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W szpitalu jest bezpiecznie
str. 5

Pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu Włodzimierz Charchuła poinformował, iż wszystkie oddziały szpitala pracują i przyjmują pacjentów.

Dlaczego warto rodzić w Lublińcu
str. 6-7

Przyjście na świat dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziny. Przed porodem rodzice stawiają sobie więc pytanie: który szpital wybrać,
który będzie najlepszym miejscem nie tylko dla nowo narodzonego dziecka, ale
także dla przyszłej mamy?

Kolejna hybryda w lublinieckiej drogówce
str. 10

str.
10-11

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu otrzymali nowy radiowóz z napędem hybrydowym. Pojazd został zakupiony dzięki finansowemu
wsparciu władz Powiatu Lublinieckiego oraz wójtów i radnych gmin: Boronów,
Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki. Dofinansowanie
udało się także pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W szkołach prowadzonych przez Powiat
prowadzimy zdalne nauczanie
a nie zdalne zadawanie
Sprawdziliśmy jak obecnie wygląda nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych.

str. 3

Nowa karetka
dla Szpitala
Powiatowego
w Lublińcu

str. 19

Nowy ambulans zasilił flotę transportu sanitarnego Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
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Dotarła już do nas
wersja papierowa
komiksu
„Konrad Mańka –
bądźcie silni”
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Rekordowe niedofinansowanie
przez NFZ szpitala na kwotę
6 mln zł!
- Przewidywana strata szpitala- z powodu niedofinansowania
przez NFZ za rok 2020 osiągnie wysokość prawie
6 mln zł – mówił podczas zdalnego spotkania z władzami
Powiatu dyrektor SP ZOZ Włodzimierz Charchuła.
Transza przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie
pokrywa nawet kosztów osobowych, tzn. wynagrodzeń dla personelu medycznego i administracji. A gdzie reszta wydatków: opłaty za leki, energię, sprzątanie itd.? W związku z pandemią wzrosły
między innymi koszty związane z zakupem materiałów ochronnych jednorazowego użytku. Dla przykładu komplet ubrań ochronnych, w których lekarz lub pielęgniarka wchodzą do chorych na
COVID-19 to koszt 120 zł. Lekarz i pielęgniarka muszą wejść na taki oddział przynajmniej cztery razy dziennie, to generuje koszty.
Wzrosło również zużycie tlenu, w listopadzie był to koszt 50 tys.
zł. Szpital musi utrzymywać stan zatrudnienia personelu medycznego, który wynika z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Koszty
osobowe są ogromne. Na pokrycie ich nie wystarcza całość kwoty
przekazywanej przez NFZ.
- Narodowy Fundusz Zdrowia nie płaci za
leczenie pacjentów, choć próbuje to nazywać
stratą szpitala – podsumował wicestarosta
Tadeusz Konina. O jakiej stracie mówimy? Nie
można stracić czegoś, czego się nie dostało. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Szpital nie otrzymuje wystarczających środków z NFZ na swoje
funkcjonowanie a ryczałt, który jest mu przesyłany w comiesięcznych transzach – nie pokrywa nawet kosztów związanych z płacami pracowników, od lat jest niedoszacowany. Kto ponosi
więc koszty leczenia? My – mieszkańcy powiatu lublinieckiego – mimo
to, że płacimy składki zdrowotne, z których NFZ ma nam zapewnić bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych, pokrywamy koszty leczenia
pacjentów z naszych podatków, chociaż jest to obowiązek państwa. Odbywa się to niestety kosztem inwestycji na drogach, w szkołach, w domach pomocy społecznej i wielu innych ważnych dla lokalnej społeczności. Te ogromne środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone
na tak potrzebne inwestycje, niestety musimy, przeznaczyć na leczenie,
bo nie wyobrażamy sobie – mówię tutaj o Radnych oraz Zarządzie Powiatu – sytuacji, w której podejmujemy decyzję o inwestycjach, remontach dróg, budowie chodników i wielu innych ważnych zadaniach, mając świadomość, że bez tych pieniędzy pacjenci nie mieliby zapewnionej opieki medycznej. To kwestia wyborów. Bardzo trudnych wyborów

– mówił w swoim wystąpieniu wicestarosta Tadeusz Konina.
Od stycznia do września br. wpływy z kontraktu z NFZ wyniosły 19 434 716,55 zł. Mając to na uwadze Szpital poszukiwał dodatkowych źródeł przychodów:
• podwykonawstwo pogotowia: 3 314 388,24 zł
• pozostała sprzedaż medyczna: 1 023 982,72 zł
• pozostała sprzedaż niemedyczna: 153 684,36 zł
Wszystkie przychody zamknęły się kwotą 26 163 105,87 złotych. Natomiast koszty szpitala uplasowały się na poziomie
29 979 343,80 złotych. Tak więc do końca września strata wynosiła 3 816 237,93 złote. Miesięczna kwota niedopasowania przychodów
i kosztów to ok. 430 tys. złotych Dyrekcja szpitala szuka oszczędności tam, gdzie tylko jest taka możliwość, jednak nie kosztem leczenia pacjentów, dla przykładu udało się uzyskać niższą cenę za
energię elektryczną, za wywóz odpadów komunalnych i sprzątanie.
Ogromnym problemem są jednak koszty wynagrodzeń pracowników, m.in. spowodowane przez wzrost płacy minimalnej, ale również w wyniku sytuacji panującej na rynku pracy, na którym brakuje lekarzy, więc stawki płacy są wysokie. Szpital przygotowuje
obecnie program naprawczy, którego celem jest poprawa efektywności ekonomicznej jednostki.
Sytuację finansową szpitala można więc przyrównać do przykrótkiej kołdry. Działalność szpitala finansowana jest – przynajmniej powinna być – ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Kontrakt jest jednak niewystarczający i nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń. Podmiot tworzący szpital – Powiat Lubliniecki – co roku dokłada do funkcjonowania szpitala miliony złotych
zadłużając się tym samym i rezygnując z inwestycji w innych podległych mu placówkach. Obecny model finansowania służby zdrowia nie spina się, przychody nie pokrywają kosztów, plany finansowe NFZ nie nadążają za rzeczywistością stawiając samorządy
w sytuacji wyboru: czy dokładać do szpitala milionowe kwoty, czy
przeznaczyć te pieniądze na infrastrukturę drogową czy remonty
w szkołach. Problem wymaga rozwiązania systemowego, na poziomie ministerialnym, a nie doraźnego ratowania sytuacji przez
samorząd ponieważ tracimy na tym my – mieszkańcy powiatu.
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Zbiornik mieści tysiąc litrów schłodzonego skroplonego tlenu, zasila – poprzez instalację tlenową – oddział covidowy, OIOM
i Izbę Przyjęć. Przy pełnym obłożeniu oddziałów i pracy wszystkich respiratorów tysiąc litrów tlenu wystarcza na około 2 doby.
Szpital obecnie planuje wymianę zbiornika
na dwutonowy zbiornik na tlen.
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Nowa karetka dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu
Nowy ambulans zasilił flotę transportu sanitarnego Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Kosztował 457 tys. zł. 80% tej
kwoty pochodzi z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 20% sfinansowane zostało z budżetu powiatu lublinieckiego.
Karetka – Renault Master została kupiona w ramach udzielonej dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie
zadań własnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oprócz podstawowego wyposażenia posiada jeszcze respirator, defibrylator i ssak.
Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowane z solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 624 000 zł
na szpital, a konkretnie na transport medyczny i wyposażenie
Izby Przyjęć. Część tej kwoty została przeznaczona na zakup karetki pogotowia, pozostała kwota wydatkowana zostanie m.in. na

modernizację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku
Izby Przyjęć. Zakupiony zostanie również agregat prądotwórczy
i wyposażenie medyczne dla potrzeb Izby Przyjęć: wózki transportowe, kardiomonitory, respiratory.
Aneta Konieczny

Drive‑thru w Lublińcu
Punkt drive‑thru zlokalizowany jest przy Szpitalu
Powiatowym w Lublińcu, wjazd od strony ulicy
Grunwaldzkiej. Do punktu należy przyjechać
tylko i wyłącznie własnym samochodem.
Po otrzymaniu skierowania na wymaz COVID-19 wystawionego przez lekarza POZ (i ewentualnym otrzymaniu wiadomości
SMS, informującej o przybliżonej godzinie i miejscu przyjścia na
wymaz), w trosce o Państwa wygodę, prosimy o wcześniejszy kontakt z punktem wymazowym numerem telefonu 735 208 039 celem
ustalenia dokładnej godziny pobrania wymazu. Zarejestrować można się codziennie w godzinach 8.00–15.00
W związku z rosnącą liczbą osób kierowanych do pobrania wymazu wydłużone zostały godziny pracy punktu wymazowego. Obecnie wymazy pobierane są codziennie w godzinach 11.00–16.00.
Wynik można sprawdzić na: covid19.gyncentrum.pl/sanepid/
Aneta Konieczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu, szuka do pracy:
Wyremontujemy pomieszczenia na
Aptekę Przyszpitalną
Powiat Lubliniecki otrzymał dofinansowanie na adaptację części nieużytkowanego przyziemia na Aptekę Szpitalną w Szpitalu
Powiatowym w Lublińcu. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 roku i ma kosztować 550 000 zł.

• pielęgniarek i położnych,
• ratowników medycznych,
• opiekunów medycznych,
oraz studentów studiów medycznych (np. kierunek lekarski,
pielęgniarski) do odbycia wolontariatu w ramach pomocy przy
wykonywaniu czynności niemedycznych, czynności administracyjnych oraz do pomocy przy wykonywaniu czynności niemedycznych w punkcie pobrań wymazów COVID – 19 (drive‑thru).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
34 35 06 379/ 34 35 06 387 lub osobiście w Administracji SPZOZ
w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.
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Ostrzegamy! Nie uprawiajcie
samoleczenia!
- Proszę, nie leczcie się sami, dbajcie o zdrowie starszych
osób, które panicznie boją się hospitalizacji, leżą w domu, ich
stan się pogarsza, czasami nie mamy szans na ich uratowanie
– zgodnie mówili ordynatorzy wszystkich oddziałów
Szpitala Powiatowego w Lublińcu podczas wideokonferencji
z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Narastały problemy związane z lękiem przed hospitalizacją, niechęcią do wykonania wymazów, niewłaściwą opieką nad osobami starszymi chorymi na CIVID-19, postanowiono więc spotkać się i omówić problematyczne kwestie. W zdalnym spotkaniu Zarządu Powiatu z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) uczestniczył
również dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Włodzimierz Charchuła oraz ordynator oddziału wewnętrznego – Anna Lompe, ordynator oddziału
dziecięcego – Anna Grus, Jan Borzymowski – ordynator izby przyjęć
i Henryk Nieroda – kierownik ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Rozmawiano o zasadach współpracy na linii POZ –
szpital w sytuacji pandemii koronawirusa. Podjęto również problem
edukacji dotyczącej postępowania z pacjentami covidowymi, ostrzegano przed samoleczeniem się pacjentów.
- Chory musi być pojony, żywiony. Wiemy, że choroba powoduje obniżenie apetytu, ale nie można dopuszczać do sytuacji, kiedy ciężko chory
człowiek jest dodatkowo odwodniony, niedożywiony. Istotną sprawą jest
również kontrola saturacji, poziom poniżej 90% to bardzo niepokojący objaw. Długo utrzymująca się wysoka gorączka to również bardzo niepokojący symptom choroby. Prosimy, żeby nie lekceważyć tego, kontaktować się
z lekarzem pierwszego kontaktu, a w sytuacji kryzysowej nie obawiać się

pobytu w szpitalu. Szpital Powiatowy w Lublińcu działa z zachowaniem
wszystkich norm bezpieczeństwa. Samoleczenie, które czasami próbują
uprawiać pacjenci jest w tym momencie bardzo ryzykownym pomysłem –
ostrzegali Anna Lompe – ordynator oddziału wewnętrznego i Jan Borzymowski – ordynator izby przyjęć szpitala powiatowego w Lublińcu.
Anna Grus – ordynator oddziału dziecięcego szczególną uwagę
zwróciła na to, że oddział jest bezpieczny i nie ma żadnego kontaktu dzieci zakażonych wirusem Sars‑Cov-2 z pozostałymi dziećmi. –
Unikanie pobytu w szpitalu w wielu przypadkach może przynieść bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia dzieci.
Kierujący izbą przyjęć Jan Borzymowski wyjaśnił, iż każdy pacjent,
który ma zostać umieszczony na oddziale szpitala powiatowego, ma
przeprowadzany test antygenowy. Do czasu uzyskania wyniku testu
pacjent ten przebywa w karetce, później w zależności od wyniku kierowany jest do strefy covidovej lub niecovidovej.

Pomagają nam wolontariusze
Pandemia spowodowała, że wielu pracowników, szczególnie w placówkach służby zdrowia, przebywa
na kwarantannie i w izolatoriach. Sytuacja ta dotknęła również Szpital Powiatowy w Lublińcu,
który żeby przeciwdziałać ewentualnym problemom wystosował apel do wolontariuszy do pomocy
w wykonywaniu czynności niemedycznych w punkcie pobrań wymazów COVID – 19 (drive‑thru).
- Odzew był duży i dzisiaj pomaga nam kilku studentów medycyny,
pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, a nawet strażak. Potrzeby
są jednak duże więc zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mogliby wspomóc szpital w czynnościach niemedycznych – mówi Ilona Kasprowicz, naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego w Lublińcu.
- Jako przyszły lekarz czuję taką odpowiedzialność, jeżeli mogę pomóc, chętnie angażuję się w pracę szpitala – mówi Piotr Kasprowicz,
wolontariusz, student ŚUM w Katowicach.
Chętni wolontariusze informacje mogą uzyskać pod nr telefonu 34 35 06 379/ 34 35 06 387 lub osobiście w Administracji SPZOZ
w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, II piętro od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 do 15:00.
Aneta Konieczny
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Pomagają
Terytorialsi

W szpitalu jest bezpiecznie
Pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemicznej
w kraju dyrektor Szpitala Powiatowego w Lublińcu
Włodzimierz Charchuła poinformował, iż wszystkie
oddziały szpitala pracują i przyjmują pacjentów.
W Szpitalu Powiatowym w Lublińcu jest bezpiecznie. Zwracam na to uwagę ponieważ mamy sygnały od lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej o lęku przed hospitalizacją, który towarzyszy pacjentom. U podstaw tej bariery psychologicznej leży oczywiście COVID. Pacjenci,
którzy kwalifikują się do leczenia szpitalnego, posiadający skierowanie do takiego leczenia nie
zgłaszają się, próbują leczyć się w warunkach domowych. Takie postępowanie prowadzi do katastrofalnych skutków. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, oddział covidowy jest całkowicie odizolowany od pozostałych oddziałów, również blok operacyjny jest podzielony na dwie strefy.
Od 4 listopada br. decyzją Wojewody Śląskiego na Szpital Powiatowy w Lublińcu został
nałożony obowiązek wydzielenia łóżek dla pacjentów zakażonych oraz z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS‑CoV-2. Uruchomionych jest ponad 20 takich łóżek. Pacjenci chorzy na COVID, przebywający w naszym szpitalu będą mogli być leczeni Remdesivirem.
Ministerstwo Zdrowia utrzymuje w mocy standardy stosowania tego leku
Aneta Konieczny
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Żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej pomagają w Szpitalu
Powiatowym w Lublińcu.
O możliwości skorzystania z takiej pomocy poinformował nas – podczas wideokonferencji – Wojewoda Śląski Jarosław
Wieczorek. Płk Tomasz Białas – dowódca
13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej –
zapewnił, iż każdy szpital będzie mógł skorzystać ze wsparcia wojska w zakresie pobierania wymazów, administracyjno- logistycznym i podstawowej opieki medycznej.
W naszym szpitalu Terytorialsi pomagają
w transporcie leków i czynnościach niemedycznych.
(KA)
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Dlaczego warto rodzić w Lublińcu
Przyjście na świat dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu rodziny. Przed porodem rodzice stawiają sobie więc pytanie:
który szpital wybrać, który będzie najlepszym miejscem nie tylko dla nowo narodzonego dziecka, ale także dla przyszłej mamy?
Nowoczesny pawilon szpitalny

Świadomy, aktywny poród

W 2011 r. oddany został do użytku nowy pawilon Szpitala Powiatowego w Lublińcu, w którym mieszczą się oddziały: pediatryczny, ginekologiczny, położniczy i noworodkowy. Szpital dysponuje nowoczesną 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 podarowany m.in. przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nowoczesne inkubatory, aparat USG, pompy infuzyjne, „ciepłe gniazdka”, 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.
- Przyszłość powiatu związana jest z nowo narodzonymi dziećmi,
dlatego tak ważne jest dla nas unowocześnianie naszej porodówki, na
której przyszłe mamy, dla których pojawienie się dziecka jest najważniejszą chwilą w życiu, zapewnione mają odpowiednie warunki lokalowe i mogą przeżywać ten szczególny moment swojego życia w towarzystwie osób bliskich. Zarówno personel medyczny, jak również wyposażenie oddziałów w sprzęt specjalistyczny gwarantuje, że ta jedna
z najważniejszych chwil w życiu każdej kobiety może być przeżywana
w poczuciu bezpieczeństwa – mówi wicestarosta Tadeusz Konina.
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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.

Uczymy jak zajmować się maluszkiem
Młodzi rodzice mogą przygotować się do tego ważnego wydarzenia w Szkole Rodzenia. Szkoła prowadzona jest już od blisko 18
lat z satysfakcjonującym efektem, tzn. wysokim odsetkiem dobrostanu noworodka w popularnej skali Apgar, a znikomym odsetkiem
powikłań porodu zakończonych zabiegiem. Sale przedporodowe
i poporodowe oraz sale roomin‑ing w nowym budynku są czyste,
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.

nr 7-8/2020

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.
1. 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.
2. PARACETAMOL – lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do
podawania we wlewie dożylnym. Działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 5–10 minut po rozpoczęciu podawania.
3. 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.
4. 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.
Od stycznia 2021r. wprowadzona zostaje nowa metoda uśmierzenia bólu porodowego:
REMIFENTANYL – jest efektywnym lekiem służącym do uśmierzania bólu porodowego. Ultrakrótki czas działania wynoszący
1-2 minuty i podawanie w systemie analgezji kontrolowanej przez

pacjentkę (PCA) lub w minimalnym wlewie ciągłym sprawia, że
może być zaoferowany rodzącym pacjentkom jako opcja znieczulenia porodu.
Cesarskie cięcia wykonywane są w znieczuleniu przewodowym,
co zwiększa bezpieczeństwo matki i dziecka i zapewnia kontakt matki z dzieckiem zaraz po zabiegu.

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.
- 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 nowonarodzonego 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 istotą sprawą w sytuacji pojawienia
się na świecie małego człowieka – wyjaśnia lek. med. Albin Matysek,
ordynator Oddziału Noworodkowego.
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.
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Aneta Konieczny
Zdjęcia: Czesława Włuka
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Bezpieczne porody
w Lublińcu
Jesteś w ciąży i zastanawiasz się
czy poród w szpitalu w Lublińcu
będzie bezpieczny dla Ciebie
i Twojego Maleństwa?
Zapytaliśmy o to Joannę Jurczyk‑Koralewicz
– pielęgniarkę epidemiologiczną w szpitalu powiatowym w Lublińcu.
Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową, spełniamy wszystkie – bardzo restrykcyjne – normy, przestrzegamy wszystkich
przepisów zawartych w ustawie o zapobieganiu chorób oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych. Porody pacjentek zakażonych wirusem SARS‑CoV-2 odbywają się na osobnym
trakcie porodowym, w wyodrębnionej strefie.
Wyodrębnione są zarówno sale do porodów naturalnych jak i do cięć cesarskich. Do pacjentek
zakażonych SARS‑CoV-2 przydzielony jest też
osobny personel. Również noworodki tych pacjentek są izolowane od zdrowych dzieci. Nie
ma więc żadnego kontaktu pomiędzy zdrowymi i zakażonymi pacjentkami. Wszystkie mamy
– również te zakażone wirusem SARS‑Cov-2
– mają możliwość przebywania ze swoimi
nowo narodzonymi dziećmi. 
(KA)

Szkoła Rodzenia w Lublińcu
Szkoła Rodzenia przy SP ZOZ w Lublińcu działa od 1997 r. W naszej Szkole Rodzenia uczymy Rodziców jak
wspólnie przeżyć poród. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągle aktualizowanej wiedzy, przekazujemy
przyszłym rodzicom wiadomości dotyczące zarówno porodu oraz pobytu w szpitalu, połogu, jak również opieki
nad noworodkiem. Staramy się przy tym udzielać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.
Zajęcia prowadzone są w formie prelekcji edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów ćwiczeń praktycznych. Oprócz tematów
z zakresu medycyny, poruszamy również zagadnienia z zakresu
psychologii, czy socjologii.
Dokładamy wszelkich starań aby rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy przyszłych rodziców. Do uczestnictwa w naszej szkole
zapraszamy wszystkie przyszłe mamy (od 28 tygodnia ciąży) wraz
z osobą towarzyszącą. Zajęcia prowadzimy w formie pogadanek
w rodzinno – koleżeńskiej atmosferze. Kurs liczy łącznie 5 dwu
‑trzygodzinnych spotkań. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Przykładowe tematy w szkole rodzenia:
•
•
•
•

przebieg ciąży i porodu,
łagodzenie bólu podczas porodu,
gimnastyka podczas ciąży,
radzeniu sobie z problemami związanymi z ciążą, porodem
i opieką nad niemowlęciem,
• rozwój dziecka,
• opieka nad noworodkiem i niemowlęciem,
• karmienie piersią
Program szkoły rodzenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz
praktyczne. Pierwsze traktują o rozwoju dziecka od poczęcia do
narodzin, o nawiązaniu więzi z dzieckiem w okresie prenatalnym
i po narodzinach, a także o stylu życia w czasie ciąży, fizjologii porodu, o połogu, zaburzeniach laktacji i karmieniu piersią, depresjach poporodowych i sposobach radzenia sobie z nimi oraz o roli
ojca podczas ciąży, porodu i połogu. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują pielęgnację noworodka, ćwiczenia dotyczące pozycji
podczas karmienia, nauki odciągania pokarmu, ćwiczenia ogólnousprawniające, relaksacyjne i oddechowe.
Istnieje możliwość dostosowania programu do specjalnych życzeń uczestników. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach. Ciężarna oraz osoba towarzysząca mogą wybrać te tematy, które uważają za ważne i uczestniczyć w tych
zajęciach.
W chwili obecnej w związku z sytuacją pandemiczną zajęcia
prowadzone są online, zajęcia te są bezpłatne.
Zapraszamy przyszłych rodziców
Beata Kaczmarczyk
położna w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu
tel. 530 747 063
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Nowa strona Szpitala
Powiatowego w Lublińcu
www.szpitallubliniec.pl
Strona przygotowana została przy współpracy z Powiatem
Lublinieckim. Autorem strony jest Mirosław Włodarczyk,
człowiek pełen pomysłów z Wydziału Kultury i Promocji
w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.

Co przygotowaliśmy na nowej stronie?
Aby jeszcze łatwiej dotrzeć do strony Szpitala Powiatowego,
zmieniliśmy stary adres www na www.szpitallubliniec.pl
Zaprojektowaliśmy nowoczesny wygląd oraz zadbaliśmy
o szybkość ładowania strony.
Zadbaliśmy o łatwość w dostępie do najbardziej
wyszukiwanych informacji.
Stronę dostosowaliśmy do wymogów obowiązujących ustaw,
w tym zadbaliśmy o osoby z niepełnosprawnościami (np.
osoby niewidome).
Na smartfonach po kliknięciu w numer telefonu umożliwiliśmy
automatyczne wybieranie numeru.
Zamieściliśmy skrót do aktualnych rozkładów busów, które
dowiozą was w pobliże szpitala.
Dodaliśmy możliwość wyznaczenia trasy do szpitala jednym
kliknięciem - poprzez Google Maps.
Dopracowaliśmy stronę tak, aby była w pełni obsługiwana na
smartfonach z naciskiem na komfort użytkowania.
Opracowaliśmy dział “Profilaktyka”, w którym można znaleźć
takie informacje jak: programy profilaktyczne, znajdź swoją
dietę, zaszczep się na zdrowie, zapobiegaj zamiast leczyć, jak
żyć z chorobą (dane pochodzą z NFZ).
Wydział Kultury i Promocji
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
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W szkołach prowadzonych
przez Powiat prowadzimy
zdalne nauczanie a nie zdalne
zadawanie
Sprawdziliśmy jak obecnie wygląda nauka
zdalna w szkołach ponadpodstawowych.
W przypadku szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego – ich uczniowie i słuchacze od 26 października nie mają zajęć stacjonarnych,
uczą się zdalnie. Dodatkowo – w późniejszym terminie – takim samym ograniczeniem zostały objęte wszystkie klasy szkół podstawowych. Lekcje zdalne w szkołach obowiązywały też w minionym
roku szkolnym – 2019/2020. Wprowadzono je wiosną. Zajęcia stacjonarne zawieszone były do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Wiosną – niestety – było to raczej zdalne zadawanie niż zdalne nauczanie.

Wsparcie w kształceniu na odległość
Powiat lubliniecki pozyskał 84 tys. zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W ramach tego programu szkoły mogły
wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów
wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Program jest
finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc.
z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
W nauczaniu zdalnym stworzyło wirtualne klasy z wykorzystaniem platformy Classroom. Nauczyciele prowadzą zajęcia w formie
wideowykładów, zamieszczają materiały dydaktyczne przygotowane w formie prezentacji, tekstów, filmów oraz zadań. Systematycznie prowadzona jest ewaluacja osiągnięć uczniów i słuchaczy
przy pomocy testów, których konstrukcja pozwala na jednoczesne
przekazanie informacji zwrotnej nauczycielowi i uczniowi. Kształcenie ustawiczne, które jest realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, prowadzone jest na platformie Moodle, która funkcjonuje w przestrzeni dydaktycznej Centrum od kilku lat.
Prezentowane rozwiązania pozwalają również na prowadzenie
nadzoru pedagogicznego. Dyrektor, jako współprowadzący zajęcia (ponieważ do takiej roli zostaje zaproszony przez poszczególnych nauczycieli), ma możliwość bezpośredniego uczestniczenia
w procesie dydaktycznym.

Egzamin na stopień nauczyciela
mianowanego
7 grudnia odbyła się Komisja Egzaminacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Monika Mazur – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych wraz z przewodniczącym
komisji egzaminacyjnej uczestniczyli w komisji w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego, pozostali członkowie
uczestniczyli w komisji w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesłanie
dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. Egzamin dla Pani Moniki zakończył się powodzeniem. Gratulujemy awansu!
(red.)

Kolejna hybryda
w lublinieckiej drogówce
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu
otrzymali nowy radiowóz z napędem hybrydowym.
Pojazd został zakupiony dzięki finansowemu wsparciu władz
Powiatu Lublinieckiego oraz wójtów i radnych gmin: Boronów,
Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki. Dofinansowanie udało się także pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nowy, ekologiczny
radiowóz będzie można zobaczyć na drogach wszystkich gmin powiatu lublinieckiego.
9 i 11 grudnia br. w lublinieckiej komendzie odbyło się przekazanie nowego radiowozu. Zakup hybrydowej Toyoty o wartości
niespełna 108 tys. zł w dużej mierze był możliwy dzięki środkom
przekazanym przez samorządowców powiatu lublinieckiego. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Dariusz Kiedrzyn podziękował przybyłym samorządowcom za przekazane dofinansowanie,
a także wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz
zaangażowanie i wsparcie wielu przedsięwzięć podejmowanych
na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
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Nowy radiowóz, który wyposażony jest m.in. w 7 poduszek powietrznych, automatyczną klimatyzację i kamerę cofania trafi do
pracowników Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec. Nowoczesny pojazd napędza silnik spalinowy o pojemności 1798 cm3,
wspomagany przez dodatkowy silnik elektryczny.
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Zespół Szkół Ogólnokształcąco‑Technicznych

Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza

Wszystkie zajęcia (również lekcje wychowawcze, lekcje w‑f
i inne) realizowane są w sposób ujednolicony on‑line z wykorzystaniem przetestowanej w czasie wiosennego zamknięcia
szkół platformy Zoom. Platforma jest prosta w użyciu, a przede
wszystkim, co ważne dla naszych uczniów, lekka, nie obciążająca zbytnio łącza internetowego. Pozwala również uatrakcyjniać zajęcia, np. poprzez łącznie uczniów w grupy, pracę na pliku współdzielonym.
Każda lekcja zaczyna się zgodnie z obowiązującym dotychczas
podczas pracy w szkole planem, trwa jednak 35 minut. Ostatnich
10 minut nauczyciel jest nadal dostępny – prowadzi konsultacje dla chętnych uczniów, którzy właśnie skończyli z nim zajęcia. Dla tych uczniów, którzy nie korzystają z konsultacji jest to
czas na odrobienie pracy domowej lub na odpoczynek; staramy
się zadawać na tyle mało pracy domowej, aby uczniowie mogli
ją odrobić podczas konsultacji i aby po lekcjach mieli możliwość
odejścia od komputera. Tym sposobem uczniowie spędzają około 4 – 4,5 godzin zegarowych przy komputerze z przerwami 5,
15, 30 minutowymi. System ten się u nas sprawdził już w czasie
wiosennego zamknięcia szkół.
Uczniowie, logując się na platformę, obowiązani są po poleceniu nauczyciela włączyć swoje kamerki i udzielać odpowiedzi,
obecność na zajęciach jest stale monitorowana.
Frekwencja na zajęciach online jest bardzo zadowalająca,
porównywalna, a nawet wyższa niż na tradycyjnych zajęciach
w szkole (około 90% w szkole). Nauczyciele starają się jednak
uatrakcyjniać lekcje, udostępniać uczniom ciekawe materiały,
wymagać aktywności, pracy w udostępnianej chmurze czy z podziałami na grupy, co platforma Zoom umożliwia.
Nauczyciele w zdecydowanej większości pracują zdalnie ze
swoich domów. Jest to ich wybór, jednakże narzucony w początkowej fazie zdalnej nauki przez ognisko koronawirusa, które pojawiło się w szkole już w październik. W szkole mamy przygotowane stanowiska pracy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.
Ze stanowisk tych nie skorzystał do tej pory ani jeden uczeń. Jeśli chodzi o nauczycieli – średnio korzysta 2–3.
Klasy czwarte technikum zajęcia zawodowe praktyczne, których nauczyciel nie jest w stanie zrealizować zdalnie, jeden dzień
w tygodniu spędzają w szkole podzieleni na grupy. Tym sposobem uczniowie klas czwartych technikum, którzy przystępują
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej w 2021 mają możność rzetelnego przygotowania się
do egzaminów.
Od kolejnego semestru, po konsultacjach z nauczycielami
zgłaszającymi takie zapotrzebowanie, planujemy realizować także zajęcia zawodowe praktyczne w szkole jednego dnia w tygodniu w klasach niższych.
Raz w tygodniu odbywają się zdalne spotkania dyrekcji i pedagogów z chętnymi nauczycielami jako okazja do rozmów i omawiania bieżących problemów.
Co dwa tygodnie odbywają się zdalne spotkania w „czwartki
dla szkoły”, czyli dni, które każdego roku szkolnego rezerwujemy na popołudniowe aktywności szkolne, takie jak posiedzenia
RP, szkolenia, wywiadówki itp. Na spotkaniach tych nauczyciele
zastanawiają się m.in., jak mogą zadbać o dobrostan swój, swoich koleżanek i kolegów oraz uczniów.

Od 16 października, uczniowie biorą udział w zajęciach online
według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Zdalne nauczanie ma charakter synchronizowany z zastosowaniem platformy www.office365.com. Dyrektor szkoły na bieżąco monitoruje realizację podstawy programowej
oraz frekwencję uczniów na zajęciach. Zgodnie z rozporządzeniem
MEN w systemie stacjonarnym odbywają się zajęcia praktyczne, dla
uczniów Technikum nr 1. Od połowy listopada, tegoroczni maturzyści mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych konsultacjach, z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym.
Wszystkim uczniom i nauczycielom mającym trudności związane
z wyposażeniem w sprzęt komputerowy, użyczamy sprzęt szkolny.
Utrzymujemy stały kontakt z rodzicami, poprzez dziennik elektroniczny oraz konsultacje i zebrania online. W listopadzie (zgodnie z potrzebami wyrażonymi w ankiecie) zorganizowaliśmy dla
rodziców, szkolenie online z zakresu „Zdrowia psychicznego”.
Członkowie rady pedagogicznej uczestniczyli w webinarium na
temat depresji.
W okresie pandemii spora grupa uczniów, jak również rodziców wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej, której systematycznie udzielają pedagodzy oraz specjaliści formie konsultacji i porad.
W ostatnich dniach, szkoła uzyskała wsparcie finansowe, w kwocie 17.500 zł. z Programu „Aktywna Tablica”, na zakup 3 monitorów interaktywnych.

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
Wszyscy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu, umożliwiających interakcję
między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Wszystkie
zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu funkcjonalności platformy Microsoft Taems. We wszystkich oddziałach nauczanie zdalne jest realizowane w formie wideolekcji w czasie rzeczywistym ww. aplikacji.
Kształcenie zawodowe praktyczne jest realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu
młodocianego pracownika. Dla uczniów technikum o ile z programu nauczania zawodu nie wynika możliwość realizacji wybranych
efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
są realizowane w szkole.
Aneta Konieczny
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Jakie
obowiązki
zimą ma
właściciel
lub zarządca
budynku?

Dziękujemy za pracę na rzecz
drugiego człowieka

Śląski Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina,
że sezon jesienno‑zimowy, to okres występowania
niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować uszkodzenie obiektu
budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
lub środowiska. Przypomina, że w takiej sytuacji,
zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane,
właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia
bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób
znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających
bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich
zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przypomina także, że kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane), oraz kto nie zapewnia
wykonania okresowej kontroli, podlega karze grzywny (art. 93 pkt
8 ustawy – Prawo budowlane). 
(red.)

W związku z obchodzonym Dniem Pracownika Socjalnego
zorganizowano zdalne spotkanie, w którym uczestniczyli:
starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek i skarbnik Jacek Fokczyński oraz
dyrektorzy placówek: Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesława Dudek – dyrektor DPS
„Zameczek”, Dagmara Imiołczyk – wicedyrektor DPS „Zameczek”, Jadwiga Kozicka – dyrektor DPS „Dom Kombatanta”,
Anna Boczkowska – dyrektor Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych oraz Ryszard Spychalski – dyrektor DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.
- Składam Państwu serdeczne podziękowania za codzienną pracę na
rzecz drugiego człowieka, proszę o przekazanie życzeń wszystkim pracownikom podległych Państwu placówek opieki społecznej. Dziękuję za
zaangażowanie w pracę, która nienaznaczona wrażliwością i empatią
byłaby pracą bezużyteczną. Swoją postawą udowadniacie Państwo, że
niesienie pomocy to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale
przede wszystkim wypełnianie życiowej misji, niesienie nadziei dla osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Życzę – w imieniu całego
Zarządu Powiatu – aby trud Waszej pracy nigdy nie przesłonił radości
płynącej z niesienia pomocy człowiekowi, aby ta ofiarowana pomoc stała
się dla Was prawdziwym spełnieniem i żeby nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnych do podtrzymywania w ludziach niezachwianej pewności, że są ludzie, dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest sensem
ich życia, wyrazem mądrości i miłości – mówił starosta Joachim Smyła.
(KA)

Zapraszamy do lektury
Jest już kolejne wydanie magazynu społeczno‑kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.
Czasopismo dostępne jest w Starostwie Powiatowym w Lublińcu (przy
wejściu głównym), budynku Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy
ul. Sobieskiego w Lublińcu oraz w wybranych sklepach i kioskach. Można je
również pobrać ze strony internetowej www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
W numerze Bogusław Hrycyk – w ramach cyklu artykułów „Śląskie dwory i pałace” – opisał dwór w Dobrodzieniu. W cyklu „Z historii harcerstwa lublinieckiego” Bartek Zbączyniak
tym razem przybliżył postacie dwóch przedwojennych komendantów Męskiego Hufca ZHP:
druha Stanisława Stanisza i Józefa Pilarczyka, natomiast Sebastian Ziółek opisał postać Konrada Mańki, patrona rynku w Lublińcu, którego imię nosi również specjalny Ośrodek Szkolno
‑Wychowawczy w Lublińcu. W numerze również: krótki zarys historii powiatu dobrodzieńskiego autorstwa Zbigniewa Chromika, drugie Powstanie Śląskie i związane z nim działania
bojowe na naszym terenie Krzysztofa Kanclerza, dzieje szkolnictwa w Dyrdach w opracowaniu Mariusza Żymierskiego i historia krzyża i domu zakonnego przy ul. Zwycięstwa – autorstwa Teresy Machnik. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztof Kuczyński opisał historię
Elizabeth Jungmann – lublinieckiej sekretarki Gerharta Hauptmanna, a Michał Janusz wspominał księdza Alojzego Ficka – żarliwego apostoła Śląska i wroga alkoholizmu. Mieszkańcy Lublińca doskonale znają siostry Elżbietanki – pogodne, uśmiechnięte zakonnice uczyły dzieci religii, przygotowywały je do I Komunii Świętej i innych uroczystości. Ich służbę
przybliżył nam Andrzej Musioł. W rubryce „Lubliniec wczoraj i dziś” tym razem zamieściliśmy zdjęcie budynku przy zbiegu ulic Pawła Stalmacha i Żwirki i Wigury potocznie zwanego „Strzelnicą” oraz zdjęcie północno‑wschodniej części rynku w Lublińcu.
Zapraszam do lektury!
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Medale „Pro Patria” wręczone
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu wręczono medale „Pro Patria”. Odznaczeniami tymi mogą być
uhonorowane osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej”. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał je: Walentemu
Janikowi, Mateuszowi Kmieciowi i Janowi Malitowskiemu. Wraz z gratulacjami przekazali je: starosta Joachim
Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina i Krzysztof Olczyk – przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu.
Walenty Janik doceniony został za upowszechnianie wiedzy
z zakresu historii najnowszej i utrwalanie pamięci znanych rodaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Ojczyzny. Jest on inicjatorem konkursów piosenki żołnierskiej i patriotycznej organizowanych cyklicznie w Lublińcu. Dużą wagę
przywiązuje do upamiętniania miejsc pamięci narodowej nie tylko w Lublińcu. W gminie Ciepielów zaangażowany jest w upamiętnianie mordu żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
z Lublińca. Jako druh OSP wpływa na morale patriotyczne druhów ochotników.
Mateusz Kmieć to aktywny członek OSP w Lublińcu. Inicjator
odnowienia i uporządkowania Cmentarza Wojskowego w Lublińcu, na którym pochowani są żołnierze 74 GPP oraz Powstańcy
Śląscy. Organizator akcji Znicz Pamięci dla żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym w Lublińcu.

Jan Malitowski – wiceprezes OSP w Lublińcu, aktywny działacz
społeczny zaangażowany w upamiętnianie miejsc pamięci narodowej na terenie Lublińca. Członek Powiatowego Zarządu Ligii Obrony Kraju w Lublińcu oraz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublińcu.
(KA)

Powiatowy Konkurs Historyczny „Świadkowie Historii –
Spotkania z Janem Pawłem II” rozstrzygnięty
Rok 2020 obfituje w ważne rocznice dla narodu polskiego.
Jedną z nich jest niewątpliwie 100. rocznica urodzin
Karola Wojtyły – Papieża Polaka. Z tego powodu rok
2020 ogłoszony został rokiem Świętego Jana Pawła II.
Aby włączyć się w obchody rocznicowe, Szkoła Podstawowa nr
3 im Bohaterów Westerplatte w Lublińcu zaprosiła uczniów szkół
podstawowych powiatu lublinieckiego do udziału w POWIATOWYM
KONKURSIE HISTORYCZNYM,,ŚWIADKOWIE HISTORII – SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II’’. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Starosta Lubliniecki Joachim Smyła oraz Burmistrz
Miasta Lublińca Edward Maniura.
Konkurs był znakomitą okazją do podjęcia refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. Celem konkursu było pobudzenie zainteresowania postacią Jana Pawła II, zwrócenie uwagi na ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z Jego nauki.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji audiowizualnej ukazującej wspomnienia osoby – świadka uczestniczącego w spotkaniach z Janem Pawłem II lub pamietającego własne przeżycia związane z papieżem.
Młode pokolenie, nie miało okazji poznać Ojca Świętego. Dlatego tak ważna jest rola dorosłych w przybliżaniu najmłodszym osoby i nauczania Jana Pawła II. Możliwość wysłuchania świadków –
osób, które miały okazję osobiście spotkać papieża była dla autorów
prac z pewnością ważnym przeżyciem.
Każda praca przedstawiała subiektywny obraz Ojca Świętego
przedstawionego we wspomnieniach konkretnej osoby. Opowieści były przepełnione emocjami, życiową mądrością płynącą z nauk Jana Pawła II i skłaniały do głębokich przeżyć. Z tego powodu

Urząd w czasie pandemii

Umów wizytę, by uniknąć
niepotrzebnych kolejek
Uprzejmie informujemy, że od 14 grudnia urząd zostaje
otwarty dla petentów Wydziału Komunikacji, Drogownictwa
i Transportu.
Interesanci, którzy chcą załatwić sprawę z zakresu rejestracji
pojazdu lub prawa jazdy, będą mogli osobiście wejść do budynku.Jednak, aby usprawnić pracę wydziału i uniknąć niepotrzebnych kolejek zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty

Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Koza – przewodnicząca, Anna Janik i Monika Furman, miały bardzo trudne zadanie wyłonić ostatecznych zwycięzców.
Po obradach, komisja postanowiła przyznać I miejsce Adriannie
Tofilskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu. II miejsce zajął Daniel Krupa ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim, a III miejsce Anna Postrach ze Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein KSW
w Lublińcu. Wyróżnienia powędrowały do Aleksandry Konieczny ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu oraz Martyny Górniak ze Szkoły Podstawowej im. św. Edyty Stein. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Podziękowania należą się również osobom udzielającym wywiadów oraz nauczycielom, którzy zainspirowali i zachęcili uczniów do
wzięcia udziału w konkursie. To dzięki nim zainteresowanie postacią Papieża Polaka jest żywe, a jego nauki nie tracą na aktualności
i inspirują młode pokolenie do życia w duchu ważnych dla wszystkich wartości takich jak miłość, godność i szacunek dla drugiego
człowieka.
Katarzyna Koza

pod nr tel. 574 665 987 lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu: http://webqms3.pl/splubliniec/public/
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną wejście do budynku Starostwa Powiatowego będzie możliwe po uprzednim
poddaniu się pomiarowi temperatury ciała, zaś maksymalna
liczba interesantów mogąca przebywać jednocześnie w budynku
wynosi: 8 osób (w sprawach dot. rejestracji pojazdu) oraz 2 osoby
(w sprawach dot. prawa jazdy).
Załatwienie sprawy w pozostałych wydziałach nadal wymaga
wcześniejszego umówienia wizyty.
Numery telefonów są dostępne pod adresem: https://www.
lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html
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Dzieci i młodzież w czasach
pandemii – problemy,
zagrożenia, sposoby wsparcia
Jeszcze rok temu nikt z nas nie spodziewał się, że
nagle świat „stanie na głowie” i nasze życie aż tak się
zmieni. Koronawirus pokrzyżował wiele naszych planów
związanych z pracą, edukacją, wypoczynkiem, spędzaniem
wolnego czasu. Ta trudna dla wszystkich sytuacja trwa
już kilka miesięcy i niewątpliwie wpływa również na
funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Przyjrzyjmy się, jakich
ważnych sfer w życiu młodych ludzi dotknęła pandemia.
Nowa, nieznana sytuacja i jej konsekwencje
Pojawienie się koronawirusa jest dla wszystkich czymś nowym
i do tej pory nieznanym. Tego typu sytuacje budzą w nas lęk i niepewność. Dzieci mogą doświadczać natłoku informacji, które często
będą dla nich niepokojące. Mogą obawiać się o zdrowie swoje i bliskich, o pracę rodziców, a także o to, jak poradzą sobie z nauką, jak
ułożą się ich relacje z rówieśnikami, czy też jak spędzą święta lub
zbliżające się ferie. Nastąpiło wiele zmian w codziennym funkcjonowaniu, pojawiło się wiele emocji i niektórzy młodzi ludzie mogą mieć poważne trudności, aby poradzić sobie z tym wszystkim.
Wielu ekspertów z dziedziny zdrowia psychicznego jest zdania,
że wskutek pandemii znacząco wzrośnie liczba osób zmagających
się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi – będzie to dotyczyć nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Zaburzenia lękowe czy depresja – to tylko niektóre z nich. W tym trudnym okresie warto szczególnie obserwować młodych ludzi, aby
w porę zauważyć wszelkie niepokojące symptomy.
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Relacje z innymi
W obecnej sytuacji dzieci często przeżywają lęk o zdrowie i życie bliskich im
osób, najczęściej dziadków, ale i innych
członków rodziny oraz znajomych. Zdarza się, że ich bliscy chorują, a czasem też
przegrywają walkę z koronawirusem. Taka sytuacja wiąże się z ogromnym stresem. Poważna choroba bliskiej osoby lub
jej śmierć, to jedne z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu
człowieka, także dziecka.
Nawet jeśli dziadkowie mają się dobrze, to jednak z uwagi na
troskę o ich zdrowie wskazane jest ograniczenie bezpośredniego
kontaktu z nimi. To również może wpłynąć na samopoczucie dzieci, ponieważ one po prostu tęsknią za tym, aby przytulić babcię
lub pobawić się z dziadkiem. W takiej sytuacji mogą być smutne
i rozgoryczone – i nie dotyczy to tylko młodszych dzieci, ponieważ również dla nastolatków dziadkowie często są ważnymi osobami, z którymi chętnie rozmawiają i spędzają czas.
W ciągu ostatnich miesięcy zaszły również istotne zmiany
w tak ważnej dla większości młodych ludzi sferze, jaką są kontakty z rówieśnikami. I choć od dłuższego czasu obserwujemy,
że życie społeczne dzieci i młodzieży w dużej mierze toczy się
online, to jednak w dalszym ciągu nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz, wspólnych rozmów „na żywo”, zabaw czy spotkań.
Warto wspomnieć również o tym, że spore grono starszych
uczniów w ostatnich miesiącach musiało zrezygnować z hucznego
obchodzenia ważnych wydarzeń, jakimi są studniówki czy „osiemnastki”. Okazało się, że uroczystości, na które czekali i które być
może od miesięcy planowali, po prostu nie mogą się odbyć. Tym
samym ominą ich ważne elementy życia społecznego, jakimi są
wspomniane wydarzenia. Wiadomo, że jeszcze wiele różnych imprez przed nimi, pamiętajmy jednak, że to właśnie te miały być
dla nich szczególnie wyjątkowe i niepowtarzalne.

nr 7-8/2020

Co z nauką?
Sytuacja epidemii w ogromnym stopniu wpłynęła na proces
edukacji młodych ludzi. Wydawać by się mogło, że możliwość niechodzenia do szkoły może być dla wielu dzieci czymś pozytywnym i atrakcyjnym. Okres zdalnego nauczania niektórzy uczniowie określają jako „koronaferie”, co może wskazywać na to, że faktycznie ten czas traktują jako coś w rodzaju przerwy od szkolnych
obowiązków. W rzeczywistości jednak zdalne nauczanie dla wielu uczniów wiąże się z lękiem i niepewnością, a niejednokrotnie
wbrew pozorom bywa dla nich obciążające.
Jedną z grup, która może w tym czasie doświadczać szczególnego stresu, są uczniowie kończący szkołę, przygotowujący się do
egzaminu ósmoklasisty oraz do matury. Obawiają się nie tylko samego egzaminu, ale i tego, czy zdążą wystarczająco się do niego
przygotować. Przed nimi również rekrutacja do nowych szkół czy
na studia – a to także wiąże się z dużymi obawami.
Warto też pamiętać o pierwszoklasistach – dotyczy to zarówno dzieci, które dopiero zaczynają edukację szkolną, jak i nastolatków rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych.
Początek nauki w nowej szkole, to czas bardzo emocjonujący i pełen wielu nowych wrażeń: zapoznanie się z rówieśnikami z klasy,
z nauczycielami, z nowym otoczeniem, poznanie wymagań, jakie
są stawiane przed uczniami. Na to wszystko potrzeba czasu dłuższego niż miesiąc. Przejście dzieci na naukę zdalną w dużym stopniu utrudniło im możliwość wzajemnej integracji, która wprawdzie
może odbywać się także online, jednak nie zastąpi bezpośrednich
kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami.
Zwróćmy również uwagę na to, że nauka w warunkach domowych znacząco różni się od tej tradycyjnej. Wiele dzieci zgłasza, że
ma problem, aby skupić się na lekcjach prowadzonych online. Bodźcem rozpraszającym może być pies domagający się spaceru, młodsze rodzeństwo lub nawet sam rodzic, który po prostu wykonuje
codzienne obowiązki (i może na przykład włączyć odkurzacz, zupełnie nieświadomy tego, że właśnie w tym momencie jego dziecko zabiera głos podczas lekcji prowadzonej online).

W jaki sposób rodzice mogą wspierać dzieci
w tym trudnym dla wszystkich czasie?
– Okażmy zrozumienie dla uczuć dziecka – ono naprawdę przeżywa tę sytuację i ma prawo się bać, złościć, być zniechęcone lub
zmęczone. Nie zaprzeczajmy, nie bagatelizujemy tego, co odczuwa
młody człowiek. Często już samo okazanie zrozumienia pozwala
na to, aby dziecko mogło poczuć się lepiej. „Widzę, że jest ci ciężko”, „Rozumiem, że możesz tęsknić za babcią”, „To normalne, że
jest ci smutno, bo nie możesz widywać się z rówieśnikami” – tego typu wypowiedzi pokażą dziecku, że rozumiemy, w jak trudnej
sytuacji się znajduje.

– Rozmawiajmy – nie unikajmy przy tym trudnych tematów.
Dzieci mogą mieć wiele pytań dotyczących koronawirusa i sytuacji pandemii – w zależności od wieku dziecka postarajmy się
udzielić mu rzetelnych informacji, które jednak nie będą dodatkowo go niepokoić. W internecie można znaleźć m.in. bajki, opowiadania i filmiki, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom wiedzę na temat koronawirusa, udzielić im informacji, w jaki sposób
można się przed nim chronić, ale i uspokoić, że cała ta sytuacja
w końcu minie i wrócimy do „normalnego” życia (wiele przydatnych informacji i materiałów znajduje się na Facebooku Publicznej Poradni Psychologiczno‑Pedagogicznej w Lublińcu).
– Zapewnijmy dziecku kontakty z bliskimi – rozmowy telefoniczne z dziadkami, spotkania online z przyjaciółmi, pogawędki prowadzone przez komunikatory internetowe. Młodzież już od
dawna korzysta z takich sposobów komunikacji, ale dla młodszych
dzieci może to być coś nowego. Pokażmy im więc, że w taki sposób również można kontaktować się z bliskimi.
– Bądźmy dobrym przykładem. Nie panikujmy nadmiernie,
ale i nie lekceważmy problemu. Zwracajmy uwagę na mycie rąk,
noszenie maseczki, zachowanie społecznego dystansu. Jeśli sami należymy do grupy osób, która uważa, że „nas ten problem
nie dotyczy”, wtedy i dziecko może lekceważyć podstawowe zasady mające na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i jeśli nawet samo nie zachoruje, zakażone wirusem, może
przekazywać go innym. A tego obecnie wszyscy chcemy uniknąć.
– Jeśli nie możemy teraz spędzić świąt w gronie bliskich ani
wyjechać na ferie, zaplanujmy ten czas tak, aby mimo wszystko
był pełen radości. Wigilia w małym gronie też może być niezapomnianym przeżyciem, a ferie spędzone w domu wcale nie muszą być nudne.
– Zadbajmy o siebie. Dzieci często przejmują emocje rodziców, a jednocześnie mają mniejsze możliwości, aby samodzielnie poradzić sobie z tym, co czują. Niepokój i stres odczuwany
przez rodzica udzieli się również dziecku. Warto szukać sposobów na poprawę własnego samopoczucia. Czasem może pomóc
po prostu rozmowa z bliską osobą, czasem natomiast warto poszukać pomocy specjalisty.
– Myślmy pozytywnie o przyszłości – zaplanujmy wraz z dzieckiem, co będziemy robić, kiedy wszystko wróci do normy. Dokąd pojedziemy? Jak zorganizujemy urodziny? W obecnym czasie wspólne „podróże palcem po mapie” są jak najbardziej wskazane. Czekanie na miłe chwile, a także planowanie ich, pozwala
często choć na chwilę oderwać się od złych myśli. Daje także nadzieję na to, że jeszcze będzie dobrze.
Renata Kotas
psycholog Publicznej Poradni‑Pedagogicznej
w Lublińcu

Akcja Kinder Mleczna Kanapka – podziel się książką
w Miejsko‑Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy
W 2020 roku nasza biblioteka przyłączyła się do akcji
KINDER – Przerwa na wspólne czytanie, organizowanej pod
hasłem RAZEM POMÓŻMY MAŁYM BIBLIOTEKOM. Celem
było zebranie książek dla dzieci, które zostaną przekazane
małym bibliotekom szkolnym i publicznym. W ramach zbiorki
Lubiteka otrzymała 3 kartony, które dzięki ofiarodawcom
udało mam się zapełnić i wysłać do siedziby akcji.
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom o Wielkim Sercu, którzy
przekazali swoje książki – skierowane dla dzieci w wieku od 2 do
14 lat. Dzięki Waszej pomocy nasza biblioteka ma także szansę na
wygranie ciekawych nagród. 5 pierwszych bibliotek może wygrać
wieczorki autorskie z Ambasadorami Kinder oraz każda biblioteka,
która wzięła udział w akcji otrzyma 2 pufy i zestaw książek dla dzieci z dedykacją autorów. CZEKAMY NA OGŁOSZENIE WYNIKÓW.
Katarzyna Lubosz
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Podsumowanie Historycznej
Akademii Pana Lompy
Miejsko‑Powiatowa Biblioteka Publiczna im
J. Lompy w Lublińcu zakończyła realizację projektu
dofinansowanego w kwocie 23 000 złotych ze środków
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu
„Patriotyzm Jutra 2020”. Ideą przewodnią projektu
było zapoznanie mieszkańców z zapomnianą historią
Józefa Lompy,upamiętnieniem losów nauczyciela ludu
i promocją dzieł „Pierwszego Śląskiego Autora”.
Pokazaniu wielości talentów i ról społecznych tytułowego bohatera, którego działania motywowane były propagowaniem polskości na Górnym Śląsku w XIX wieku. Ukazaniu go, jako człowieka
wielowymiarowego: działacza, poety, tłumacza, publicysty, prozaika, społecznika, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii na Śląsku.
Projekt polegał na przywróceniu pamięci o patronie naszej biblioteki Józefie Lompie oraz uwrażliwieniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych na jego dorobek kulturowy i patriotyczny poprzez działania
edukacyjne. Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem,
a wszystkie wydarzenia z nim związane obyły się w formie on‑line.
W wirtualnej przestrzeni rozpoczęliśmy nasze działania 5 listopada spotkaniem literackim Lubliniec czyta Lompę. Arletta Szymanek
‑Kopiec opowiedziała o twórczości literackiej „Pierwszego Śląskiego Autora”, jego działalności patriotycznej, wyjaśniła, dlaczego jest
patronem naszej biblioteki.W spotkaniu gościnnie wystąpił lubliniecki pisarz Grzegorz Kopiec, który zaprezentował trzy utwory autorstwa Józefa Lompy oraz odegrał rolę „szkolnego z Lubszy” podczas arcyciekawego wywiadu.
W piątkowe popołudnie 13 listopada odbyło się wiele interesujących wydarzeń on‑line w ramach drugiej części projektu Historyczna Akademia Pana Lompy. Rozpoczęliśmy od wyjątkowego teatrzyku kukiełkowego Opowieści 8 lamp z ulicy Józefa Lompy w Lublińcu. Scenariusz napisała mieszkająca w Kochanowicach poetka
Maria Dziuk, natomiast muzykę skomponowała Stefania Biela. Razem
z niezwykłymi kukiełkami, które są dziełem Małgorzaty Frankowskiej

od lampy do lampy wędrowaliśmy, a każdy przystanek część życia
Józefa Lompy odtworzył. Zaklęta w ramach historia Józefa Lompy
zainscenizowana została przez pracowników Miejsko‑Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Lublińcu, której patronuje główny bohater
przedstawienia – nauczyciel z Lubszy. Po teatrzyku kukiełkowym
lubliniecki historyk dr Sebastian Ziółek poprowadził wykład historyczny Lubliniec oczami Lompy, podczas którego zabrał widzów
w podróż do przeszłości i opowiedział o XIX‑wiecznym Lublińcu
widzianym oczami Lompy. Pokazał nasze miasto na pocztówkach
i ilustracjach sprzed dwustu lat. Zagwarantował dużą ilość historycznych ciekawostek! Atrakcją prezentacji był quiz, w którym każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę o Lublińcu. Jeśli widzowie uważnie
wsłuchali się w wystąpienie pana Ziółka, to udzielenie poprawnych
odpowiedzi na pewno nie sprawiło nikomu problemu.
„Józef Lompa jest patronem naszej lublinieckiej biblioteki. Wspominamy jego życie, dokonania, twórczość, choć od jego narodzin
minęły przeszło dwa wieki” (Maria Dziuk). Po wystawie O życiu
i działalności Józefa Lompy i systemie szkolnictwa na Górnym Śląsku w XIX wieku wirtualnie oprowadziła Magdalena Oberska, odkrywając różne role społeczne Budziciela i Krzewiciela Polskości na
Śląsku. Odegrał on ich wiele – był tłumaczem, korespondentem, organistą, działaczem, społecznikiem, pionierem oświaty ludowej, pisarzem, poetą, etnografem, nauczycielem, historykiem, publicystą,
ogrodnikiem, pszczelarzem. Opracowanie merytoryczne wystawy
przygotowała Amelia Bula, opracowanie graficzne Pani o Czerwonych Włosach Czesława Włuka. W roli konsultantów wystąpili Maria
Dziuk i Piotr Kalinowski. Sam śląski patriota pisał: „Wszelkimi siłami
podtrzymywałem polszczyznę, szczepiąc ją w młode serca i chroniąc tym sposobem od zniemczenia”. Nie chcemy o tym zapominać. Chcieliśmy realizując projekt, by mieszkańcy Lublińca pamiętali o tym, kim był i co dla Śląska zrobił Józef Lompa – zapomniany
śląski tytan pracy. Wykład historyczny połączony z quizem, który
przygotował Mariusz Żymierski, historyk z Lublińca, pokazał dlaczego powinniśmy zachować pamięć o Józefie Lompie i jak patron
lublinieckiej biblioteki zapisał się na kartach historii Śląska i Polski.
Sobotnie spotkania on‑line 14 listopada były trzecią częścią
projektu spod znaku Józefa Lompy. Rozpoczęliśmy je od zajęć edukacyjnych przy akompaniamencie pszczelich dźwięków pt. Wielka siła małych stworzeń – królestwo Pszczół, które poprowadziła
pszczelarka Urszula Mazurowska. Pani Urszula mówiła o znaczeniu pszczół miodnych i niemiodnych dla przyrody i człowieka oraz

Zakup nowości 2020 zakończony
Drodzy Czytelnicy nadszedł czas podsumowań. W roku 2020 Miejsko‑Powiatowa Biblioteka
Publiczna im J. Lompy w Lublińcu otrzymała z budżetu miasta 112 000 złotych na zakup nowości
wydawniczych. W ramach tej kwoty zakupiono 5072 książki oraz 272 audiobooki.
Ponadto biblioteka była beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020 Priorytet 1 –
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Podobnie
jak w roku ubiegłym, wysokość dotacji była uzależniona od wysokości wkładu własnego i wynosiła 20% tego wkładu, czyli w przypadku naszej biblioteki – 28.000 zł. Dzięki tym środkom zakupiono 1058 książek oraz 84 audiobooki. Warto wspomnieć, że w ciągu
trwania całego programu, tj. w latach 2016–2020 zakupiono łącznie 4.410 nowości za kwotę 102.150 zł. Książki z dotacji łatwo rozpoznać, gdyż są oznakowane pieczątką: „Zrealizowano ze środków
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Liczymy, że program wspierający czytelnictwo będzie w następnych latach kontynuowany.
Żywimy nadzieję, że zakupione nowości spełniły oczekiwania
Czytelników. Pragniemy podziękować za propozycje zakupu nowości, a te które nie zostały zrealizowane postaramy się uzupełnić w 2021 roku.
Dziękujemy również wszystkim darczyńcom za przekazane
książki i czasopisma, które niewątpliwie wzbogaciły księgozbiór
naszej biblioteki. Miłośników literatury zapraszamy do korzystania z naszej oferty w godzinach otwarcia Lubiteki (ul. Sportowa 3)
i Filii Nr 3 (ul. Powstańców Śl. 48).
Jolanta Tokarz, Katarzyna Lubosz
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odkrywała tajniki pracy pszczelarza. Wsparciem dla jej prezentacji były plansze edukacyjne, zaprojektowane i zrealizowane przez
Justynę Kierat dla Lubiteki w ramach projektu. Nietypowe zajęcia
nawiązywały do roli przyrodnika, jaką pełnił patron lublinieckiej
biblioteki. Nasze zajęcia przyrodnicze ilustrowały jedną z pasji Józefa Lompy. Służyły również propagowaniu idei patriotyzmu ekologicznego, mówiącej o tym, że patriotyzm jutra związany jest z zainteresowaniem przyrodą, a miłość do małej ojczyzny może objawiać się troską o najbliższe środowisko. Jego pasję odkryli widzowie
również dzięki zajęciom plastycznym „Rysujemy pszczoły” i „Rysujemy pszczelą stołówkę” prowadzone przez Justynę Kierat, która jest doktorem biologii i rysownikiem, specjalistką w dziedzinie
samotnych pszczół, o których napisała pracę doktorską. Prowadzi
blog „Pod kreską”, na którym dzieli się wiedzą o przyrodzie z odbiorcami w każdym wieku. Józef Lompa lubił również malarstwo.
W niedzielne popołudnia wuj udzielał mu lekcji rysunków. Tak jak
pani Justyna udzielała ich na warsztatach plastycznych. Co łączy
pszczelarza z botanikiem? – na to pytanie odpowiedziała Małgorzata Bednarek podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci. Udowodniła, że dobra znajomość roślin pomaga w hodowli pszczół i wytwarzaniu miodu. Wraz ze swoją małą pomocnicą – córką Marysiąmówiła o jednych z najważniejszych w życiu człowieka owadów
– o pszczołach. Józef Lompa wiedział o tym, że każdy pszczelarz
powinien być świetnym botanikiem, dlatego obie dziedziny traktował z dużym szacunkiem, poświęcając im swój czas i zainteresowanie. Zwieńczeniem naszych spotkań online z Józefem Lompą był
teatrzyk kukiełkowy pt. Siwoludek – duch zaczarowanego źródła.
Jest to przedstawienie oparte na motywach bajki o Siwoludku, pochodzącej ze zbiorów Józefa Lompy, do którego scenariusz również
napisała Maria Dziuk, muzykę przygotowała Stefania Biela a kukiełki wykonała Małgorzata Frankowska.
Zachęcamy Państwa do spaceru wokół LUBITEKI i zatrzymaniu się przed oknami od strony ul. Sportowej, gdzie prezentowana jest wystawa poświęcona Józefowi Lompie, a wszystkich, którzy
nie widzieli naszych spotkań on‑line w dniach emisji zapraszamy
na nasz profil facebook.com/bibliotekalubliniec oraz stronę biblioteki biblioteka.lubliniec.pl, gdzie w zakładce Historyczna Akademia
Pana Lompy dostępne są filmiki z naszych wydarzeń.
Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w pracę na każdym
etapie naszego projektu Historyczna Akademia Pana Lompy.
Arletta Szymanek-Kopiec, Katarzyna Lubosz

Projekt „Mała książka
– Wielki Człowiek” –
wyprawka czytelnicza dla
przedszkolaków!
Miejsko‑Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
J. Lompy w Lublińcu zakwalifikowała się do projektu
Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek”
skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym
(urodzonych w latach 2014–2017) i ich rodziców.
Celem kampanii jest promowanie wspólnego, rodzinnego czytania. Odpowiednio dobrane książki dla dziecka rozwijają jego umysł
i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Akcja rozpoczęła się we wrześniu 2020
i trwa do wyczerpania wyprawek przysłanych przez organizatora.
Na każdego Małego Czytelnika czeka wyjątkowa Wyprawka
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi z rodzicem LUBITEKĘ ODDZIAŁ DLA DZIECI
(ul. Sportowa 3) i FILIĘ NR 3 MPBP (ul. Powstańców 48) otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli

czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Zachęcamy
wszystkich rodziców, aby wspólnie z nami przyłączyli się do kampanii i zaszczepili w swoich maluchach miłość do czytania.
Bardzo miło nam poinformować, że książkowe wyprawki odbierali już pierwsi Mali Czytelnicy. Gratulujemy!!!
Bądź blisko i czytaj dziecku, bo mała książka to wielki człowiek!!! Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe
życie, a wyprawki czekają w naszej bibliotece.

nr 7-8/2020

Katarzyna Lubosz

17

Przyjaciele NINIWY piszą
Wiosną, kiedy walczyliśmy z koronawirusem, na nasz apel o pomoc w domach pomocy
społecznej odpowiedział o. Tomasz Maniura OMI – twórca Oblackiego Centrum Młodzieży
NINIWA. Od tego czasu rozpoczęła się nasza współpraca. Ponieważ NINIWA ma wielu
światłych przyjaciół, ciekawych świata, patrzących na świat z różnych perspektyw
postanowiliśmy publikować niektóre z tych obrazów i wizji rzeczywistości. Mamy
nadzieję, że ta rubryka zyska Państwa przychylność i będzie miłą i pouczająca lekturą.

(KA)

Dlaczego Ed Sheeran
jest tak popularny?
Ed Sheeran jest fenomenem, a fenomenów nie da się do końca
racjonalnie wytłumaczyć. Zobaczmy co jeden z najpopularniejszych
obecnie artystów globu ma wspólnego z Elvisem Presleyem, tyskim
piwem i dlaczego stać mnie na zorganizowanie jego koncertu. (sic!)

Jak Elvis
Ok, Elvis był amerykanem. Ed to brytol. Wizualnie też trzeba by
się nieźle nagimnastykować, żeby dostrzec jakieś podobieństwa.
No, może to, że obaj są biali. Punkt styczny leży w ich dziecięcych latach. Obaj zaczynali śpiewanie w kościelnym chórze. Ed już
jako czterolatek. Ojciec był kustoszem artystycznym. Matka projektantką biżuterii. W jego żyłach płynie chrześcijańska krew. Ekumeniczna. Dziadek był protestantem. Babcia katoliczką. Początki
były dosyć standardowe jak na przyszłą gwiazdę muzyki pop. Poszedł na koncert swojego ulubionego artysty i oszalał. Dla muzyki
porzucił szkołę nomen omen muzyczną. Zaczął tworzyć i koncertować. Na potęgę. Już jako nastolatek ma na koncie ponad 300 koncertów. Jako dwudziestoletni młodzieniec sprzedaje 20 milionów
swoich płyt. To od singla The A Team rozpoczyna się jego właściwy atak szczytowy. Numer szturmuje listy przebojów, a nagrany
na jego fali debiutancki album zatytułowany po prostu „+” kupuje
ponad 1,2 miliona fanów. Potem jest już tylko lepiej.

Ordery
Jest ich sporo. Wymienię te najważniejsze. Najlepszy Artysta, Najlepszy przełomowy wykonawca, Teledysk roku brytyjskiego wykonawcy, Brytyjski Artysta roku, Najlepszy międzynarodowy Artysta, Autor
piosenek roku, Międzynarodowy artysta lub zespół wzbudzający największe zainteresowanie, Najlepszy występ na żywo, Najlepsza prezentacja sceniczna, Piosenka roku, Najlepszy popowy występ solowy. Biorę oddech. Nie ważne kto i kiedy mu to wszystko przyznał. Ed Sheeran uznanym artystą jest i tyle. Jest jednym z dziesięciu najlepiej
zarabiających celebrytów świata. Był moment gdy nawet Przybysz
z obcej planety (Cristiano Ronaldo w sensie) inkasował mniej. Na 11
sierpnia 2018 roku zaplanowano w Warszawie jego koncert. Uwaga
– sprzedaż biletów uruchomiono jakiś rok wcześniej. Wszystkie rozeszły się w godzinę (sic!) I nie mówimy o koncercie w klubie z piwem. Mówimy o artystycznym wydarzeniu roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. To jest blisko 73 tysiące ludków. Szybko zorientowano się, że towar wyjątkowo dobrze się sprzedaje i od razu
zorganizowano koncert nr 2. Dzień później. Bilety zniknęły równie
szybko. Myślicie, że jak Stadion Narodowy to wielki, kilkunastoosobowy zespół z chórem i baletem? Chyba nie znacie Eda Sheerana.
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On w pojedynkę, ubrany w zwykły t‑shirt i z gitarą akustyczną w ręku przejął na te dwa wieczory pełną kontrolę nad stadionem. Może
na zorganizowanie jego koncertu nie uzbierałbym kasy. Ale spokojnie stać by mnie było na pokrycie kosztów jego koncertowych żądań. Organizatorzy Artystycznego wydarzenia roku 2018 wydali na
to niecałe 300 zł.

Stop
Lepiej być nie może. Ale Ed Sheeran lubi zaskakiwać. 13 grudnia 2015 roku na FB ogłasza, że znika z sieci. Cztery lata później
całkowicie wiesza swoją karierę na kołku. Na jakiś czas. Wilka zawsze będzie ciągnąć do lasu. To dobry moment, by zastanowić się
nad fenomenem jego popularności. Pierwsza sprawa jest taka – fenomenem zostaje się trochę przez przypadek. To suma wielu czynników. To te nieokiełznane, społeczno‑kulturowe fale, które niosą gdzie chcą. Czasem na szczyt. Czasem na dno. Ed Sheeran bez
wątpienia znalazł się na takiej fali. Nie odmawiam mu wielkiego
talentu, broń cię Panie Boże. Chcę tylko powiedzieć, że utalentowani ludzie to wbrew pozorom bardzo powszechne zjawisko. Bóg
talentami obdarza hojnie. Tylko akurat tak się złożyło, że Ed był
najbliżej takiej wznoszącej fali i akurat jego porwała. Z jakiegoś tam
marketingowego punktu widzenia nie ma on wszystkich niezbędnych cech, by stać się ultra‑gwiazdą. Ale to tylko jakiś tam punkt
widzenia. Rudy, sympatyczny nie‑urodziwiec (zastanawiałem się
długo jakiego użyć słowa by nikt się nie obraził i by było po prawdzie), w wymiętym t‑shircie, jeansach i gitarą akustyczną w ręku.
Taki chłopak z sąsiedztwa. Zwykły koleś. To może być tajemnica
jego sukcesu. Ed Sheeran stał się globalną odtrutką na wszechobecnych w popkulturze supermenów i wonder woman. Alternatywą wobec sztywnych i ustylizowanych przez sztaby specjalistów od mas
figur woskowych. Ożywcza dawka naturalności i czystego, niczym
nie dopalonego talentu. Tak, może tak być. Ludzie po prostu byli
już z lekka zmuleni tym nadęciem show businessu. I potrzebowali kogoś takiego jak Ed Sheeran. I dostali. I oszaleli.

Ed vs Beatles
Ed Sheeran to chyba jedyna osoba w historii, która w pięciu filmach zagrała…samą siebie! Jednym z nich jest kinowy hit (podobno) Yesterday. Kiedy usłyszałem o koncepcji filmu, pomyślałem sobie – genialne, muszę to zobaczyć! W dużym skrócie – film pokazuje
świat, który nie zna muzyki Beatlesów (trudno to sobie wyobrazić).
Jedynie główny jego bohater (i nie jest nim Ed Sheeran) jakimś cudem zna hity czwórki z Liverpoolu. I chcąc wykorzystać ten potencjał
próbuje zrobić karierę. Rozczarowałem się filmem okrutnie. Świat,
który pokazuje, a który nie zna muzyki Beatlesów jest dokładnie taki
sam jak ten za naszymi oknami. A przecież Beatlesi to nie tylko kilka ładnych melodii. To katalizator rewolucji społeczno‑kulturowej.
Film tej prawdy nie pokazuje w ogóle. Mniejsza z tym. Obraz Danny
Boyla zawiera jedną ważną i genialną scenę. Scenę, w której dochodzi do konfrontacji Eda Sheerana z Beatlesami. To muzyczny pojedynek. Na lepszą piosenkę. Ed Sheeran grany przez Eda Sheerana
wchodzi do ringu ze swoim hitem Penguins. Potem na scenę wchodzi
grany przez Himesha Patela Jack Malik. I uderza Beatlesowym The
Long and Winding Road. I choć jego wykonanie pozostawia wiele do
życzenia, Malik nokautuje Eda. To tylko film. Ale mówi coś, czego
byłem świadomy od dawna. Najsłabszym punktem Eda Sheerana są
piosenki. Są kompozycje. To oczywiście moje subiektywne zdanie.
Innego tutaj nie znajdziecie. I przepraszam, jeśli kogoś bulwersuje
to co piszę. Wychowałem się na piosenkach Beatlesów. Na ich bogactwie melodyczno‑harmonicznym. Na ich nieprzewidywalności
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i zaskakujących rozwiązaniach. Choć naturalnych, pięknych i nie
przekombinowanych na siłę. To geniusz Beatlesów. Po takiej szkole trudno zachwycić się przewidywalnymi i wyeksploatowanymi do
bólu pomysłami Eda. On genialnie śpiewa, genialnie funkcjonuje na
scenie. Ma artystyczną charyzmę z najwyższej półki. Jest naturalny. Jest gwiazdą. Ale jeśli można się do czegoś przyczepić, to przyczepiam się właśnie do tego. Do jego komponowania.

Na koniec
To, że nie jestem fanem jego kompozycji nie ma tu nic do rzeczy. To artysta spełniony totalnie. Pisałem na początku, że w jego żyłach płynie chrześcijańska krew. Może to sugestia, ale w jego oczach odnajduję coś dobrego. Mam wrażenie, że to koleś, który mimo oszałamiającego sukcesu wciąż jest normalny. Nie jest
fanem smartfonów i dystansuje się od nich jak może. I przekonuje, że życie bez mediów społecznościowych jest lepsze. A na teledysku do Castle on the Hill zalewa się Tyskim piwem jak gdyby nigdy nic. Bez obciachu. Powiedział między innymi coś takiego: Na
końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że to jeszcze nie koniec. Babcia byłaby dumna.

Adam Szewczyk

Gitarzysta, kompozytor, aranżer, felietonista. Człowiek o wielkiej ciekawości
świata patrzący na rzeczy racjonalnie
i przez pryzmat wiary. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jej wykładowca.

Podziękowania

Dziękujemy firmie RPM S.A., Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu, o. Tomaszowi Maniurze – dyrektorowi ODM
NINIWA oraz domom pomocy społecznej w Lublińcu (DPS Dom
Kombatanta, DPS „Zameczek” i DPS przy ul. Kochcickiej) za pomoc
w akcji „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy sprawnie przekazać mieszkańcom powiatu 5 tysięcy doniczkowych chryzantem. Kwiaty zostały pozyskane
przez ARiMR w Lublińcu od producentów i sprzedawców z terenu
powiatu lublinieckiego w ramach pomocy finansowej związanej
ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze w Dniu
Wszystkich Świętych.

Dotarła już do nas wersja papierowa komiksu
„Konrad Mańka – bądźcie silni”
Komiks „Konrad Mańka – bądźcie silni” opowiada o harcerzach Męskiego Hufca ZHP Lubliniec, którzy
podczas II wojny światowej działali w organizacji konspiracyjnej o nazwie „Organizacja Orła Białego”,
a przede wszystkim o jednym z jej organizatorów na ziemi lublinieckiej – druhu Konradzie Mańce.
Historia opowiedziana w tej mini powieści graficznej zaczyna się w Warszawie
– 1 września 1939 r. a kończy się w Katowicach, 14 lipca 1942 r., w dniu śmierci druha
Mańki. By oddać grozę okupacji hitlerowskiej,
autor zdecydował się narysować ją w formie
czarno‑białej. Mimo, pewnych fabularyzacji
i uproszczeń, które wymusza sama forma jaką jest komiks – scenariusz opiera się na aktualnej wiedzy o działalności Organizacji Orła Białego i lublinieckich Szarych Szeregów.
Komiks powstał na podstawie biogramu
opracowanego przez pwd. Bartłomieja Zbączyniaka. Autorem tekstu i rysunków jest
Marcin Opiłowski, znany i ceniony autor komiksów historycznych.
Publikacja mogła powstać dzięki finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Lublińcu, a także dofinansowaniu ze środków
własnych Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.
Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Muzeum Harcerstwa, Instytut
Pamięci Narodowej, Śląska Chorągiew ZHP,
a także Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec im. druhny Krystyny Rożniewskiej.
Komiks można pobrać w wersji cyfrowej ze strony www.historia.lubliniec.zhp.pl.
(red.)
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Mikołajki
jednak odbyły się!
Święty Mikołaj nie zawiódł! Nawet
podczas pandemii przygotował
upominki dla dzieci przebywających
w Szpitalu Powiatowym i Domu
Dziecka w Lublińcu. Ponieważ
jednak pracuje zdanie, nie mógł
osobiście obdarować najmłodszych,
chętnie mu więc pomogliśmy.
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Słodkości i zabawki dotarły do małych pacjentów Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu.
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