylko według nazwiska,
ale przede wszystkim na podstawie
sprawy, jaką chcemy załatwić.

06.

Przygotowaliśmy nowe odrębne podstrony dla każdego wydziału
zwierające: krótkie info na temat wydziału, skróty do powiązanych
usług, najczęściej zadawane pytania, aktualności, druki do
pobrania, kontakty itp..

09.

10.

11.

12.

Aktualności na stronie również
doczekały się metamorfozy. Z racji
dużej ilości newsów - z wielu źródeł zastosowaliśmy dodatkowe grupy,
takie jak: ogłoszenia na sprzedaż,
ogłoszenia innych podmiotów,
ogłoszenia dla mieszkańca. Ma to na
celu ułatwienie petentowi dotarcie do
interesujących informacji np.
z ARiMR-u, ZUS-u, komunikatów
naszych przewoźników itp.

Widok pojedynczego newsa został
całkowicie zmodyﬁkowany, wielkość
czcionki została powiększona w
odniesieniu do pozostałych
elementów w celu łatwiejszego
odbioru. Zadbaliśmy również o
odpowiednią szerokość tekstu.
Zdjęcia natomiast zostały wplecione
między akapity.

07.

Warto wspomnieć o nowych zdjęciach
wszystkich naszych jednostek
wykonanych z lotu ptaka, obrazujących
nasze obiekty w nieco innej
perspektywie.

Znalazło się również miejsce na
przedstawienie najnowszych raportów
koronawirusa w powiecie, jakości
powietrza, komunikatów i ostrzeżeń
z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Tutaj warto wspomnieć
o przygotowanym przez nas widżecie
pobierającym dane ze stacji
pomiarowych z GIOŚ. W zależności od
poziomu zanieczyszczenia powietrza,
wyświetlane są adekwatne zdjęcia,
kolory, jak również informacja
o szkodliwości zanieczyszczeń.
Dodatkowo możemy kliknąć i zobaczyć
prognozę zanieczyszczeń powietrza na
najbliższe godziny (źródło: GIOŚ).

Nasza strona jest w pełni dostosowana
do każdego ekranu, szczególnie do
smartfonów. Każdy numer telefonu do
naszych pracowników jest aktywny,
dzięki czemu jednym kliknięciem
możemy zadzwonić do konkretnej osoby.
Chcąc pokazać taką ilość danych na
nowej stronie stanęliśmy przed
niemałym wyzwaniem - całość musiała
być odpowiednio pogrupowana, aby
odbiór był łatwy i w pełni zrozumiały.
Mamy nadzieję, że obecna strona
sprosta państwa oczekiwaniom.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania
naszej strony.
Wydział Informacji, Promocji i Kultury
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu

08.

Wyodrębniliśmy również wszystkie
nasze wydawnictwa i publikacje.

nr 5-6/2021

7

Staż na Cyprze lub na Malcie
Uczniowie „Kazika” mają takie możliwości
Kolejna grupa uczniów technikum hotelarskiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco‑Technicznych zrealizowała staż na Cyprze.
Uczniowie wyjechali na 4 tygodnie, aby w Limassol podwyższać
swoje zawodowe kompetencje w projekcie „Staże zagraniczne jako
kolejny krok do kariery” w ramach programu Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Z kolei 11 października w ZSOT odbyła się konferencja podsumowująca staż zagraniczny na Malcie. W konferencji wzięli udział
szkolni koordynatorzy projektu: Sławomir Kościelny i Anna Giemza
‑Jurga, dyrekcja szkoły, osoby prowadzące kształcenie zawodowe
w branży hotelarskiej oraz licznie zgromadzeni uczniowie ZSOT.
4-tygodniowy staż zawodowy na Malcie, zrealizowany na
przełomie czerwca i lipca 2021 roku pod opieką Bożeny Madler
‑Zdrojewskiej i Katarzyny Myrcik, stanowił pierwszy etap dwuletniego projektu. Uczestnicy wyjazdu podzielili się ze swoimi
kolegami wrażeniami z wyjazdu, opowiedzieli o swoich doświadczeniach z pracy w restauracjach hotelowych, recepcji i house keepingu. Odpowiadali także na pytania zadawane przez uczestników konferencji dotyczące zasad uczestnictwa w stażu, pracy, jak
i programu zwiedzania podczas czasu wolnego. Wyjaśniali istotne dla wielu osób kwestie organizacyjne i finansowe. Projekt jest
w całości finansowany przez szkołę ze środków Unii Europejskiej,
począwszy od podróży, utrzymania za granicą, ubezpieczenia, aż
po opłaty za wycieczki i kieszonkowe na wyjazd.

Okazją do spotkania było uroczyste wręczenie dokumentów potwierdzających realizację stażu. Każdy z uczestników otrzymał od
dyrektor Joanny Walczak certyfikat, referencje dyrekcji 4-gwiazdkowego hotelu „Labranda” na Malcie, zaświadczenie o ukończeniu
kursu języka angielskiego zawodowego i kursu języka maltańskiego oraz dokument Europass Mobility w języku angielskim, który
stanowi potwierdzenie nabytych kompetencji i jest honorowany
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Konferencję poprowadziła jedna z uczestniczek stażu – Emilia Kosytorz z klasy 4TH.
(red.)

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu realizują
projekt ERASMUS+„Dobry zawód – lepsza przyszłość”
W 2019 roku Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu złożył wniosek o realizację projektu
w ramach programu Erasmus+, w sektorze „Kształcenie i szkolenie zawodowe”.
Autorkami wniosku są Marta Opalska, nauczycielka języka niemieckiego i Renata Pruska, nauczycielka przedmiotów ekonomicznych. Wniosek został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów Narodowej Agencji. Akcja
KA2 umożliwia rozwój instytucji edukacyjnych działających w sferze kształcenia zawodowego poprzez międzynarodową wymianę
doświadczeń, wiedzy i informacji. Celem jest
poprawa jakości w zakresie kształcenia oraz
lepszego dostosowania do potrzeb współczesnego rynku pracy.
We wrześniu tego roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu odbyli trzytygodniowy staż zawodowy w HWK Potsdam
w Niemczech w ramach programu Erasmus+
„Dobry zawód – lepsza przyszłość”. Tym razem swoje umiejętności zawodowe rozwijali
uczniowie branży mechanicznej, elektrycznej i fryzjerskiej. Mechanicy uczyli się między innymi diagnozować stan pojazdu, usuwać usterki, wymieniać opony, stosować odpowiednie narzędzia w pracy mechanika.
Uczniowie technikum elektrycznego po stażu potrafią obsługiwać narzędzia pomiarowe służące do diagnozy instalacji i urządzeń
elektrycznych, budować na podstawie schematu proste systemy elektryczne, wykonywać pomiary parametrów. Fryzjerki natomiast
rozwinęły takie umiejętności zawodowe jak:
pielęgnacja, strzyżenie, farbowanie, układanie włosów, dobieranie odpowiedniej fryzury
i makijażu. Oprócz umiejętności zawodowych
ważne są również kompetencje niezbędne do
aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie
demokratycznym takie jak: tolerancja, integracja międzykulturowa, komunikowanie się
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w języku obcym, planowanie własnego rozwoju, radzenie sobie w sytuacji stresowej, itp.
Staż zawodowy w HWK Potsdam z pewnością
pomógł w zdobyciu tych kompetencji. Ale staż
to nie tylko nauka. Uczniowie zwiedzili Muzeum Techniki, Sealife, Berlińskie Zoo, Reichstag oraz zobaczyli miejsca związane z historią Berlina: Pomnik Holocaustu, Bramę Brandenburską, East Side Gellery z fragmentami
Muru Berlińskiego. W Poczdamie zobaczyli rokokowy pałac Hohenzollernów Sanssouci – we wschodniej części parku Sanssouci.
Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali
certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a potwierdzeniem nabytych umiejętności będzie
dokument „Europass mobilność”.
(red.)
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Uhonorowany Statusem Dobrej
Praktyki w Ogólnopolskim
Konkursie Szkoła Zawodowa
Najwyższej Jakości 2021

Projekt edukacyjny pn. „Przysmaki Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu”, realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej Nr 1 oraz Technikum Nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym im. Konrada Mańki w Lublińcu, dla uczczenia pamięci naszego wielkiego
rodaka Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę Jego urodzin, uhonorowany został statusem Dobrej Praktyki w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2021.
Organizatorem Konkursu była Fundacja Fundusz Współpracy
w Warszawie, współorganizatorem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, a partnerami Mazowiecki Kurator Oświaty
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem tego cyklicznego Konkursu jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość
edukacji zawodowej w Polsce. W dniu 26 października 2021 r. podczas uroczystej gali Konkursu w Warszawie Dyplom potwierdzający uznanie Projektu za DOBRĄ PRAKTYKĘ odebrała nauczycielka Izabela Szczęsny – autorka projektu i lider grupy projektowej.
(red.)

Italia gościła stażystów z Lublińca
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu wzięli udział w kolejnym stażu realizowanym w ramach
projektu Erasmus + „Dobry zawód – lepsza przyszłość”. Tym razem zagraniczne praktyki technicy
żywienia i usług gastronomicznych odbyli we Włoszech w malowniczej miejscowości Spoleto.
Wybór Umbrii jako miejsca odbywania stażu był już na etapie
przygotowywania wniosku dość oczywisty. Region ten słynie z doskonałej kuchni, małe lokalne restauracje serwują potrawy wzbogacone m.in. w trufle, owoce morza i regionalne wędliny. Wszystko to mieli okazję poznać nasi stażyści pod okiem włoskich szefów kuchni. Dzięki temu nauczyli się planowania i realizacji usług
gastronomicznych w innych warunkach kulturowych: pory posiłków, organizacja pracy w krajach południowych, poznali tradycje kulinarne i różne typy restauracji, obsługiwali nowoczesny
sprzęt. Uczniowie zwiedzili winiarnię Montefalco oraz wytwórnię
oliwy Feliziani, gdzie poznali procesy produkcji, przechowywania
i podawania tych produktów. Ważnym aspektem pobytu we Włoszech było rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz poznanie podstawowego słownictwa w języku włoskim.
Ale staż to nie tylko nauka. W weekendy udało się zwiedzić
Rzym, Watykan, Asyż i oczywiście Spoleto z piękną, średniowieczną starówką, zamkiem Rocca i katedrą. Nie sposób pominąć spotkania naszych gastronomików z mistrzem kulinarnym Robertem
Makłowiczem, który również przebywał w Umbrii.
Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a potwierdzeniem nabytych umiejętności
będzie dokument Europass mobilność. W ramach ewaluacji działań projektowych do Spoleto udali się również przedstawiciele dyrekcji ZSZ w Lublińcu.

- Kolejny staż zawodowy w ramach projektu DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ przyniósł spodziewane efekty. Uczniowie nabyli nowe umiejętności, przełamali barierę językową. Mam nadzieję, że wyjazdy na zagraniczne praktyki do Spoleto wejdą na stałe do kalendarza pracy Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu. Natomiast w tym
roku, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja pandemiczna, gastronomicy
odbędą staż w pięknej Andaluzji w Hiszpanii – mówiła Jolanta Kardas, dyrektor szkoły.
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Marta Opalska, Renata Pruska
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Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych w Zespole
Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych
W dniach 22 i 25 października br. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych
w Lublińcu zorganizowano szkolne Mistrzostwa w Grach Matematycznych
i Logicznych. Uczniowie wzięli udział w zmaganiach rozgrywanych w czterech
kategoriach: szachy, test z wiedzy matematycznej, kostka Rubika oraz sudoku.
- Cieszę się, że tak wielu uczniów startowało w Mistrzostwach Szkoły w Grach Matematycznych i Logicznych. Realizacja tego przedsięwzięcia ma wieloletnią tradycję w ZSOT.
Dzięki uczestnictwu w mistrzostwach młodzież zyskuje dodatkową motywację do dalszej
nauki oraz rozwijania uzdolnień matematycznych, a rywalizacja fair play wpisuje się w realizację celów wychowawczych szkoły. Gry matematyczne i logiczne cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem wśród młodzieży – podsumowała dyrektor szkoły Joanna Walczak.
Po dwóch dniach zmagań konkursowych wyłoniono mistrzów w każdej z powyższych kategorii.

Z Janem Nowakowskim – pasjonatem
gry w szachy, mistrzem wielu rozgrywek
oraz założycielem klubu szachowego dla
dzieci w Koszęcinie rozmawiali uczniowie
Zespołu Szkół OgólnokształcoTechnicznych w Lublińcu.
Jak zaczęła się Pana historia z szachami?
Z szachami, tak już na poważniej, zetknąłem się bardzo późno,
bo w wieku dwudziestu kilku lat. Wcześniej oczywiście grywało się
z kolegami w szachy podobnie jak w warcaby, młynek i inne gry planszowe. To był chyba 1975 rok. Któryś z kolegów wyczytał w prasie, że
w Opolu organizowany będzie turniej szachowy „O Puchar Wyzwolenia Opola” (coroczne imprezy z udziałem najlepszych zawodników
w województwie) i w eliminacjach mogą startować wszyscy chętni.
Jako, że w potyczkach z kolegami radziłem chyba sobie najlepiej, zostałem przez nich „zmuszony” do wzięcia udziału w opolskich zawodach. Na miejscu wytłumaczono mi, jak działa zegar szachowy i jak
prowadzi się zapis partii (to były szachy klasyczne, partie kilkugodzinne, a cały turniej trwał kilka tygodni). Okazało się, że jako jedyny amator zakwalifikowałem się do finału, pokonując po drodze doświadczonych zawodników (w tym z I kategorią szachową), uzyskując przy tym normę na I kategorię. Po tym turnieju zostałem od razu
skaperowany do tworzonego właśnie w Opolu Międzyzakładowego
Klubu Szachowo‑Brydżowego „Wieża Piastowska”. Tam przez kilka
lat nabrałem odpowiednich szlifów, dowiadując się m.in., że istnieją
książki szachowe i cała bardzo rozbudowana teoria, chociaż w moim
wieku na zgłębianie tego było już trochę za późno. Po kilku latach na
dłuższy czas praktycznie musiałem sobie dać spokój z szachami ze
względu na brak czasu (małe dzieci) i dopiero później powróciłem do
„królewskiej gry”, ale chyba już bardziej jako działacz i organizator.
Jak długo zajmuje się Pan prowadzeniem klubu szachowego „Szachowe ludki”? Ilu ma Pan podopiecznych? Ile lat mają najmłodsi członkowie?
Grupa „Szachowe ludki” niedługo będzie kończyć 6 lat. W tym
czasie przewinęło się przez nią około 150 dzieci (niektórzy od powstania grupy są nadal obecni), a każdego roku w zajęciach bierze
udział ok. 40 osób. Najmłodsi uczestnicy to 4 i 5-latki.
Czy z profesjonalnej gry w szachy można się w Polsce utrzymać?
Wydaje mi się, że z samej gry utrzymać się w Polsce raczej trudno, nawet najlepszym szachistom. Wielu z nich startuje w barwach
zagranicznych klubów. Ale bardzo wiele osób pracuje w charakterze
instruktorów i trenerów. Indywidualne lekcje, nauka w przedszkolach i szkołach cieszą się dużym zainteresowaniem.
Ile trwała najdłuższa partia jaką rozegrał Pan w swojej karierze?
Pamiętam, że mniej więcej w tym czasie, gdy grałem we wspomnianym „Pucharze Wyzwolenia Opola”, startowałem też w mistrzostwach jednej z podopolskich gmin. O zegarach szachowych tam nie
słyszano i po prostu każdy myślał nad posunięciem, jak długo chciał.
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SZACHY:

1. Sitkiewicz Jakub kl. 3 TIp
2. Ploska Błażej kl. 4 TI
3. Kochelt Adam kl. 3 TIg

TEST Z WIEDZY MATEMATYCZNEJ

1. Dłubała Kacper kl. 3 TIg
2. Kulisz Piotr kl. 4 TI
3. Baron Andre kl. 3 TIg

KOSTKA RUBIKA

1. Dłubała Kacper kl. 3 TIg
2. Malitowski Bartłomiej kl. 2 TI
3. Ledwoń Patryk kl. 3 TIp

SUDOKU

1. Bielecka Paulina kl. 4 TI
2. Mendrela Kacper kl. 3 LOp
3. Kudła Filip kl. 4 TI
Zwycięzcy będą reprezentowali szkołę
podczas mistrzostw powiatowych.
(red.)

Z jednym z zawodników partię rozgrywałem 3 dni. Późnym wieczorem zapisywało się pozycję na szachownicy, a będący na posunięciu
zapisywał swój ruch i umieszczał w zaklejonej kopercie (żeby przeciwnik nie mógł się przygotować).
Czy nie odniósł Pan wrażenia, że ostatnio wzrosło zainteresowanie grą w szachy?
Na wzrost zainteresowania szachami w ostatnim czasie bez wątpienia mają wpływ świetne wyniki naszego najlepszego szachisty Jana
‑Krzysztofa Dudy, w tym zwycięstwa odniesione w partiach z aktualnym mistrzem świata. Do popularyzacji przyczynił się też, cieszący się dużym zainteresowaniem, serial „Gambit królowej”.
Kiedy został Pan sędzią szachowym? Jak wygląda proces uzyskania
uprawnień do sędziowania?
Prowadzeniem i sędziowaniem turniejów zajmowałem się chyba
od lat 80-tych, nie mając formalnie licencji sędziego (licencja jest wymagana tylko w oficjalnych zawodach w ramach Polskiego Związku
Szachowego lub przy turniejach kwalifikacyjnych na tytuły szachowe). Były to setki turniejów, tak w klubie, jak też różne mistrzostwa
szkół, przedszkoli itp. W tamtych latach było o wiele trudniej, gdyż
nie było jeszcze odpowiednich programów komputerowych ułatwiających prowadzenie rozgrywek systemem szwajcarskim.
Samą licencję szachową uzyskałem w 2007 roku, zmuszony do tego
„siłą wyższą” (współuczestniczyłem wtedy w organizacji i prowadzeniu imprez z cyklu Mistrzostw Polski – juniorów, seniorów, ligowych).
Aby zdobyć uprawnienia do sędziowania wymagany jest kilkugodzinny kurs (są takie ogłaszane co jakiś czas) zakończony egzaminem. Konieczne jest posiadanie przynajmniej II kategorii szachowej.
Czy gra w szachy jest dla wszystkich?
Szachy, jak mało która z dyscyplin sportowych, jest jak najbardziej
grą dla wszystkich, bez względu na wiek czy też warunki fizyczne.
Widać to na turniejach, gdy pięciolatek gra z przeciwnikiem, który
mógłby być jego dziadkiem. Często spotyka się zawodników na wózkach inwalidzkich, a organizowane są też np. mistrzostwa osób niewidomych i słabowidzących (ze specjalnymi szachownicami). Cieszy,
że szachy są jedną z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych.
W centralnym rejestrze Polskiego Związku Szachowego figuruje aktualnie ok. 95 tysięcy zawodników, w większości dzieci i młodzież,
a niewątpliwie wielokrotnie więcej młodych szachistów gra w szkołach, przedszkolach, domach kultury itp. bez formalnej przynależności do Związku.
Redaktor naczelny: Bogusław Hrycyk
Wydawca: Powiat Lubliniecki
Adres redakcji: Starostwo Powiatowe
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7
tel. 34 35 10 500, wew. 601
Skład i druk: Drukarnia Sil‑Veg‑Druk
e‑mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl
ul. Niegolewskich 12, 42–700 Lubliniec
Nakład: 10 000 egz.
tel. 34 356 29 61, www.svd.pl
Materiały do gazety 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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Pokoloruj
dziecku świat,
zostań rodzicem
zastępczym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU
• 42–700 Lubliniec
• ul. Sobieskiego 9
• tel/fax: 34 356–32–57
• www.pcpr‑lubliniec.pl
• e‑mail: biuro@pcpr‑lubliniec.pl
• Godziny pracy PCPR: poniedziałek‑piątek 7.00–15.00

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:
•

•
•
•

odwiedź Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu, gdzie dowiesz się
czy spełniasz wszystkie warunki formalne i gdzie możesz odbyć specjalistyczne
szkolenie dla kandydatów na rodziców
zastępczych,
omów plany przyjęcia dziecka w pieczę
zastępczą ze swoją najbliższą rodziną,
decyzję podejmijcie wspólnie,
zastanów się z jakiej przyczyny chcesz
przyjąć dziecko,
skontaktuj się z doświadczoną rodziną
zastępczą.

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

•

dają rękojmię należytego wykonywania
zadań rodziny zastępczej,
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
w y w iązują
się
z obowiązku

•

•
•

alimentacyjnego, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
są zdolne do sprawowania opieki nad
dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i opinią psychologiczną,
zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stałe źródło
utrzymania,
nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Dla podopiecznych są
wsparciem, znakiem nadziei
i ludzkiej życzliwości
Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli dyrektorzy
domów pomocy społecznej: Wiesława Dudek, Jadwiga Kozicka
i Ryszard Spychalski, dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych – Anna Boczkowska oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ilona Kozioł.
- Przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania za pełną oddania
służbę drugiemu człowiekowi. Wasza praca wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale towarzyszenia cierpiącym. Oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy. Dla podopiecznych jesteście wsparciem, znakiem nadziei i ludzkiej życzliwości. Za to dziękujemy – mówił starosta Joachim Smyła dziękując za pracę zarówno

Zapisz się na test na
koronawirusa (SARS‑CoV-2)
Procedura postępowania

dyrektorom jak i podległym im pracownikom socjalnym.
- Proszę przyjąć serdeczne życzenia, aby trud Waszej pracy nigdy
nie przesłonił radości płynącej z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a Wasi podopieczni dostrzegali w Was przyjaciół, niezmiennie
wrażliwych na los ludzi – dodał wicestarosta Tadeusz Konina.
Do gratulacji i podziękowań przyłączyła się również Sylwia Fronczek – sekretarz Powiatu i skarbnik Jacek Fokczyński.
Aneta Konieczny

Możesz również zapisać się na test on‑line

1. Kontakt z lekarzem rodzinnym (najlepiej telefonicznie).
2. Uzyskanie od lekarza rodzinnego e‑skierowania na wykonanie testu na koronawirusa.
3. Wykonanie telefonu do punktu wymazowego działającego przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9 (rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie),
telefon: 735 208 038
4. W punkcie wymazowym uzyskasz dokładny termin z godziną
wykonania testu.
5. Testy wykonywane są codziennie w godzinach 11:00–14:00
(w razie potrzeby godziny będą wydłużone).
6. Na test należy przyjechać samochodem (wjazd od strony
ul. Grunwaldzkiej) po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
w punkcie wymazowym.
7. Test jest wykonany bez wysiadania z samochodu (prosimy
o przyjazd punktualnie, aby uniknąć czekania w kolejce).
8. Test jest bezpłatny.
9. Wynik testu jest do sprawdzenia w wersji on‑line lub na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Aby otrzymać e‑zlecenie on‑line, musisz
zalogować się przez profil zaufany na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i wypełnić formularz. Zlecenie zostanie wystawione automatycznie w ciągu godziny.
Uwaga! Formularz mogą wypełnić osoby, które ukończyły 18 lat.

Co musisz zrobić:

1. Kliknij „Wypełnij formularz” kwalifikacyjny.
2. Po wypełnieniu formularza, otrzymasz informację, czy kwalifikujesz się na test w kierunku SARS‑ CoV-2.
3. Jeśli tak, wybierz opcję zlecenie on‑line.
4. Zaloguj się przez profil zaufany.
5. Uzupełnij dane. Potrzebny ci będzie dokument tożsamości.
6. Wyślij zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia automatycznie zostanie wystawione zlecenie na test.
7. Po wystawieniu zlecenia na test, otrzymasz SMS. Jeśli w twojej okolicy będzie wolny termin, w wiadomości dostaniesz propozycję miejsca i godziny. Jeśli nie, w wiadomości otrzymasz
link do systemu e‑Kolejka, w którym możesz samodzielnie wybrać miejsce i termin wymazu. Pamiętaj! Jeśli otrzymasz konkretny termin wymazu, przyjedź punktualnie, żeby uniknąć
czekania w kolejce.
8. Wynik testu znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).
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Za nami dziesiąta, jubileuszowa
edycja Biegu Papieskiego
W październiku po raz dziesiąty zorganizowano
wydarzenie pn. „Bieg Papieski”. Zawodnicy rywalizowali
ze sobą na trasie Miotek – Dyrdy. Honorowy
patronat na przedsięwzięciem objął starosta Joachim
Smyła. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy‑Sośnica.

Uczestnicy biegu przydzieleni zostali do sześciu kategorii. Zmagania rozpoczęły się na ulicy Jana w miejscowości Miotek. Celem
była meta wyznaczona w miejscowości Dyrdy.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Kobiety
Wiek

I miejsce

III miejsce

I miejsce

II miejsce

8–13 lat Natasza
Zofia Firlik
Wróblewska

Faustyna
Wicik

Wojciech
Wicik

Konrad
Kajetan
Maruszczyk Lewek

13–18 lat Marta Wicik Nie
przyznano

Nie
przyznano

Piotr Szatan Szymon
Lewek

Nie
przyznano

Marlena
Katarzyna
Wróblewska Kot

Marek Grund Szymon
Firlik

Tomasz
Gansiniec

powyżej Justyna
18 lat
Hajda

II miejsce

Mężczyźni
III miejsce

Zwycięzcy biegu otrzymali pamiątkowe puchary, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Szczególne wyróżnienie – nagrodę honorową otrzymał pomysłodawca wydarzenia proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Miotku ksiądz Antoni Swadźba, który po raz 10-ty był
uczestnikiem biegu.
Pamiątkowe wyróżnienia wręczyli: członek Zarządu Powiatu
Alojzy Cichowski, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Woźniki
Anna Michalczyk oraz przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy‑Sośnica.
Dominika Łupierz

III Mistrzostwa Polski
w Ultramaratonie Nordic Walking
W Lublińcu odbyły się III Mistrzostwa Polski w Ultramaratonie
Nordic Walking. Zawody zorganizowano w dwóch kategoriach:
indywidualnej, na dystansie 57,016 km oraz w sztafetach 4 x 7,12 km.
Patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.
Powiat Lubliniecki reprezentowali: Marek Kowalski, Michał Gruszka i Bogdan Cyrus.
Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a dobra organizacja przedsięwzięcia oraz sprzyjająca pogoda spowodowały, że każdy z uczestników dobiegł do mety
z uśmiechem na twarzy.
Źródło: Wojciech Marcinkowski Nordic Walking Lubliniec
Zdjęcia: Agnieszka Marcinkowska oraz Jędrek Bochenek

Sukces drużyny
piłkarskiej z Kochcic

13 listopada drużyna „juniorów” z Kochcic rozegrała ostatnie
spotkanie w rundzie jesiennej rozgrywek II Ligi Wojewódzkiej. Liczne nieobecności w kadrze spowodowane urazami, chorobami i innymi zdarzeniami spowodowały, iż wyjazd do Tych do końca stał pod
znakiem zapytania. Ostatecznie trener Andrzej Kazior skompletował skład, a jego podopieczni nie zawiedli, co zaowocowało zwycięstwem: KS Siódemka Tychy – LKS Mechanik Kochcice 1:2 (0:1).
Drużyna zakończyła rundę jesienną, zajmując 5-te miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
(DŁ)

Wiemy, kto zwyciężył w konkursie

„Magiczne miejsca
w powiecie lublinieckim”
Wicestarosta Tadeusz Konina wręczył nagrodę
Urszuli Kalbarczyk – zwyciężczyni konkursu na
najciekawszą fotografię minionych wakacji.
Wyróżnione zdjęcie przedstawiające łowisko „Leśnica” w Kokotku, otrzymało najwięcej „polubień” i tym samym określone zostało mianem najciekawszej, wakacyjnej fotografii.
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