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KORONAWIRUS: Czym jest i jak się przed nim chronić? W związku z potwierdzeniem przypadków  
koronawirusa w Polsce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu nadal zwraca się z prośbą  
do mieszkańców o przestrzeganie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu wirusowi.  
Ważne jest m.in.: częste mycie rąk oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. 

 
Zgodnie z powszechnymi zaleceniami, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad  
zapobiegawczych, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

- częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości - dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu 
(min.60%). Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. - podczas kaszlu i kicha-
nia należy koniecznie zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – po czym jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyj ręce. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu  
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków w tym wirusów. 

Jeśli wracasz z zagranicy:  
 
• niezwłocznie powiadom telefonicznie  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu,  
adres ul. Dworcowa 17, 42-700 Lubliniec, która uruchomiła  
całodobową infolinię związaną z koronawirusem: 604 619 629  
oraz 600 464 522.  
• zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału  
obserwacyjno-zakaźnego szpitala, gdzie określony zostanie  
dalszy tryb postępowania medycznego.
 
 

Czym jest koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, 
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Jak często występują objawy? Ciężki przebieg choroby obserwuje 
się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu 
osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia  
laboratoryjnego. Kto jest najbardziej narażony? Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci  
choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewle-
kłe. Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie  
trwają prace nad szczepionką przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania 
zakażeniu, podobne do tych, które stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym 
drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do 
marca każdego roku). 

Na podstawie: gov.pl / koszecin.pl
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KORONAWIRUS:  
Czym jest i jak się przed nim chronić?



Lista oddziałów  
zakaźnych  

w województwie 
śląskim: 

 Bytom   
Szpital Specjalistyczny Nr 1  

w Bytomiu,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  

i Hepatologii,  
Aleja Legionów 49,

(32) 396 32 00

Chorzów  
Szpital Specjalistyczny  

w Chorzowie,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 
Hepatologii Zakaźnej i Nabytych 

Niedoborów Odporności  
Kliniczny, ul. Zjednoczenia 10, 

 (32) 34 63 640  

Cieszyn  
Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, 

Bielska 4,
(33) 854 92 00

Katowice 
Wojewódzka Stacja  

Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Katowicach  

Stały dyżur: punkt informacyjny, 
(32) 351 23 00

Częstochowa 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. N.M.P.,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,  
Polskiego Czerwonego Krzyża 7,  

(34) 367 30 00

Racibórz 
Szpital Rejonowy im.  

Dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,  

Gamowska 3,  
(32) 755 50 00

Tychy  
Megrez Spółka 
z ograniczoną  

odpowiedzialnością,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,  

Edukacji 102, 
(32) 325 53 04

Powiatowe Stacje  
Sanitarno-Epidemiologiczne:

Lubliniec - 604 619 629
Kłobuck - 608 655 241
Myszków - 603 779 492

Częstochowa - 661 868 810
Bytom - 605 745 817
Gliwice - 666 227 205

800 190 590 
- numer infolinii Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczącej 

postępowania w sytuacji  
podejrzenia zakażenia  

koronawirusem Zawiercie
Szpital Powiatowy w Zawierciu, 
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  

z Pododdziałem  
Skórno-Wenerologicznym, 

Miodowa 14, 
(32) 674 02 00Więcej informacji  

na stronie: https://www.
gov.pl/web/zdrowie/ 
co-musisz-wiedziec 
-o-koronawirusie.



Na początku marca zaistniała groźba zawieszenia Oddziału Pediatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. Informacja o możliwym przerwaniu pracy była o tyle niepokojąca, że w sezonie 
przeziębień najmłodsi pacjenci SP ZOZ z reguły zajmują wszystkie miejsca dostępne na Oddziale Pediatrycznym.

W trakcie marcowego posiedzenia Rady Powiatu w Lublińcu samorządowcy przegłosowali Uchwałę, na mocy  
której powiat udzielił SP ZOZ pożyczki wysokości 500 tys. złotych. Według informacji przekazanej przez Starostę  
Lublinieckiego, Joachima Smyłę - w zeszłym roku SP ZOZ przyniósł ponad 6 milionów strat.

Fatalna sytuacja finansowa placówki to jednak nie jedyny problem. Podobnie jak w ostatnich tygodniach - kartą  
przetargową w dalszym funkcjonowaniu Oddziału Dziecięcego jest chwiejna liczebność kadry. Zresztą, z tego powodu 
11 marca oficjalnie zawieszono działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych, po tym jak dwóch lekarzy z końcem 
stycznia złożyło wypowiedzenia. Fiaskiem zakończyły się, podejmowane przez dyrekcję szpitala, próby pozyskania 
dodatkowego personelu.

- Dyżury rozpisane są do połowy miesiąca, do niedzieli 15.03. włącznie – informował wówczas dyrektor SP ZOZ,  
Tomasz Piechniczek w rozmowie z Lublinieckim.pl, odnosząc się do sytuacji na Oddziale Dziecięcym – Nie mogę 
jeszcze uspokoić opinii publicznej, że na pewno wszystko będzie dobrze. Zabiegam o to aby tego oddziału nie zawieszać  
– mówił dyrektor placówki. 

Przyszłość Oddziału Pediatrycznego zadecydowała się 12 marca, po negocjacjach z lekarzami dotyczących kontynuacji 
dyżurów - Oddział Pediatrii lublinieckiego szpitala po 15 marca bm. będzie funkcjonował normalnie - potwierdził 
wreszcie dyrektor T. Piechniczek w korespondencji z naszą redakcją - Negocjacje toczyły się pomiędzy stronami, które 
cechuje dojrzałość i odpowiedzialność, a także troska o dobro pacjenta. Mieliśmy wspólny cel i udało się go osiągnąć. 
Tu nie ma wygranych czy przegranych - dodał w odpowiedzi na pytanie o przebieg rozmów.

Wcześniej dyrektor Piechniczek kategorycznie zdementował informację, wedle której SP ZOZ miał zalegać  
z podstawowymi wynagrodzeniami dla personelu. Taki problem dotyczy jednak wypłat dla lekarzy rezydentów  
za pełnione dyżury - Rezydenci dyżurują jako pracownicy firmy zewnętrznej. Nie jest tajemnicą, że szpital ma zaległości 
finansowe względem firmy, która z kolei ma zaległości względem tych lekarzy. Nie otrzymują więc wynagrodzeń  
za część swojej pracy, którą obejmują dyżury – podkreślał w połowie marca dyrektor SP ZOZ. 

Głównie z tego powodu ważyły się losy Oddziału Pediatrycznego. Póki co, 
wszyscy zainteresowani, zwłaszcza rodzice małych pacjentów SP ZOZ... 
mogą odetchnąć z ulgą ale przyszłość Szpitala Powiatowego w Lublińcu 
wciąż stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Z końcem marca dyrektor Tomasz Piechniczek złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji. W chwili gdy redagujemy tekst, Starostwo 
Powiatowe w Lublińcu przymierza się do zatrudnienia nowego 
kierownika placówki. Czy wpłynie to poprawę sytuacji SP ZOZ?
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Szpital Powiatowy w poważnych tarapatach 
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Kobiety Śląska - twierdze 
nigdy nie zdobyte

     Z przełomu XVIII i XIX w. pochodzą wstrząsające relacje podróżników,  
               którzy przejeżdżali przez Śląsk. Politycy, ludzie nauki, przedstawiciele handlu  
          i przemysłu, przedstawiają jednakowo ponury obraz śląskiej nędzy, brudu  
                  i pijaństwa, ale równocześnie zwracają uwagę, z największym podziwem, na czystość  
          śląskich kobiet, moralną i fizyczną. 
Nasza historia sprowadziła na śląskie kobiety cierpienia trudne do opisania. Prawdziwymi męczenniczkami  
i bohaterkami były kobiety, które broniły kulturowego dziedzictwa swych przodków oraz traciły w powstaniach,  
na wojnach i w obozach swych ojców, mężów, braci i synów. Wielu chłopców śląskich poszło „na powstanie” z nakazu 
swych matek.  
W takiej atmosferze ukształtował się nowy model rodziny śląskiej, który uchodzi do dziś za tradycyjny bądź konserwatywny. 
Pozornie rodzina śląska ma charakter patriarchalny, ale w gruncie rzeczy pierwsze skrzypce gra w niej kobieta-matka. 
Dawniej rodzina ta różniła się zdecydowanie od rodziny niemieckiej, podporządkowanej niewolniczo brutalności ojca  
lub męża. Kult męskiej głowy w rodzinie śląskiej był niczym innym jak tylko ochroną ze strony żywiciela, przeważnie 
jedynego, i nie miał też w sobie żadnych cech poddańczych. 
 
Koniec I wojny światowej zastał wiele polskich kobiet górnośląskich świadomych swych zadań patriotycznych. Największe 
problemy świadomościowe obserwowano u młodych dziewcząt, które chodziły na służbę do rodzin niemieckich.  
Środkiem zaradczym miało być założenie w 1919 r. przez Janinę Omańkowską Stowarzyszenia dla Dziewcząt “Sobótka”. 
W rok później Bronisława Szymkowiakówna założyła “Towarzystwo św. Zyty”. Zadaniem obu tych organizacji było objęcie 
młodego pokolenia żeńskiego oddziaływaniem narodowo wychowawczym w duchu polskim i przeciwstawienie się w ten 
sposób asymilowaniu się dziewcząt górnośląskich z niemiecką częścią społeczeństwa. Do zadań towarzystw Polek należało 
również urządzanie uroczystości świątecznych dla dzieci. 
 
Gdy wybuchło pierwsze powstanie, kobiety Śląska podjęły walkę. Warunki działalności w okresie pierwszego powstania 
śląskiego były niezmiernie trudne, ale intensywność prac przygotowawczych członkiń towarzystw Polek do plebiscytu 
mimo wszystko wzmagała się. Wśród uczestniczek powstań przeważały młode dziewczęta w wieku 18-20 lat oraz “starsze 
dziewczęta” w wieku 23-24 lat, stanu wolnego. W szeregach powstańczych służyły również mężatki, niektóre z nich  
w ciąży, dostarczały broń i żywność dla powstańców. Do powstania szły również wdowy.  
Członkinie towarzystw Polek pełniły funkcje w służbach pomocniczych. Na barkach kobiet polskich spoczywało bardzo 
ważne zadanie w walce o Górny Śląsk. Ich rola w życiu narodowym i społecznym z upływem czasu ulegała pewnej  
ewolucji, co wynikało z upodmiotowienia kobiet w życiu społecznym, uzyskania przez nie pełni praw obywatelskich,  
m.in. prawa do udziału w plebiscycie. Rok 1919 przyniósł kobiecie nowe prawa - w tym roku bowiem po raz pierwszy 
kobieta mogła głosować i być wybierana do rad gminnych, sejmików prowincjonalnych i parlamentu.  
Kobiety Śląska to twierdze nigdy nie zdobyte, nigdy nie stały biernie, patrząc jak giną za polskość ich ojcowie, bracia, 
mężowie i synowie. Walczyły jak umiały, przekazując patriotyzm w życiu codziennym i odświętnym. Oprócz tych, które 
walczyły, trzeba też pamiętać o tych, które zostawały – często na wiele lat, a czasem już do końca życia – jedynymi  
żywicielkami rodzin, co było tym trudniejsze, że ówczesne rodziny były wielodzietne. Za trudną historię, za czyjeś wybory 
płaciły bardzo trudnym i ciężkim życiem. 

Materiały źródłowe:
Udział Kobiet W Polskim Ruchu Narodowym Na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim W XIX i XX Wieku.  

Pod redakcją naukową Heleny Karczynskij  Uniwersytet Opolski, Opole 1996 r.
Kobiety w Polskim Ruchu Narodowym na Górnym Śląsku. Helena Karczyńska, Opole 1998 r.

Patriotki ze Śląska Posłanki na Sejm Śląski w okresie międzywojennym. Alina Bednarz, Magda Goik, Katarzyna  
Tobór-Osadnik, Tychy 2018 r. 

 
Zdjęcie: pochody 3 majowe, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Gmina Boronów  
w prestiżowym wyróżnieniem

 
Rekordowy budżet  

Gminy Ciasna na 2020 rok!

           Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy  
    Boronów - Fundacja Naukowa Evidence Institute z partnerem projektu, Pismem  
           Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, przeprowadziła ranking samorządów  
   pod nazwą „Miejsca sprzyjające edukacji”. 

Wyłania on samorządy, w których edukacja wskazuje najwyższy poziom i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich 
starań, żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.

Gmina Boronów została wyróżniona w rankingu oraz, co ważne, znalazła się na bardzo wysokich pozycjach. 

W kategorii „10 najlepszych miast i gmin 2019” na 60 ocenianych zajęła 7. miejsce, natomiast w kategorii: „Miasta  
i gminy poniżej 20 tys. mieszkańców” uplasowała się na 5 pozycji!

Samorządy były oceniane w trzech kategoriach. Pod uwagę brano między innymi dostępność do edukacji przedszkolnej 
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajęły gminy, w których uczniowie osiągnęli zbliżone do siebie 
wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum.

Według informacji podanej na stronie UG Boronów - są to gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami 
różnice są mniejsze niż w innych placówkach. Oceniano również postęp, który odzwierciedlał przyrost wiedzy  
i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Pod uwagę brano 
skuteczne zarządzanie oświatą i finansowanie zadań oświatowych.

W imieniu całej społeczności, a zwłaszcza środowisk edukacyjnych, nagrodę za osiągnięte wyniki odebrał Wójt Gminy 
Boronów, Krzysztof Bełkot.

Na podstawie / zdjęcie: UG Boronów

Dom Seniora, żłobek, termomodernizacje, kanalizacja i drogi - to tylko część planów inwestycyjnych, które w tym 
roku zamierza zrealizować Gmina Ciasna. W samorządowej puli znalazło się ponad 50 milionów złotych.

- Na wydatki inwestycyjne przeznaczonych zostanie 32% budżetu, a więc 15,5 miliona złotych - informuje  
Urszula Szukalska, Skarbnik Gminy Ciasna - W 2020 roku 22,5% budżetu zajmować będą wydatki związane  
z oświatą. Około 10 milionów złotych to kwota przekierowana na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pozostała część budżetu to wydatki bieżące, takie jak wywóz odpadów, ochrona środowiska,  
transport oraz zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji - dodaje U. Szukalska. Kolejne środki, o łącznej 
sumie 317 tysięcy złotych, wyodrębnione zostały na realizację Funduszy Sołeckich.

W ramach inwestycji gmina zamierza dokończyć rozpoczęte zadania i uruchomić nowe projekty.  
Wójt Gminy Ciasna - Zdzisław Kulej wymienia tutaj rozbudowę kanalizacji w Molnej i Ciasnej (4,6 mln)  
oraz przebudowę ulic Zielonej, Kwiatowej i Lipowej w Ciasnej wraz z miejscami parkingowymi w rejonie cmentarza.
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Celem ujętym na rok 2020 jest również rewitalizacja terenu znajdującego się przed Urzędem Gminy - dokończenie  
trwającej już inwestycji przewidywane jest w maju. W siedzibie byłej szkoły w Panoszowie dobiega również końca  
projekt Senior Plus - osoby starsze będą mogły korzystać z obiektu od poniedziałku do piątku. Samorząd będzie  
kontynuować wymianę pieców węglowych na gazowe w administrowanych przez siebie budynkach - do zgazyfikowania 
pozostały już tylko trzy takie nieruchomości.

Wśród nowych inwestycji wymienia się rozbudowę kanalizacji na kolejnych obszarach Gminy Ciasna - pochłonie  
ona prawie 12 milionów złotych. Samorząd zamierza zmodernizować drogi i przeprowadzić termomodernizację  
hali sportowej oraz budynku OSP Ciasna (1,2 mln). Ważnymi projektami będą: uruchomienie Żłobka dla około  
20 dzieci, rewitalizacja parku w Sierakowie Ślaskim oraz rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Ciasnej.

Dużą część dochodów gminy stanowią środki z dotacji i dofinansowań. Marek Bieńko - inspektor ds. spraw  
pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i ich rozliczania, nie ukrywa, że w tych działaniach Gmina  
Ciasna może poszczycić się sukcesami - Większość wniosków zostało ocenionych pozytywnie. Część z nich zakończy 
się podpisaniem umów. Niektóre są już realizowane a część oczekuje na rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski  
i inne instytucje - mówi M. Bieńko.

Na podstawie: Ciasna TV

Gmina Herby żyje historią.  
Za nami wielka rekonstrukcja...

W Taninie (gm. Herby), odbyła się rekonstrukcja działań wojskowych z udziałem Stowarzyszenia  
Historycznego Reduta Częstochowa oraz Stowarzyszenia Historycznego Cytadela.

Uczestnicy podążyli śladem 7 kompanii 74 Górnośląskiego Pułku piechoty kpt. Wacława Szyćki i kompanii  
zwiadowców 74 GPP por. Zygmunta Choroby, które 1 września 1939 roku stoczyły całodzienną walkę w lasach  
nad Liswartą. 

To właśnie w oparciu o tę rzekę przygotowano główną pozycję opóźniającą, realizowaną przez Oddział Wydzielony 
“Lubliniec” (74 GPP). Pod Taniną zaskoczono, zatrzymano, a następnie zepchnięto do rozpaczliwej obrony, mającą 
dwukrotną przewagę liczebną niemiecką specjalną grupę bojową “Tanina-Kampfgruppe”.

Grupa dowodzona przez kpt. Otto Muxela (I.R.42) miała za zadanie przejść skrycie lasami w rejon Taniny, błyskaw-
icznie zaatakować i zdobyć prawy brzeg rzeki, a następnie poprzez lasy wyjść na tyły polskiej obrony po wschodniej 
stronie Lisowa. Tym samym, w razie powodzenia, “Tanina-Kampfgruppe” odcięłaby główną drogę odwrotu w kierunku 
Częstochowy sił polskich walczących pod Lublińcem.

Siły OW “Lubliniec” (I i III batalion 74 GPP), naciskane jednocześnie od zachodu przez siły główne niemieckiej 46.Inf.
Div., znalazłyby się w trudnej sytuacji. Jednak dzięki twardej obronie i aktywnym działaniom zaczepnym, zamiary  
nieprzyjaciela zostały udaremnione.

Jak informują rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Historycznego Reduta Częstochowa - W czasie naszych działań, 
zwiedziliśmy najważniejsze zachowane relikty polskich umocnień polowych z września 1939 roku, zajęliśmy autentyczne 
stanowiska ogniowe na pododcinku plutonu kolarzy z kompanii zwiadowców 74 GPP, a następnie dokonaliśmy wypadu 
na tyły “Tanina-Kampfgruppe” ;

Jak przyznają sami uczestnicy - podobnie jak dwa lata temu, w trakcie podobnej rekonstrukcji pod Łebkami, manewry 
stały pod znakiem... wody, wody i jeszcze raz wody. I to nie tylko ze względu na kilkakrotne przekraczanie Liswarty. 
Rekonstrukcji towarzyszyło załamanie pogody, które pokrzyżowało część planów wyznaczonych przez grupę. O 
statecznie osiągnęła ona cel końcowy - stację kolejową w Herbach Nowych, gdzie zapoznała się z historią związaną 
ze zniszczeniami, jakie 1 września 1939 roku w rejonie tego strategicznie ważnego węzła kolejowego wykonali polscy 
pionierzy (74 GPP) i saperzy (7 BSAP).

Zdjęcie: facebook.com/SHReduta/
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W Gminie Koszęcin remontują drogi

14 kwietnia rozstrzygnął się przetarg na przebudowę dróg wewnętrznych w Gminie Koszęcin, poprzez utwardzenie 
nawierzchni destruktem wraz z jednokrotnym utrwaleniem powierzchniowym w postaci masy asfaltowej z rozdrobnionym 
grysem kamiennym.

Maksymalnie do 30 czerwca tego roku prace wykonane zostaną na ośmiu odcinkach wewnętrznych w Koszęcinie,  
a także na drogach w Strzebinu, Bukowcu, Cieszowej, Sadowie, Rusinowicach oraz w sołectwie Wierzbie.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych.

- Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uzyskała największą  
ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w specyfikacji kryteriami i ich wagą. Są nimi: cena za wykonanie  
przedmiotu zamówienia i okres udzielonej gwarancji – czytamy w komunikacie opublikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Koszęcin.

Zakres robót obejmować będzie: korytowanie dróg, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę z destruktu  
asfaltowego, regulację urządzeń znajdujących się w drodze (włazy, zasuwy, studzienki), wykonanie odpowiednich 
warstw z destruktu asfaltowego, a także powierzchniowego utrwalenia odcinków asfaltem stabilizowanym grysem 
kamiennym. Inwestycja obejmie również wykonanie poboczy wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Gdzie przewidziano remonty?
Część nr 1
w zakresie ulic: Krokusowa, Fiołkowa, Narcyzowa, Konwaliowa w Koszęcinie, 
Gmina Koszęcin; Łączna długość dróg 973mb, powierzchnia 2978 m2; 
koszt: 159.285,00 tys. 
Część nr 2
w zakresie ulic: Jaśminowa, Miodowa, Nektarowa i Boczna w Koszęcinie,  
Gmina Koszęcin; Łączna długość dróg 860mb, powierzchnia 3607 m2;  
koszt: 158.055,00 tys. 

Część nr 3
w zakresie ulic: Sienkiewicza w miejscowości Strzebiń; Boczna 1 od ul. Katowickiej,  
ul. Boczna 2 od ul. Katowickiej, Miarki w miejscowości Bukowiec, Gmina Koszęcin
Łączna długość dróg 885mb, powierzchnia 3440 m2; koszt: 156.684,80 tys. 

Część nr 4
w zakresie ulic: Reymonta, końcówka na Dubiele, Boczna od ul. Lublinieckiej w miejscowości Strzebiń, Gmina Koszęcin
Łączna długość dróg 924mb, powierzchnia 3422 m2; koszt: 152.259,00 tys. 
Część nr 5
w zakresie ulic: Zielona w miejscowości Cieszowa, Gmina Koszęcin; Ogrodowa i Polna do cmentarza miejscowości 
Sadów, Gmina Koszęcin; Łączna długość dróg 760mb, powierzchnia 2755 m2; koszt: 137.769,00 tys. 
Część nr 6
w zakresie ulic: Lompy w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin; Św. Anny, wjazd do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w miejscowości Wierzbie, Gmina Koszęcin; Łączna długość dróg 883mb, powierzchnia 3315 m2; koszt: 149.682,88 tys. 
Część nr 7
w zakresie ulic: Boczna od Lublinieckiej 2 oraz Leśna w miejscowości Rusinowice, Gmina Koszęcin
Łączna długość dróg 865mb, powierzchnia 3800 m2. koszt: 168.239,17 tys.



         W Urzędzie Miejskim w Woźnikach pozytywnie zakończył się nabór ofert na   
               dostawę ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem. Jak poinformował Witold  
                   Kałdonek z Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej - udało się  
     wyłonić Wykonawcę, z którym podpisana zostanie umowa na zakup maszyny.

     Samorządowcy przeznaczyli na dostawę ciągnika środki zawarte w budżecie.   
                    Sięgnęły one 150.000 złotych. Według planu tegorocznych zamówień publicznych 
                  - dostawa ciągnika ma zostać zrealizowana jeszcze w pierwszej połowie 2020 roku.

                - Ciągnik przeznaczony będzie do wykonywania zadań komunalnych,  
              a więc zimowego utrzymania chodników i terenów należących do Gminy Woźniki,  
            wykaszania rowów i terenów zielonych w Gminie oraz do różnych prac gospodarczych  
                – tłumaczy Wojciech Zawadzki,  kierownik Referatu Promocji, Kultury, Sportu  
    i Organizacji Pozarządowych w korespondencji z Lublinieckim.pl

- Poszukujemy ciągnika homologowanego i spełniającego polskie normy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.  
Ważnym elementem jest również kompaktowość, tak aby mógł on poruszać się po chodnikach i ich nie niszczyć. Zależy nam  
także na tym, aby zakupiony ciągnik mógł obsługiwać wiele różnych urządzeń i maszyn komunalnych w celu optymalizacji prac 
gospodarczych w Gminie Woźniki - zaznacza Wojciech Zawadzki. Pojazd dysponować będzie m.in. pługiem śnieżnym,  
piaskarką, zamiatarką oraz kosiarką bijakową tylno-boczną na pantografie.

To nie pierwsza, analogiczna inwestycja przeprowadzona na terenie powiatu lublinieckiego. W lipcu ubiegłego roku  
interesujące rozwiązanie zastosowano w Gminie Ciasna, dokonując zakupu ciągnika wraz z beczkowozem - służącego  
do obsługi systemów oczyszczania ścieków. Pojazd wykorzystywany jest jednak nie tylko do przepłukiwania kolektorów  
kanalizacyjnych. Dzięki możliwości dopięcia ładowacza czołowego, kosiarki oraz wideł – ciągnik służy również do odśnieżania, 
pielęgnacji przydrożnych rowów i transportu.

Co ciekawe, Gmina Ciasna, jako pierwsza w województwie śląskim, złożyła wniosek na zakup ciągnika do Wojewódzkiego 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wcześniej WFOŚiGW dofinansowywał zakupy  
samochodów służących do utrzymywania sieci. Dzięki temu, przy znacznie mniejszym wydatku, gmina może samodzielnie 
utrzymywać zarówno drożność kanalizacji i infrastrukturę drogową, jak również tereny zielone.

W Dralinach otwarto wyremontowane mieszkania chronione, będące formą pomocy 
społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, związanej z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin “Za życiem” z lipca 2016 roku. Dzięki dofinansowaniu ze strony Śląskiego Urzędu  
Wojewódzkiego (75%) oraz środkom własnym Gminy Pawonków, zamieszkały tutaj dwie rodziny. 

Łączna kwota inwestycji sięgnęła niemal 103 tys. złotych, z czego 20 tysięcy przeznaczono na wyposażenie.  
Remont mieszkań jest ściśle związany z założeniami Ustawy “Za życiem” oraz Ustawą o Pomocy Społecznej -  
w myśl przepisów, są one adresowane do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową: wiek,  
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają  
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.
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Woźniki: Ciągnik z całorocznym  
wykorzystaniem

            

Potrzebujący z Gminy Pawonków  
już w nowych mieszkaniach!



- Rodziny z terenu Gminy Pawonków, które zamieszkały w Dralinach, będą objęte wsparciem ze strony służb socjalnych. 
Z lokatorami współpracować będzie przydzielony pracownik. Otrzymają oni wszelką pomoc m.in. w kwestii załatwiania 
formalności urzędowych czy w zakresie procesów integracyjnych w nowym środowisku - powiedziała Bernadeta  
Kaczmarzyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie. Dodała, że celem takiego rozwiązania 
jest uniknięcie całodobowej opieki instytucjonalnej, np. w Domach Pomocy Społecznej.

W wyremontowanych pomieszczeniach zamieszkały dwie, dwuosobowe rodziny objęte wsparciem GOPS w Pawonkowie 
- kobieta w wieku 60 lat z dzieckiem w wieku 37 lat oraz 55 letni mężczyzna będący pod opieką 78 letniej matki. 

Wyposażenie mieszkań spełnia kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny w sprawie mieszkań chronionych 
z 2018 roku. Do dyspozycji rodzin są: pokoje - z tapczanami, szafą ubraniową, szafką nocną oraz krzesłami; kuchnie - 
ze zlewozmywakami, chłodziarkami, meblami, kuchenkami i naczyniami oraz łazienki i ustępy z odpowiednim  
wyposażeniem.

         Adam Kaczmarzyk z Gwoździan, Michał Wieczorek z Dralin,  
    Tomasz Ogiołda z Koszęcina i Piotr Stępień z Lublińca – te nazwiska  
          warto zapamiętać! Absolwenci Technikum nr 2 przy Zespole Szkół  
   Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, na kierunku informatyka,  
  skonstruowali czujniki smogu wraz z aplikacją telefoniczną. 

– Jesteśmy czwórką przyjaciół z jednej klasy, młodymi ludźmi z ambicjami, którzy zauważają poważny Problem  
smogu w Polsce. Chcąc z nim walczyć znaleźliśmy platformę „Zwolnieni z teorii”, która pomaga w realizacji projektów  
społecznych. Codziennie po szkole zajmujemy się naszym projektem i wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy oraz pomocy  
społeczności uda nam się zbudować nasze czujniki smogu i stworzyć dokładną mapę zanieczyszczeń w Polsce – 
czytamy na oficjalnej stronie projektu ecoData, powstałego w październiku 2019 roku.

Twórcy wyznaczyli sobie za cel stworzenie własnych czujników smogu a także strony internetowej i aplikacji,  
dzięki którym będzie można sprawdzić jakość powietrza w każdym miejscu w Polsce. Udało im się zrealizować  
ten pomysł i od kilku dni jedna z ich stacji pomiarowych funkcjonuje już w Gwoździanach, druga w Dralinach  
a trzecia zamontowana została w Lublińcu.

Urządzenia mierzą poziom zanieczyszczeń PM 2.5 i PM 10 a także temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Wyniki  
pomiarów na żywo sprawdzać można na stronie www.ecodata.pl lub w aplikacji Earthy, dostępnej na platformę  
Android i iOS – można więc swobodnie korzystać z jej możliwości niezależnie od posiadanego urządzenia.

Oprócz tego aplikacja Earthy, pozwala znaleźć najbliższe punkty odbioru odpadów, takich jak elektrośmieci, odpady 
medyczne albo odzież używana. Daje również dostęp do bazy ciekawych artykułów i materiałów o ekologii. Część  
z zawartych informacji pochodzi z biblioteki Fundacji WWF.

Jak mówią twórcy, prace nad kolejnymi funkcjami i usprawnieniami już trwają – w najbliższym czasie możemy 
spodziewać zatem szybkiego rozwoju projektu. Dzięki niezwykłemu osiągnięciu, maturzyści z powiatu lublinieckiego 
zostali zauważeni nie tylko w wymiarze lokalnym. Projektem zainteresował się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich – 
Adam Bodnar czy były Minister Cyfryzacji – Michał Boni. Adam, Michał, Tomek i Piotrek udzielali również wywiadów 
w radiu RMF MAXXX i w lokalnych gazetach.

Więcej na stronie: www.ecodata.pl 

Zdjęcie: Autorzy oraz Dyrektor oddziału Banku BNP Paribas w Lublińcu, Sylwia Zaborowska-Puzoń.  
Bank partneruje pracom realizowanym w ramach projektu.
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Sparta Lubliniec jednak zagra  
w lidze okręgowej 

Jeszcze 7 maja w trakcie obrad Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,  
dotyczących przeanalizowania możliwości wznowienia i dokończenia zawieszonych  
rozgrywek, ustalono, że – Jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek  
sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek;
 

Awans do ligi okręgowej przypadł więc w udziale pierwszej drużynie A klasy, czyli Promieniowi Glinica. Regulamin 
rozgrywek zawierał jednak zapis informujący, że – Awans do Klasy Okręgowej uzyska również drużyna wyłoniona 
spośród wicemistrzów Klasy A z Podokręgów Częstochowa i Lubliniec [w tym przypadku Sparta – przyp. red.].  
Drużyna, która uzyska awans, wyłoniona zostanie w jednym meczu barażowym – wynikało z dokumentu przyjętego 
przez Związek w dniu 18 czerwca 2019 roku.

Dlaczego zatem, oczekująca na mecz o wszystko, lubliniecka Sparta, po kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 14 maja 
uzyskała bezpośrednią promocję do klasy okręgowej? – W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, trenerów  
i sędziów, Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakończenia wszystkich rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020 –  
poinformował w czwartek prezes Śl. ZPN, Henryk Kula. Całkowite zamknięcie sezonu oznacza więc, że wspomniany 
wyżej mecz barażowy został anulowany.
 

Ze względu na to, że już wcześniej Zarząd przyjął rozwiązanie, wedle którego sezon zostanie zakończony bez spadków,  
a do lublinieckiej A klasy awansują dwa zespoły z klasy B (czego zmodyfikować nie można) – zarówno ekipy Sparty  
Lubliniec jak i wicelidera grupy częstochowskiej, przy anulowanym meczu barażowym otrzymały automatyczną pro-
mocję do okręgówki.

Dodajmy jeszcze, że A klasa podokręgu częstochowskiego składa się z dwóch grup, zatem przed decydującym  
spotkaniem ze Spartą należało rozegrać tutaj wcześniejszy baraż wiceliderów. W tym przypadku, o tym czy do ligi  
okręgowej awansują Czarni Starcza lub Lotnik Kościelec zadecyduje jednak… wyższa średnia arytmetyczna (dwa  
miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań.
 

Awans do klasy okręgowej to z pewnością dobra informacja dla kibiców Sparty, którzy w zakończonym właśnie sezonie 
musieli zmagać się z bolesnym upokorzeniem, jakim był spadek ich drużyny do A-klasy. W wielu opiniach zgodnie 
uznano, że klub z tak pięknym stadionem i potencjałem sportowo – organizacyjnym, po prostu, nie ma prawa obsunąć 
się na taki pułap.
 

Ręce zacierają również sympatycy Promienia Glinica – zespołu, który (uwaga!) od sezonu 2014/15 nie schodził  
z A-klasowego podium. Możliwość gry na wyższym poziomie będzie zatem ukoronowaniem znakomitych wyników 
sportowych i stabilnej polityki klubu. Jeśli i w tym przypadku weźmiemy pod uwagę nowo wybudowany, efektowny 
obiekt przy ulicy Brzezinkowskiej… wówczas śmiało możemy stwierdzić, że zasłużony awans Promienia będzie  
wielkim świętem dla całej społeczności Glinicy.
 

Rozpoczęcie nowego sezonu przewidziano na połowę lipca.

Maturzyści z powiatu lublinieckiego  
skonstruowali czujniki smogu  
wraz z aplikacją telefoniczną!
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