
Lato dobiega końca. Przed nami coraz chłodniejsze dni. W okresie jesienno-zimowym łatwiej o infekcję górnych 

dróg oddechowych i grypę. Nadal walczymy z pandemią koronawirusa. Podobieństwo objawów COVID-19 do 
innych infekcji sprawia, że przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa będzie jeszcze trudniejsze. W 
tym celu została opracowana strategia zwalczania pandemii. Przede wszystkim będziemy testować pacjentów, u 

których występują objawy - gorączka, duszność i inne charakterystyczne dla COVID-19. Chcemy także chronić 
osoby szczególnie wrażliwe, które mogą przechodzić chorobę najciężej – osoby starsze, z obniżoną odporno-
ścią, przebywające w jednostkach całodobowej opieki. 
Testy obowiązkowo będą wykonywane: 

- u osób z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, 

- u osób przed rozpoczęciem turnusu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej oraz przed 
przyjęciem do placówek opieki długoterminowej, takich jak 

hospicja czy domy pomocy społecznej. 
Co ważne, obecnie w Polsce mamy ponad 260 punktów drive 
thru w ponad 200 powiatach.  

W okresie jesienno-zimowym lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej będą mogli zlecać testy pacjentom z infekcją 
dróg oddechowych. Jak będzie się to odbywać? Osoba, która 

ma objawy powinna skontaktować się z lekarzem w ramach 
teleporady. Podczas rozmowy lekarz zdecyduje o sposobie 
dalszego postępowania. W przypadku wykonania testu, jeśli 

jego wynik będzie ujemny, pacjent zostanie pod opieką leka-
rza POZ. W sytuacji, jeśli wynik testu na koronawirusa bę-
dzie pozytywny – zostanie skierowany na tzw. „ścieżkę zakaź-
ną”, czyli do jednej z placówek, która zajmuje się leczeniem 

chorób zakaźnych. 
Obowiązkowa kwarantanna dotyczy osób, które miały stycz-
ność z osobą chorą lub były narażone na zakażenie oraz 

osób, które przekraczają granicę zewnętrzną UE (z określo-
nymi wyjątkami). 
Co się zmieniło? Kwarantanna nakładana przez inspekcję 

sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została 
skrócona do 10 dni. Osoby, które nie maja objawów choroby 
nie będą poddawane testom na koronawirusa.   

Na izolacji domowej muszą przebywać pacjenci, u których 
zostało zdiagnozowane zarażenie koronawirusem, ale czują 
się na tyle dobrze, że nie muszą pozostać w szpitalu. 

W 7 dobie, pacjent otrzyma SMS z informacją o tym, że w 8-
10 dobie powinna odbyć się teleporada z lekarzem POZ. W 

trakcie porady lekarz oceni stan zdrowia i zadecyduje o 
ewentualnym przedłużeniu izolacji powyżej 10 dni – jeśli 

wystąpiły objawy choroby. 
Jeśli u pacjenta nie wystąpiły objawy, izolacja kończy się auto-
matycznie w 10 dniu od daty wykonania testu. 

W sytuacji, kiedy wystąpiły objawy infekcji, czas trwania izola-
cji wynosi minimum 13 dni od daty pojawienia się objawów. 
Co ważne, ostatnie trzy dni muszą być bezobjawowe. Jeśli 

jest konieczność przedłużenia izolacji domowej, lekarz POZ z 
wykorzystaniem aplikacji gabinet.gov.pl przesyła udostępniony 
formularz z informacjami o pacjencie i terminie przedłużenia. 

Zachowanie wszystkich osób i przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa jest bardzo ważne w walce z koronawirusem. Od 
każdego z nas zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się 

dalej. W kolejnych tygodniach podstawą działań prewencyj-

nych będzie nadal: dystans społeczny, dezynfekcja i częste 
mycie rąk, zasłaniania nosa i ust. 
Przed nami jesień – czas infekcji górnych dróg oddechowych i 

grypy. Dlatego rozważ szczepienie przeciwko grypie. Wyko-
nanie takiego szczepienia zmniejsza ryzyko nakładania się na 
siebie objawów grypy i koronawirusa.      artykuł z www.gov.pl 
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SP GASZOWICE ZE ŚC IANKĄ ZDJĘCIOWĄ 

W pierwszym dniu 

nowego roku szkol-

nego 2020/2021 w 

Szkole Podstawowej 

w Gaszowicach zaini-

cjowano istnienie 

tzw. ścianki szkolnej. 

Będzie ona wykorzy-

stana do robienia 

okolicznościowych 

zdjęć.  

Uczniowie, rodzice, 

absolwenci i goście 

szkoły mogą wyko-

nać sobie  samodziel-
nie pamiątkowe  

zdjęcie na tle szkoły.  Życzymy miłej zabawy.      SP 

29 sierpnia Panie z KGW Łuków Śląski zostały zaproszone do Radia Silesia . Podczas trwającej 3 godziny 

audycji pod nazwą „Weekend z Gwiazdami” Panie opowiadały o Naszej wsi .Przedstawiły pokrótce   hi-

storię KGW  Łuków Śląski, 

opowiedziały czym  się zaj-

mują  i o zrealizowanych 

projektach, których było 

bardzo dużo. Panie zawio-

zły do radia swojski  kołocz  

i zdradziły słuchaczom  tra-

dycyjny przepis przekazy-

wany z pokolenia na poko-

lenie. Miła atmosfera, jaka 

panowała w studio  dzięki 

prowadzącym wpłynęła na 

wspaniałe humory wszyst-
kich uczestników. 
   KGW 

KGW ŁUKÓW ŚLĄSKI W RADIU S ILESIA 

Pomimo coraz większej popularności kotłów gazowych czy 

pomp ciepła, kotły opalane węglem w dalszym ciągu pozostają 

dominującym źródłem ciepła w budownictwie jednorodzin-

nym. Oczywiście problem smogu i niskiej emisji jest ściśle 

powiązany z węglem, jednak przyczyną tych zjawisk są przede 

wszystkim przestarzałe kotły o niskiej sprawności, które spala-

ją węgiel w sposób bardzo nieefektywny. Obecnie każdy nowy 

kocioł węglowy powinien spełniać wymogi 5 klasy wg Normy 

PN-EN 303-5:2015 lub Dyrektywy EcoDesign. Są to więc 

urządzenia o znacznie lepszych parametrach zarówno pod 

względem efektywności spalania, jak i emisji zanieczyszczeń. 

Nowoczesne kotły węglowe są łatwiejsze w użytkowaniu, ale 

też bezpieczniejsze niż kotły starego typu, gdyż są one wypo-

sażone w szereg czujników umożliwiających zautomatyzowane 

sterowanie kotłem. Dzięki pomiarom analizowanym przez 

sterownik kotła, ilość paliwa i powietrza podawanych do ko-

mory spalania dobierana jest w taki sposób, aby spalanie było 

efektywne i bardziej ekologiczne. 

Warto wiedzieć: 

- Kotły węglowe 5 klasy z automatycznym załadunkiem paliwa 

emitują około 3 razy mniej pyłu niż kotły 3 klasy wg normy 

PN-EN 303-5. 

- Aktualne rozporządzenie zakazuje montażu komorowego 

kotła 5 klasy z ręcznym załadunkiem paliwa bez zbiornika aku-

mulacyjnego, tzw. bufora. 

- Jednym z najczęstszych błędów jest przewymiarowanie kotła, 

co przekłada się na obniżenie jego sprawności, spalanie więk-

szej ilości paliwa oraz potencjalne skrócenie żywotności urzą-

dzenia. 

- Ze względu na niższą temperaturę spalin, nowoczesne kotły 

węglowe mogą wymagać montażu wkładu kominowego z ma-

teriału odpornego na korozję chemiczną. 
 

Cały artykuł o kotłach węglowych oraz o innych sposobach 

walki ze smogiem dostępny na stronie  internetowej:   

nietrujsasiada.pl. 

W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ , KOTŁY WĘGLOWE  
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KOMUNIKAT SOŁTYSÓW 

W ramach przygo-

towań do nowego 

roku szkolnego 

2020/2021 w Szko-

le Podstawowej w 

Gaszowicach wyko-

nano następujące 

prace: 

 d o k o n a n o 

remontu Sali komputerowej: zakupiono me-

ble, położono wykładzinę podłogową, zmienio-

no instalację elektryczną oraz oświetlenie, po-

malowano ściany a na jednej z nich przyklejo-

no fototapetę, w oknach zainstalowano rolety. 

W sali umieszczono sprzęt komputerowy, 
który znajdował się na wyposażeniu szkoły. 

 pomalowano ławki na korytarzach szkolnych 

 dokonano renowacji ławek przy boisku szkol-

nym 

 zakupiono regały książkowe do biblioteki 

 zakupiono szafki na klucze 

 szkołę wyposażono w środki potrzebne na 

okoliczność epidemii koronawirusa covid - 19 

 szkoła została gruntownie wysprzątana w 

związku z rozpoczęciem roku szkolnego.           

 
SP Gaszowice 

REMONTY W SP GASZOWICE 

Trzecią ratę podatku od nieruchomości i podatku rolnego będzie można wpłacać  

u sołtysów w następujących terminach i miejscach: 

Piece - 14 i 15 września br. w godzinach 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00, Świetlica Śro-

dowiskowa ul. Rydułtowska; 

 

Szczerbice - 12 września br. w godzinach 9.00 - 13.00,  14 oraz 15 września br. w 

godzinach 9.00 - 15.00,  OSP Szczerbice ul. Radoszowska; 

 

Czernica – 12 września br. w godzinach 15.00 - 17.00,  14 oraz 15 września br. w godzinach 9.00 - 

12.00,  UWAGA! Szkoła Językowa na terenie Ośrodka Kultury Zameczek ul. Wolności; 

 

Łuków Śląski - 11 września  br. w godzinach 16.00 - 18.00, 14 oraz 15 września br. w godzinach 16.00 - 

18.00,  UWAGA! ul. Wolności 18 (były zakład fryzjerski); 

 

Gaszowice - 11 września  br. w godzinach 8.00 - 12.00 oraz 14.00 - 16.00, 14 i 15 września br.  w godzi-

nach 8.00 - 12.00 oraz 14.00 - 16.00, Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach ul. Rydułtowska. 

Jednocześnie w związku przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną zachęcamy, aby w miarę możliwości 

wykonywać płatności drogą elektroniczną, a przy dokonywaniu płatności u sołtysów prosimy o zachowy-

wanie szczególnej ostrożności. 
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Przypominamy, że 20 września mija kolejny termin 

wnoszenia kwartalnej (III kwartał 2020) opłaty za  

gospodarowanie odpadami. 

Prosimy o terminowe dokonywanie płatności. Str. 4 

Jak co roku w czasie wakacji można było w Czernic-

kiej Akademii Tenisa Ziemnego grać i na sportowo 

spędzić czas. Organizatorem był Sołtys. Zajęcia odby-

wały się w reżimie panującej pandemii. Aktywna mło-

dzież  oraz całe rodziny grały z wielkimi chęciami  

i emocjami. Do najaktywniejszych rodzin należała ro-

dzina Kozub i Świerczek. Podziękowania dla Dyrekcji 

SP Czernica za udostępnienie boiska.  A.M. 

Czernicka Akademia Tenisa 


