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45 LAT ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO

Oddział Noworodkowy Szpitala Powiatowego w Lublińcu obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia.
Oddział noworodkowy znajduje się w nowo wybudowanym skrzydle szpitala w bezpośrednim sąsiedztwie traktu porodowego.
Składa się on z sali obserwacyjnej noworodków, sali wcześniaków oraz gabinetu zabiegowego.

Lata 70-te. Pielęgniarka Małgorzata Żak

Lata 90-te. Sala wcześniaków.
Pielęgniarka Jadwiga Jaksik
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Obecny ordynator oddziału
noworodkowego Halina Pilch-Kucia
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45 LAT ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO
Początki lublinieckiego
szpitalnictwa
Już w 1807 r. istniał w Lublińcu jeden lazaret. Zbudowany był
z bali drewnianych pokrytych
gontami, miał 5 ogrzewanych
pomieszczeń i 15 łóżek. Szpitalem zarządzała 5-osobowa komisja powoływana każdorazowo
przez starostę i lekarza pracującego w szpitalu. Komisja decydowała o zaopatrzeniu w leki, materiały i sprzęt.
Na początku XIX w. w Lublińcu osiedliła się rodzina Seltenów. W 1881 r. dwaj bracia założyli fundację – Szpital Bernarda
i Isona Seltenów. W 1876 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowego szpitala. Roboty
budowlane prowadził powiatowy inspektor budownictwa –
pan Gamper z Kluczborka. Budowa kosztowała 35 000 marek.
Statut Fundacji w 16 paragrafach szczegółowo reg ulował zasady działania fundacji
szpitala.

Fundację braci Seltenów przypomina jedynie portret jednego z założycieli – Isona Seltena z 1856 r.

W czasie III Powstania Śląskiego umieszczono w budynku szpital powstańczy. Po podziale Górnego Śląska szpital
nadzorowało kuratorium polskie. W roku 1935 Urząd Wojewódzki Śląski czynił starania
przejęcia szpitala i wcielenia
go organizacyjnie do położonego obok Zakładu Psychiatrycznego. Ostatecznie szpital pozostał samodzielną placówką, lecz
już pod nadzorem województwa. Fundację rozwiązano, a parcela wraz z budynkiem zapisana została jako własność Skarbu Śląskiego. W okresie okupacji
szpital pełnił rolę szpitala wojennego. Człowiekiem, który zapoczątkował powojenne lecznictwo w Lublińcu był nestor
lublinieckich chirurgów – Stanisław Sternal. Ukończył on studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1945 r. po przybyciu do Lublińca uruchomił Szpital Powszechny, w którym zorganizował i osobiście prowadził oddział

chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, zakaźny, wewnętrzny i chorób dziecięcych.

Zdzisław Kazimierz Bielecki –
„ojciec” pediatrii lublinieckiej

prof. Róża Osuch-Jaczewska

W latach 1971–2011 oddział noworodkowy mieścił się w „starym szpitalu”
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Rodzi się lubliniecka pediatria
W 1960 roku konkurs na ordynatora oddziału dziecięcego wygrał Zdzisław Kazimierz Bielecki
– „ojciec pediatrii lublinieckiej”,
wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Stworzył on od podstaw liczący 90 łóżek oddział dziecięcy i 20 – łóżkowy oddział noworodków mieszczący się w „starym
szpitalu”.
Pierwszym lekarzem pediatrą
prowadzącym noworodki była A.
Pawłowiczowa, kolejną – Krystyna Biniek. Oddział rocznie przyjmował od 1500 do 2000 porodów. W 1972 r. ogłoszono konkurs na stanowisko ordynatora
oddziału noworodkowego, wygrał go – z pełnym poparciem
i pomocą prof. Róży Osuch-Jaczewskiej – asystent Z.K. Bieleckiego – Bogusław Gajda.
Na stanowisko oddziałowej

powołał on młodziutką położną – Izabellę Ulfik, która funkcję
tę pełniła z wyjątkowym zaangażowaniem do roku 2012.
Ordynator Bogusław Gajda
w organizację i przebudowę oddziału noworodkowego włożył
wiele entuzjazmu, nowatorstwa
i własnej pracy. Zakupił pierwsze, nowoczesne, jak na tamte
czasy, inkubatory. Zorganizował też pododdział wcześniaków
oraz pralnię dla wyłącznych potrzeb oddziału noworodkowego.
Od 1977 r. Bogusławowi Gajdzie
asystowała Krystyna Trzęsiok.
Po śmierci Z.K. Bieleckiego –
ordynatora oddziału dziecięcego,
w 1978 r. funkcję tę objął Bogusław Gajda. Po wyjeździe B. Gajdy
za granicę opiekę nad oddziałem
przejęła Lidia Gruszka. Zespołowi lekarzy towarzyszyły zarówno
chwile pełne uniesień i radości
jak, np. urodziny trojaczków, ale
również te trudne jak zakażenia
wewnątrzoddziałowe. Z dniem
1 października 1991 r. poleceniem dyrektora J. Baranowskiego

W 1972 r. konkurs na stanowisko
ordynatora oddziału noworodkowego wygrał Bogusław Gajda

Lata 70-te szpital powiatowy w Lublińcu, w którym mieścił się
oddział wewnętrzny i pediatryczny
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powołano do pełnienia obowiązków ordynatora oddziału noworodków Lidię Gruszkę.

Lata 90-te – rozwój neonatologii

swoim zastępcą Iwoną Michałek.
W tym czasie jedynymi dostępnymi materiałami dydaktycznymi były ksera angielskich wydań podręczników do neonatologii oraz Zeszyty Neonatologii
z PTN, co z pewnością nie ułatwiało batalii o wiedzę z tej dziedziny medycyny. W tym czasie
przestały istnieć izby porodowe. Wszystkie porody z terenu
przejął oddział położniczo-noworodkowy w Lublińcu. Dużym
sukcesem było zorganizowanie
odrębnych dyżurów oddziału
dziecięcego i noworodkowego,
a tym samym zapewnienie obecności pediatry przy każdym porodzie, co w znacznym stopniu
skróciło oczekiwanie na ewentualną pomoc nowonarodzonemu

Lata 90-te

Lidia Gruszka, Halina Pilch-Kucia, Barbara Mańka, Krystyna
Trzęsiok i Joanna Wójcik zaczynają tworzyć oddział noworodkowy z prawdziwego zdarzenia,
rozpoczynają też specjalizację
w kierunku neonatologii, aby objąć fachową opieką nowonarodzone dzieci. Szkoleniami objęty
zostaje również pozostały personel oddziału: pielęgniarki i położne, które pracowały w czterech zespołach liczących po trzy
osoby. Opiekę nad nimi sprawowała oddziałowa Izabella Ulfik ze

Pielęgniarka Karina Opiela

Pielęgniarka Karina Opiela i położna Irena Cichowska

Zmodernizowana sala porodowa

Stanowisko noworodka

Od lewej: Bogusława Korzekwa (salowa), Katarzyna Turek (pielęgniarka),
Mariola Kuś (położna), Anna Pijet (pielegniarka)

Pielęgniarki: Joanna Michna i Mariola Kuś

Krystyna Trzęsiok

Lidia Gruszka
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Halina Pilch-Kucia – ordynator oddziału noworodkowego
przy łóżeczkowej lampie do fototerapii

dziecku. Wprowadzono również wiele innych zmian mających na celu poprawę warunków
na oddziale. Noworodki zdrowe
przebywały na sali razem z matkami, na oddziale przebywały
noworodki wymagające stałego
monitorowania lub których matki były hospitalizowane. Zorganizowano również salę reanimacyjną noworodka przy sali do cięć
cesarskich. Od 1993 r. zaczęto
używać łóżeczek typu Kwapisz,
które ułatwiają pielęgnację i obserwację noworodka. Od 1993 r.
W. Mańka – ordynator oddziału położniczego, doceniając zaangażowanie lekarzy oddziału
noworodkowego, oddał do dyspozycji pomieszczenie dla noworodków wymagających specjalnej opieki. Zorganizowano
też opiekę poporodową. Przy oddziale otwarta została Poradnia
Konsultacyjna dla noworodków
wypisanych z oddziału. Matce
umożliwiono również całodobową możliwość konsultacji telefonicznych z lekarzem dyżurnym
oddziału.Z pomocą W. Cieślaka
wprowadzono testy przesiewowe
w kierunku wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego.

Dzięki pomocy dyrektora Baranowskiego i ordynatora oddziału intensywnej terapii –
K. Malczewskiego na oddział
trafia nowy sprzęt, m.in. cztery
stanowiska do resuscytacji noworodka, dwie lampy do fototerapii, pompa infuzyjna, przenośny ssak elektryczny, aparaty do wykonywania gazometrii
i jonogramu krwi mikrometodą. Przy wsparciu sponsorów
na potrzeby oddziału zakupiono: pulsoksymetr, nowoczesny
inkubator typu Atom, glukometr, budkę tlenową, pompę infuzyjną, oksymetr, „materacyki
bezdechu”.
W tym czasie utworzony został również pododdział patologii noworodka z wyodrębnionym
personelem pielęgniarskim i fachową opieką.

Oddział noworodkowy dzisiaj
Po przejściu na emeryturę
Lidii Gruszki w 2011 r. ordynatorem oddziału zostaje Halina
Pilch-Kucia i podejmuje starania o zakup nowoczesnego sprzętu. Efektem jej działań są nowe lampy do fototerapii, lampa

Dwie sale porodowe połączone drzwiami przesuwnymi z własnymi łazienkami. Sale znajdują się w trakcie porodowym o podwyższonych parametrach
higienicznych. 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
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Dzięki Ambasadorowi Tajwanu oddział noworodkowy zyskał elektroniczny laktator oraz łóżeczkową lampę do fototerapii, warte łącznie 7000 USD
(na zdjęciu Ambasador – David Yi-min Liu z ordynatorem oddziału – Haliną Pilch-Kucia)

do fototerapii łóżeczkowej oraz
lampa Philips, które umożliwiają
jednoczesne karmienie dziecka
w sposób naturalny. Dużym sukcesem był zakup respiratora noworodkowego (neopuff), dzięki
któremu można zapewnić sztuczny oddech noworodkowi przy zaburzeniach oddychania oraz zakup bilirubinometru do pomiaru bilirubiny przezskórnie bez
konieczności nakłuwania żył,
co w znaczny sposób zmniejszyło narażanie noworodków na ból.
Do wspomagania karmienia naturalnego przysłużyły się dwa
laktatory Symfonia. Zakup specjalistycznego sprzętu na oddział
nie byłby możliwy gdyby nie pomoc sponsorów, m.in. Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
firmy MEDELA, a nawet ambasadora Tajwanu – Davida Yi-min
Liu. W 2011 r. na emeryturę po 40
latach pracy odchodzi odziałowa

Izabella Ulfik. W tym roku oddział opuszcza również lekarz
Barbara Mańka i położna Bożena Sucharska.
Dzięki ogromnemu zaangażówaniu ówczesnego dyrektora SP ZOZ-u Jerzego Tomanka
oraz starosty lublinieckiego Joachima Smyły jesienią 2011 r.
otwarte zostało nowo wybudowane skrzydło szpitala powiatowego, spełniającego wszystkie wymogi techniczne. Swoje
miejsce znalazł w nim również
oddział noworodkowy. Oddany został do użytku nowoczesny obiekt szpitalny spełniający
najwyższe standardy, cały koszt
inwestycji zamknął się w kwocie
7 mln. 445 tys. zł. W tamtym czasie powiat lubliniecki jako powiat
ziemski przeznaczył na realizację
tej inwestycji największe środki
finansowe w skali całego kraju.

Aneta Konieczny

Sala operacyjna. Ściany wykonane są z paneli z blachy nierdzewnej pomalowanej proszkową farbą zawierającą bakteriobójcze jony srebra. Panele połączone są hermetycznymi uszczelkami. Sufit panelowy z blachy nierdzewnej malowanej proszkową bakteriobójczą farbą z jonami srebra na hermetycznych uszczelkach. Podłoga pokryta antystatyczną i bakteriobójczą
wykładziną. Okna z PCV z międzyszybowymi żaluzjami. Sala wyposażona
jest w indywidualną wentylację mechaniczną z klimatyzacją wytwarzającą
nadciśnienie wykluczające możliwość mieszania się powietrza z innych części szpitala. Realizowane jest to przez sufitowe laminarne systemy nawiewne z filtrami absolutnymi. Do Sali doprowadzone są gazy medyczne: tlen,
próżnia, powietrze i podtlenek azotu. Sala wyposażona jest w najnowocześniejszy stół operacyjny PRELUDIUM, negatoskop ścienny, anestezjologiczną kolumnę sufitową z napędem powietrznym oraz sufitową, wieloramienną
lampę operacyjną
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Myjnia chirurgiczna dla lekarzy przed salą operacyjną. Wyposażona jest
w nierdzewne urządzenie zlewowe wraz z dezynfektorami. Drzwi do sali
operacyjnej wykonane są z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej i otwierane
są w systemie bezdotykowym na fotokomórkę

Oddział noworodkowy – segment neonatologiczny składający się ze śluzy
fartuchowej bakteriobójczej, pomieszczenia obserwacyjnego oraz 2 sal noworodkowych z 8 miejscami na inkubatory

Praca i zaangażowanie pracujących na oddziale lekarzy i pielęgniarek doceniana jest przez rodziców przychodzących tu na świat dzieci

Oddział noworodkowy dzisiaj

Zespół oddziału noworodkowego (od lewej): Karina Opiela (pielęgniarka),
Iwona Michałek (pielęgniarka oddziałowa), Joanna Michna (pielęgniarka),
Albin Matysek (lekarz), Agnieszka Mrowiec (położna)

Otwarcie nowo wybudowanego skrzydła szpitala powiatowego (2011 r.).
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): przewodnicząca
Rady Powiatu Lidia Kucharczyk, starosta Joachim Smyła, biskup gliwicki
Jan Wieczorek i dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Jerzy Tomanek

Zespół oddziału noworodkowego (od lewej): Iwona Michałek (pielęgniarka oddziałowa), Halina Krus (pielęgniarka oddziałowa na oddziale położniczym), Halina Pilch-Kucia (ordynator), Zygmunt Wesołek (lekarz położnik –
ginekolog) i Joanna Koza (położna)
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Dlaczego warto rodzić w Lublińcu
Przyjście na świat dziecka
Zarówno personel medyczny, jak
to jedno z najważniejszych wy- również wyposażenie oddziałów
sprzęt specjalistyczny gwarandarzeń w życiu rodziny. Przed w
tuje, że ta jedna z najważniejszych
porodem rodzice stawiają sochwil w życiu każdej kobiety może
bie więc pytanie: gdzie? Który być przeżywana w poczuciu bezpieczeństwa – mówi wicestaroszpital wybrać, który będzie
sta Tadeusz Konina.
najlepszym miejscem nie tylko
dla nowonarodzonego dziecka, Świadomy, aktywny poród
ale także dla przyszłej mamy?
Nowoczesny pawilon szpitalny
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.
– Przyszłość powiatu związana jest z rodzącymi się dziećmi,
dlatego tak ważne było wybudowanie nowoczesnego bloku porodowego. Tam przyszłe mamy, dla
których pojawienie się dziecka jest
najważniejszą chwilą w życiu, zapewnione mają znakomite warunki lokalowe i mogą przeżywać ten
szczególny moment swojego życia w towarzystwie osób bliskich.
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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 naszego Zespołu jest przygotowanie
pary rodzicielskiej do naturalnego porodu pod opieką specjalistów
w warunkach rodzinnych i prawie
domowych. We współczesnej dobie
przyspieszonego tempa życia i stresu oznacza to rozładowanie „nienaturalnych” obronnych napięć,
niepokoju. Proponujemy świadomy, aktywny poród. Przygotowujemy młodych rodziców w Szkole
Rodzenia, już ponad 20 lat z satysfakcjonującym efektem. Możemy
poszczycić się wysokim odsetkiem
dobrostanu noworodka w popularnej skali Apgar, a znikomym odsetkiem powikłań porodów zakończonych zabiegiem. Sale przedporodowe i poporodowe oraz sale room-ing
w nowym budynku są czyste, przestronne i zapewniają przeżycie cudu narodzin w rodzinnej intymnej,
prawie domowej atmosferze. Różnicę stanowi towarzystwo specjalistów gotowych do udzielenia fachowej opieki.
Noworodek przebywa pod opieką matki przez cały okres pobytu w Oddziale, wszelkie konieczne
interwencje przeprowadzamy pod
czujnym okiem matki, rodzice są informowani na bieżąco dogłębnie

o stanie zdrowia ich pociechy przez
ordynatora oddziału.
Nauka karmienia prowadzona
jest przez wykwalifikowany personel, a że trudna to nauka poświadczą same mamy. Pomocny i dający błogosławiony efekt stymulacji
naturalnej pokarmu u matki zapewniają dwa laktatory SYMFONIA podarowane naszym mamusiom w ubiegłym roku
Rodzice dodatkowo uczeni są namacalnie podstawowych koniecznych czynności pielęgnacyjnych
u swojego maluszka, co zapewnia
pewność opieki w domu – mówi
ordynator oddziału noworodkowego Halina Pilch Kucia

A ból?
– Cesarskie cięcia wykonywane
są w znieczuleniu przewodowym,
co zwiększa bezpieczeństwo matki
i dziecka i zapewnia kontakt matki
z dzieckiem zaraz po zabiegu. Nasze pacjentki mogą skorzystać również z nowoczesnego środka uśmierzającego bóle porodowe, jakim jest
Entonox. Jest to mieszanka gazów
zawierająca 50% podtlenku azotu i 50% tlenu. Jest bezpiecznym
i skutecznym środkiem zapewniającym uśmierzenie bólu z zachowaniem świadomości w trakcie całego porodu – mówi Wiesław Pyda,
ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego.

Opieka nad matką i dzieckiem
Całodobowo dyżurujący zespół specjalistów zapewnia
bezpieczeństwo pacjentkom
i ich dzieciom. Wszystkie sale
są w systemie rooming-in, tzn.
matki mogą więc całą dobę przebywać ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. Odwiedzający
są mile widziani w godzinach
od 11.00 do 19.00. Dzieci do lat
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7 nie powinny przebywać na odwiedzinach z powodów epidemiologicznych.
Przy oddziale działa również Poradnia Laktacyjna, grupa wspomagania laktacyjnego
oraz działająca od 20 lat Szkoła Rodzenia, założona przez lekarzy ginekologów: Aleksandrę Baranowską-Mosingiewicz,
Ewę Olearską, położną Joannę
Grocką oraz neonatologa Halinę Pilch-Kucię, w której przyszłe mamy mogą dowiedzieć się
jak przygotować się do porodu
aktywnego, zaczerpnąć informacji o pielęgnacji i żywieniu
noworodka.
– Na oddziale 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 istotną sprawą w sytuacji pojawienia się na świecie małego człowieka – wyjaśnia Halina
Pilch Kucia, ordynator oddziału
noworodkowego.
Każde przebywające na oddziale dziecko ma wykonane
również przesiewowe badanie
słuchu i test pulsoksymetryczny (test w kierunku wad serca).
Od kilku lat prowadzone są również rozszerzone testy w kierunku zaburzeń metabolicznych,
niedoczynności tarczycy i mukowiscydozy.
Aneta Konieczny

Starosta wręczył nauczycielom nagrody
W dniu 27 października
br. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego
w Lublińcu miała miejsce
uroczystość wręczenia
Nagród Starosty Lublinieckiego nauczycielom szkół
i placówek prowadzonych
przez Powiat Lubliniecki
w uznaniu ich osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych.

– Praca nauczyciela to trudne
wyzwanie wymagające cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. Dziękuję Państwu za nieustanne wysiłki, które umożliwiają
efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Chciałbym

serdecznie podziękować również
za to, że oprócz wykonywania
programu edukacyjnego, co jest
pierwszą powinnością każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, podejmujecie mnóstwo przedsięwzięć
dodatkowych, które mieszczą się
w tym wszystkim, co nazywamy
wychowaniem. Mam nadzieję,
że praca w placówkach prowadzonych przez powiat przyniesie Państwu poczucie spełnienia i będzie

„Proobronni 16”

Sukces drużyny Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu
Dziewiętnaście drużyn z całej Polski wzięło udział w odbywających się w dniach 13–16 października br.
Zawodach Sportowo-Obronnych „Proobronni 16”.

Zmagania drużyn odbywały się w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Strzelnica”
w Kochcicach oraz na duktach
leśnych Nadleśnictwa Lubliniec
i Koszęcin. Organizatorem wydarzenia była Fundacji Byłych
Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił
Specjalnych „Szturman”. Wart
zaznaczyć, że po raz pierwszy
zmagania objęło swoim patronatem Biuro ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zawody miały na celu promocję spor tów obron nych
oraz kształ towanie u młodzieży dyscypliny, odporności psychicznej i fizycznej oraz
umiejętności współdziałania
zespołowego.
W pierwszym dniu drużyna
miała do pokonaniu trasę ok.
10 km. Start odbywał się według
kolejności wylosowanych numerów. Za końcowy wynik zespołu
w klasyfikacji generalnej uważano łączny czas wykonania rajdów
bojowych z pierwszego i drugiego dnia zawodów powiększony

o kary i pomniejszony o bonusy czasowe z wszystkich konkurencji mistrzostw.
Drugiego dnia uczestnicy
mieli za zadanie pokonać w najkrótszym czasie trasę ok. 20 km.
Na trasie rozmieszczonych było
dwanaście zadań bojowych. Każdy z kapitanów otrzymał kartę
startową, na której sędziowie
na poszczególnych punktach
potwierdzali zakończenie zadania. Uzyskany podpis sędziego na karcie startowej był zgodą na kontynuację marszobiegu
do kolejnego punktu. Brak podpisu skutkował dyskwalifikacją.
Wśród zadań do zaliczenia znalazły się między innymi: strzelanie z pistoletu wojskowego,
dostarczenie amunicji na «polu
walki», czyli pokonanie czołganiem odcinka terenu ze skrzynkami amunicji, rzut granatem
do celu i transport rannego.
Wśród tych, dla których obrona ojczyzny to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim
zaszczyt znalazła się drużyna
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impulsem do dalszych działań –
mówił starosta Joachim Smyła.
Wśród odbierających nagrody
znaleźli się: Jadwiga Stroniewska , Małgorzata Kania , Joanna
Walczak , Maria Kubat , Jolanta Kardas , Irena Bonk , Katarzyna Dworok , Marek Warwas,
Danuta Jakubiszyn , Sylwia Rose, Aneta Jachymczak , Andrzej
Gęsiarz , Katarzyna Jerzowska ,

Gratulacje nagrodzonym nauczycielom złożyli również: wicestarosta Tadeusz Konina , sekretarz powiatu – Sylwia Fronczek oraz skarbnik powiatu
– Jacek Fokczyński.
Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

z Zespołu Szkół Zawodowych
z Lublińca. W ogólnej klasyfikacji chłopcy stanęli na zaszczytnym 3 miejscu. W zwycięskiej
ekipie znaleźli się Dawid Bu-

poprawić wynik – mówiła Jolanta
Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu.
Każdy z uczestników zawodów otrzymał medal, dyplom,
koszulkę i drobne upominki
ufundowane przez organizatora Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”. Najlepsi
dodatkowo otrzymali puchar
i nagrody rzeczowe. Nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim
uczestnikom zawodów „Proobronni 2016” serdecznie gratulujemy!

(KA)

Alicja Kamińska

dzik, Jakub Machoń, Kamil Słoma, Krzysztof Imach, Mateusz
Jureczko, Maciej Koloch, Michał
Bartocha i Krzysztof Hanulok.

Opiekunem drużyny oraz osobą odpowiedzialną za przygotowanie sportowe uczniów była Joanna Kansy.
– Cieszę się z wygranej moich
uczniów. To wielkie wyróżnienie
dla naszej szkoły. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam się

Jolanta Skubala

Hubertus na Dziewczej Górze
W sobotę 5 listopada przy leśnej kapliczce św. Huberta na Dziewczej Górze
już po raz drugi, z inicjatywy członków Koła Łowieckiego „Żbik”, została odprawiona msza św. ku czci św. Huberta w intencji myśliwych oraz sympatyków środowiska naturalnego.
Celebrans ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz
z Lisowic, podczas kazania przypomniał
o służebnej roli człowieka wobec natury –
nie jesteśmy panami natury, bo sami naturze podlegamy i jesteśmy jej częścią. Padły
także słowa wdzięczności wobec Stwórcy
za piękno i urok otaczających nas lasów z całym ich bogactwem – wdzięczność ta zobowiązuje nas wszystkich do stałej troski
o powierzone nam dobra naturalne – mówił

duchowny. We mszy św. udział wzięli myśliwi, leśnicy, a także wielu przybyłych miłośników przyrody. Wygląda na to, że dzięki staraniom myśliwych Koła Łowieckiego
„Żbik” powstaje nowa, chlubna tradycja corocznych mszy św. hubertusowskich. (red.)
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Podsumowanie projektu
„NASZ POWIAT – NASZE PASJE 2016”
W Starostwie Powiatowym w Lublińcu, 14 października br.,
odbyło się spotkanie podsumowujące projekt zainicjowany
przez przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Powiatu Anitę
Naczyńską pod hasłem „NASZ POWIAT – NASZE PASJE 2016”.
Projekt zakładał organizację
bezpłatnych zajęć dla mieszkańców naszego powiatu podczas wakacji. W spotkaniu uczestniczył
również starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina
oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych i instytucji działających w zakresie sportu, rekreacji, kultury i edukacji.
Projekt od tego roku zyskał
nową nazwę, związaną z poszerzeniem zakresu jego działania
oraz nowymi podmiotami, które do niego przystąpiły po raz

pierwszy. Od tego roku nowością
w projekcie były zajęcia muzyczne i pokazy dotyczące zabiegów
prozdrowotnych oraz pielęgnacyjnych, a także upiększających
urodę.
Tegoroczny projekt oferował
zajęcia sportowe, m.in. badmintona, MMA, brazylijskiego Jiu – Jitsu, piłki nożnej dla najmłodszych,
zajęcia fitness i body building czy
naukę pływania. Tak, jak w zeszłym roku można było odwiedzić
Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej „U Myrcika”, wziąć udział

Od lewej: Tadeusz Konina – wicestarosta lubliniecki, Anita Naczyńska –
przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu, Anna Małyska reprezentująca Fittnes Club X-KINETIC, starosta Joachim Smyła podczas spotkania
podsumowującego projekt

w treningach strzeleckich organizowanych przez Klub Strzelecki LOK w Sierakowie Śląskim,
czy podszkolić swoje umiejętności językowe podczas zajęć oferowanych przez Sieć Szkół Językowych Naczyńscy. Przygotowano również wiele zajęć z zakresu
kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Niespodzianką w tym roku były zajęcia i pokazy związane z nauką śpiewu
i gry na instrumentach, organizowane przez Państwową Szkołę
Muzyczną oraz Akademię Umiejętności Artystycznych – PasjonArt, a także Karolinę Wieczorek. Po raz pierwszy pojawiły się
także zabiegi zdrowotno-pielęgnacyjne, a także te upiększające urodę, oferowane przez: Studio Fryzur ANN HAIR Anna Kołtuńska, Julitę Latusek, Barbarę
Skoczeń-Maniurkę, Gabinet Odnowy Biologicznej Barbara Sprot,
Centrum Dietetyczne Naturhouse w Lublińcu, Ośrodek Terapii TEZ Liliana Mazur oraz Tomasza Pisulę.
– Moja satysfakcja związana
z prowadzeniem tego społecznego
projektu z roku na rok rośnie. Jestem dumna i wdzięczna wszystkim ludziom, którzy potrafią znaleźć
czas i bezinteresownie poświęcić

Nowe przedszkole specjalne
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne nr 9. Nowo otwarte przedszkole przeznaczone jest dla dzieci
niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ze sprzężeniami, w wieku od 2,5 lat do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Przedszkole jest placówką
wspomagającą rozwój dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny,
każde dziecko ma też zapewniony zindywidualizowany tok
zajęć edukacyjno-terapeutycznych w grupie. W ofercie placówki znajduje się również dogoterapia, Terapia Tomatis i muzykoterapia. Dzieci są pod stałą
opieką psychologa, pedagoga,
mogą korzystać z sali doświadczania świata.
Pow ierzc h n ię u ż y t kow ą
na terenie SOSW, właściwe
warunki funkcjonowania, wyposażenie w sprzęt, obsługę
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administracyjną, finansową
oraz kadrę nauczycielską zapewnił Powiat. Budynek, w którym od lat funkcjonuje szkoła
dla dzieci niepełnosprawnych,
dostosowany jest do potrzeb
osób poruszających się na wózkach, nie było więc konieczności
przeprowadzania większych remontów. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku.
Maluchy w tym czasie mogą liczyć na zajęcia ze specjalistami dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
Za czas pobytu dzieci w przedszkolu, rodzice nie ponoszą żadnych opłat.
Przedszkolaki mają zapewnione również posiłki, ponieważ

na terenie SOSW funkcjonuje
stołówka. Dużym udogodnieniem jest również rozległy teren. Teren oczywiście ogrodzony, co ma istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa dzieci. Każdą
grupą zajmuje się nauczyciel
i pracownik wspomagający.
Nabór do przedszkola trwa
cały rok w miarę posiadanych
wolnych miejsc w grupach.
Do przedszkola przyjmowane
są dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Więcej informacji dotyczących
zasad rekrutacji można uzyskać
pod numerem telefonu 34 356
32 41.
(KA)
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go innym. W dzisiejszej dobie pogoni za pieniądzem, wielu ludzi wyrzekło się swych pasji a ich życie
ogranicza się wyłącznie do pracy
i obowiązków. Cieszę się, że udało
się stworzyć projekt, który będzie
przypominał im o pasjach i radości
życia, który będzie w stanie zarazić
innych swym entuzjazmem i zrobić coś dla drugiego człowieka tak
po prostu, z potrzeby serca – mówiła Anita Naczyńska, pomysłodawczyni projektu.
Aneta Konieczny

Zajęcia w stadninie koni fryzyjskich
w Kochcicach

Turniej siatkówki plażowej
w GOSiR w Koszęcinie

