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Z nożem na posłankę

Znak wprowadza w błąd?

Śmieci jednak taniej?

POWIAT Mężczyzna, który w ubiegły wtorek
groził posłance Wiśniewskiej, jest znany lubinieckiej
prokuraturze. STR. 3

kochanowice Fotoradar pojawia się tu
tylko od czasu do czasu, a znak stoi cały czas.
Czy to zgodne z prawem? STR. 7

lubliniec Samorząd nie wyklucza, że zmaleje
stawka za odbiór odpadów. STR. 8

Przekręt w szpitalnych związkach?
Lubliniec

W szpitalnej „Solidarności” zawrzało.
Wiele wskazuje na to, że mogło tu
dojść do finansowych machlojek. Jeśli
okaże się, że pracownicze składki
wpływały na konto, do którego dostęp
miał mieć jedynie przewodniczący,
przekręt sięgnie niebagatelnej kwoty
blisko 40 tys. zł

na sytuacja z zadłużeniem. Okazało
się, że przewodniczący jeszcze wiosną u jednego z lokalnych przedsiębiorców zamówił świąteczne paczki dla związkowców. Kwota sięgnęła 11 tys. zł, ale mężczyzna nigdy
nie doczekał się zwrotu poniesionych kosztów. Oficjalnie nie chce
o niczym mówić, ale w rozmowie
telefonicznej potwierdza, że w akcie desperacji w końcu roku sprawę
zgłosił lublinieckiej policji. Wraz
z odsetkami, zadłużenie doszło już
około 13 tys. zł.
Bańka pękła, kiedy o wszystkim zaczęły w związkach krążyć
coraz głośniejsze plotki. Kilka,
jeżeli nie kilkanaście, osób zrezygnowało z dalszej związkowej
działalności. Sprawie zaczęto się
przyglądać dokładniej. I wówczas
okazało się, że ze związkowego
konta w ciągu półtora roku zniknęły 23 tys. zł.

Milena Kościelniak

N

a trop prawdopodobnie
bezprecedensowej afery
finansowej naprowadził
nas telefon od naszego Czytelnika. Według jego słów przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym
w Lublińcu miał działać na szkodę
swojej organizacji, przywłaszczając
sobie ponad 20 tys. zł z członkowskich składek.
Coś na rzeczy jest, choć tutejsza
policja nie chce mówić zbyt wiele
o sprawie. Z własnych źródeł wiemy, że dochodzenie w tej sprawie
lublinieccy policjanci rozpoczęli zaledwie kilka dni temu, bo 25 stycznia, a nadzorem objął je prokurator.
- Na razie policja prowadzi
czynności w sprawie, nie przeciwko konkretnej osobie – informuje
rzeczniczka KPP Iwona Ochman.
- Nic więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
Kolejne kroki skierowaliśmy
więc do lublinieckiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego. Henryk
Kromołowski, dyrektor placówki,
przyznaje, że rzeczywiście dostał
od policji informację w tej sprawie.
Sama administracja szpitala ma jednak ze wszystkim niewiele wspólnego, bo związki z założenia są samodzielne i niezależne.
- Ustawa o związkach zawodowych obliguje pracodawcę do przekazywania składek członkowskich

©Milena Kościelniak

Policja potwierdza

Czy w szpitalnych związkach doszło do wycieku gotówki? Sprawę bada lubliniecka policja.

na rzecz związków zawodowych –
wyjaśnia dyrektor Kromołowski.
- Związek zawodowy podaje liczbę, imiona i nazwiska pracowników, którzy należą do związków,
a rolą szpitala jest odprowadzenie
odpowiednich kwot na rachunek
bankowy, wskazany przez związki zawodowe.
Całą sprawę komentuje krótko,
mówiąc, że podobnie jak większość
prcowników szpitala, jest zbulwersowany i zaskoczony, że do takiej
sytuacji doszło.

Czyje to konto?

Tak też szpital robił, przesyłając co miesiąc niespełna procent
od wynagrodzeń członków szpitalnej „Solidarności”. Warto do-

dać, że w dobrych związkowych
czasach, organizacja liczyła nawet do stu członków. W czerwcu
2011r. przewodniczący związków
w szpitalu miał jednak złożyć pismo, w którym prosi o przekazywanie 60 procent kwoty na wska-

zane przez siebie bankowe konto,
a pozostałe 40 procent miało wpływać na rachunek częstochowskiego
zarządu regionu NSZZ „Solidarność”. I pewnie nikt nie dopatrzyłby się w tym niczego podejrzanego, gdyby nie pewna nieprzyjem-
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Pogoda dla powiatu

ZAPYTAJ PRAWNIKA
Witam, mam dziecko z kobietą, która była
kiedyś moją żoną. Obecnie żyje ona z innym
mężczyzną w innym mieście i ja nie mam już
kontaktu z synem. Dlatego chciałbym zrzec
się do niego praw i przestać płacić alimenty.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, w jaki
sposób coś takiego należy zrobić?

Piątek 3 st.
Sobota 2 st.
Niedziela 0 st.
Zachmurzenie duże, zimno i mokro, opady deszczu ze śniegiem

NASZA AKCJA

POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA

URSZULA LAJT

Sołtys:
Ciasnej
Sprawowana
funkcja sołtysa: druga
kadencja
Stan cywilny:
mężatka, troje dzieci
Wiek: 48 lat

Kalendarium
1 lutego 2013 roku
do końca roku pozostają 333 dni
wschód słońca: 7:13
zachód słońca: 16:26
„ J e ś l i n i e c h c e s z być
z a p o m n i a ny m s z y b k o p o ś m i e rc i ,
a l b o z a ra z p i s z r z e c z y wa r te
p r z e c z y ta n i a , a l b o c z yń r z e c z y
wa r te o p i sa n i a .”
B e nj a m i n Fra n k l i n

Wykształcenie: zawodowe
Zainteresowania:
tworzenie
dekoracji
Plany przyszłościowe sołectwa:
Chciałabym, aby w naszej gminie
powstała salka z prawdziwego
zdarzenia na specjalne okoliczności. W pobliskich miejscowościach
mieszkańcy posiadają takie sale
w budynkach wielofunkcyjnych.
U nas także przydałaby się podobna, dlatego będę się starać o powstanie takiego miejsca.
Oprac. pp
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Brygida, Cecyliusz,
Dziadumiła, Emil, Iga, Paweł,
Pioniusz, Piotr, Prosimir, Sewer,
Siemirad, Weridiana, Winand,
Winanda, Wirydiana, Zybart,
Zybert, Zybracht, Zygbert
i Żegota
SZKOCJA I IRLANDIA
PÓŁNOCNA – Imbolc (Dzień
Świętej Brygidy) święto celtyckie
MAURITIUS –Rocznica zniesienia
niewolnictwa

Dla Rolnika

PO RYBY w Lublińcu
ARiMR prowadzi trzy nabory wniosków
o pomoc w ramach PO RYBY 2007-2013.
Kolejne dwa odbędą się wkrótce.
Od 29 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.
można składać wnioski o pomoc na inwestycje
realizowane w ramach środka 2.4 „Rybołówstwo śródlądowe”. Wachlarz przedsięwzięć,
które mogą być dofinansowane w ramach
takiej pomocy, jest szeroki. Obejmuje on bowiem m. in. zakup, budowę, przebudowę, remonty obiektów budowlanych lub urządzeń,
służących do wyładunku i przechowywania
produktów rybnych, naprawy sprzętu pływającego i sprzętu rybackiego. Wsparcie można
również otrzymać na remonty np. magazynów sprzętu rybackiego, zaplecza socjalnego,
a także nabrzeża lub miejsca postoju sprzętu
pływającego, służącego do połowu ryb.
Do otrzymania pomocy kwalifikują się także
budowy obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów, a także inwestycje, które
prowadzą do poprawy warunków wstępnego

przetwarzania,
wyładunku,
przewożenia,
pakowania lub
przechowywania
produktów rybnych
w miejscach
wyładunku
i przystaniach.
Dofinansowanie Jerzy Socha,
może być wyko- kierownik Biura
rzystane także na Powiatrowego
modernizację łodzi ARiMR w Lublińcu.
rybackiej, np. wymianę silnika, czy na
wykonanie prac, które mają prowadzić do
poprawy jakości produktów rybnych.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do
oddziału regionalnego Agencji właściwego
ze względu na miejsce położenia obwodu
rybackiego, w którym będzie realizowana
operacja. Wniosek o dofinansowanie należy
złożyć osobiście lub przez upoważnioną
osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną
w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego lub przesyłką kurierską.

Obowiązek ponoszenia ciężarów utrzymania i wychowania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach i nie zależy od tego, przy którym
z rodziców dziecko pozostaje, z tym, że rodzic,
któremu nie przyznano wykonywania bezpośrednio władzy rodzicielskiej po rozwodzie, obciążany jest przez sąd alimentami.
Bardzo często rodzic, sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, znajduje sobie
nowego partnera i zaczyna życie w nowym

KOMENTARZ POLITYCZNY
Jak Pani/Panu podoba się pomysł
zwiększenia ilości fotoradarów na
polskich drogach? Czy w naszym
powiecie są jakieś zbędne fotoradary
- albo wręcz przeciwnie - czy gdzieś
fotoradaru brakuje?

związku, formalnym bądź nieformalnym.
Wówczas to, temu z rodziców, który płaci alimenty, wydaje się, iż powinien być zwolniony
z tego obowiązku, gdyż syn czy córka mają nowego tatusia (mamusię). Jednak jest to błędne myślenie. W opisanej sytuacji, dopóki dziecko uprawnione do alimentacji ze strony biologicznego rodzica nie usamodzielni się, co zasadniczo związane jest z możliwością podjęcia
przez niego pracy zarobkowej (art. 133 k.r.o.),
dopóty trwa obowiązek łożenia na jego utrzymanie i wychowanie przez biologicznego ojca,
chyba że dziecko to zostałoby przysposobione
przez nowego męża matki (art. 121 i 131 k.r.o.).
Natomiast kwestia władzy rodzicielskiej
– bo chyba o to chodziło autorowi pytania –
jej pozbawienie, zawieszenie, czy ograniczenie, nie ma wpływu na obowiązek alimentacji
dziecka, jak również na kontakty z nim, chyba

że sąd orzeknie o zakazie tych kontaktów.
Problem poruszamy przez autora pytania jest złożony, a z uwagi na
ograniczenia ramowe wydawcy, nie jest
możliwe omówienie
Adwokat
wszystkich wątków mgr Andrzej Jura.
Kancelaria
tej sprawy, chociażAdwokacka
by nawet w wielkim
Plac Mańki 8
tel. 609 186 150
skrócie.

ratów drogowych, jak rejestrowanie
łamania przez nich przepisów drogowych. Przykładem, gdzie koniecznie
winien być ustawiony, aby mieszkańcy czuli się bezpieczniej, jest w naszej gminie Sieraków. Tam wypadki są prawie codziennością.

wyżki podatków, ściąganie na wszelkie sposoby pieniędzy od obywateli są wynikiem działań konkretnych
ludzi-ludzi obecnej władzy.
Gdyby fotoradary były ustawiane w miejscach, gdzie rzeczywiście
istnieje taka potrzeba, gdyby były
odpowiednio oznaczone i zawsze
sprawne to wtedy spełniały by swoje zadanie. Uważam, że dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu należy budować nowe drogi, odpowiednio modernizować i oznakować już istniejące, budować bezkolizyjne przejścia
- to jest właśnie podstawowe zadanie państwa i samorządów.

ZUZANNA
GEILKE

JERZY
ORSZULAK

Polskie
Stronnictwo
Ludowe

KWW
Samorząd
Lubliniecki

Fotoradar
będzie sprzyjał bezpieczeństwu na drogach, jeżeli będzie zainstalowany we właściwym miejscu, czyli tam gdzie dochodziło dotychczas do wypadków
samochodowych. Stawianie ich według czyjegoś widzimisię denerwuje kierowców i wpływa na ich negatywne do fotoradarów nastawienie.
Moim zdaniem fotoradary powinny
być instalowane wyłącznie przez Inspekcję Nadzoru Drogowego i tylko w miejscach, w których występuje zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa. Instytucja ta powinna prowadzić statystyki dotyczące wpływu
urządzenia na ilość wypadków powodowanych przez kierowców. Tylko radary, które będą wpływać na
zmniejszenie ilości wypadków, powinny pozostać na swoich miejscach.
Instalowanie tych urządzeń na prostej drodze, gdzie nigdy nie dochodziło do kolizji, nie ma uzasadnienia. Jeżeli ustawia się fotoradar, biorąc pod uwagę wyłącznie wpływy do
budżetu państwa lub gminy, to zdecydowanie jestem temu przeciwna.
Jednak jest druga strona medalu. Należałoby posłuchać, co mówią
o naszym horrorze na drogach kierowcy z państw zachodnich, Rosji
oraz USA. Będąc w Stanach, poznałam tamtą mentalność. Przepisy są
po to, aby je respektować, mandaty
bardzo wysokie, a policja wzbudza
szacunek i respekt oraz powagę instytucji. Tam nie ma dyskusji o fotoradarach. Jeżeli jeździ się przepisowo, to radar nikogo nie obchodzi.
U nas nie ma innego sposobu na pi-

Uważam,
że jeśli wszyscy kierowcy przestrzegaliby przepisów, zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego, to fotoradary nie byłyby potrzebne. Niestety
wiemy z doświadczenia, że tak nie
jest. W związku z tym, jeśli fotoradary mają być ustawiane, to w miejscach, gdzie szczególnie często dochodzi do wypadków i kolizji. Z moich obserwacji wynika, że taką drogą
jest DK 46 w kierunku Częstochowy
oraz droga, łącząca Lubliniec z Koszęcinem. Na tych odcinkach bardzo często dochodziło do wypadków
śmiertelnych nawet z udziałem kilku
osób jednocześnie. Natomiast jestem
przeciwny wykorzystywaniu fotoradarów w celu zasilenia gminnych
budżetów, ponieważ niesie to wiele
kontrowersji i wątpliwości.

ANDRZEJ
GAWRON

Prawo i Sprawiedliwość

Osobiście staram się
przestrzegać ograniczeń szybkości
i jak każdy kierowca nie lubię płacić mandatów. Problem z fotoradarami tkwi niestety w tym, że urządzenie to sprowadzono do narzędzia
zwiększającego wpływy do budżetu
państwa i gmin. Są to pułapki, które
mają za zadanie wyciągnąć z kieszeni kierowców jak najwięcej kasy. Ten
haracz w bieżącym roku zaplanowano na około 1,5 mld zł. Powinniśmy
mieć świadomość, że kolejne pod-

Masz pytania z zakresu prawa i nie
wiesz, gdzie się z nimi zwrócić? Zadaj je naszemu ekspertowi. Na pytania naszych Czytelników czekamy pod adresem e-mail:
redakcja@gazetalubliniecka.pl

JACEK
MOKROS
KWW
Jacka
Mokrosa

Idea lnie
równa, szeroka jezdnia, utwardzone pobocze,
wybrukowane chodniki, ścieżki
dla rowerów, przejścia dla pieszych
oznaczone sygnalizacją świetlną –
te elementy warunkują bezpieczne
poruszanie się po drogach. Jako doświadczony kierowca, jadąc po takich trasach, czuję się pewnie. Ale
nagle, widząc fotoradar, gwałtownie
hamuję i kątem oka obserwuję w lusterku, czy auto za mną już nie siedzi
mi na zderzaku. A przecież to hamowanie było niepotrzebne, bo na liczniku miałem właściwą prędkość. Ale
kto o tym myśli w sytuacji, kiedy w
głowie ma tylko frazę: „za wszelką
cenę trzeba uniknąć otrzymania niechcianej i nie najtańszej fotki”. Zderzak cały, ale poniosłem inną stratę – właśnie jestem kilka sekund do
tyłu, a przecież o 7.30 muszę być w
pracy. Więc co robię?Tuż za skrzynką gaz do dechy i po chwili na liczniku 90 km/h. Jest bezpieczniej? A
przecież taka była idea ustawienia
fotoradaru. Oczywiście są miejsca
w naszym powiecie, gdzie te urządzenia spełniają swoją podstawową
rolę. Jednak większość tych lokalizacji każe sądzić, że są one stawiane jedynie w celu podreperowania budżetu jednostki, która nim dysponuje.
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wydarzenia

CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Kasa bez nadzoru?

Udaje nam się dotrzeć do kilkorga byłych związkowców. Mówią, że
choć nie zawsze się z nim zgadzali, przewodniczący działał prężnie.
Tym bardziej, że to była już druga
jego kadencja. Był bardzo aktywny
w pozyskiwaniu nowych członków.
Szlachetny zamysł, czy też wyrachowanie? Bo przecież więcej członków
to więcej odprowadzanych składek.
Skoro sprawa ciągnęła się aż półtora
roku – od czerwca 2011 do grudnia
2012 – pozostaje pytanie, co na to zarząd, komisja rewizyjna i skarbnik?

z kolei miały opierać się na wzajemnym zaufaniu. Wydaje się, że to zaufanie zgubiło związkową społeczność. Wniwecz poszły półtoraroczne składki wszystkich członków, do
których dochodzi blisko 13 tys. zł
długu u przedsiębiorcy z Lublińca –
w sumie około 36 tys. zł.

Przecież nad ludzkimi, ciężko wypracowanymi pieniędzmi, powinna
czuwać cała organizacja. Tymczasem
z rozmów ze związkowcami dowiadujemy się, że owszem, jakieś sprawozdania rocznie miały miejsce, ale
w tych spotkaniach nie uczestniczyli wszyscy członkowie komisji rewizyjnej. Kto więc w nich uczestniczył?
Kto nadzorował finanse związku?
Rozmowy z byłymi działaczami
najpierw wprawiają nas w konsternację, potem zaczynamy co nieco rozumieć. Otóż w związkach każdy miał
zajmować się swoją działką. Relacje

Zawiesili i kontrolują

Sprawą lublinieckich związków zajął się ostatecznie Zarząd
Regionu Częstochowskiego. Dotychczasowy zarząd został zawieszony, a władzę na trzy miesiące

przejął Zarząd Komisaryczny.
- Badamy wyciągi, dokumentację i sądzę, że do końca lutego poczynimy pewne ustalenia – mówi
Tomasz Ziółkowski, który tymczasowo przewodniczy szpitalnej
„Solidarności”.
Co jednak stanie się z dotychczasowym zarządem? Ziółkowski
wyjaśnia, że więcej będzie wiadomo
prawdopodobnie w połowie marca. Wtedy ma zostać zwołane walne zebranie wszystkich członków
i to oni zdecydują, jakie będą dalsze losy zarządu.

Powiat, Częstochowa

Z nożem na posłankę?

Zastraszał, bo był rozgoryczony
- Ten człowiek
był w moim
biurze po
raz pierwszy
– mówi GL
o Jerzym
C. Jadwiga
Wiśniewska

Z

atrzymany we wtorek 62-letni Jerzy C. już w czwartek
stanął przed sądem. Sąd
przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy.
Mężczyzną już raz zajęli się
prokuratorzy z Lublińca. Dwa lata
temu miał bowiem używać gróźb
karalnych wobec sąsiada. Ten konflikt trwa zresztą od wielu lat. Także on miał być podłożem wtorkowych zdarzeń, które ostateczne zaprowadziły C. do aresztu. Wprawdzie jeszcze w 2011 r. Prokuratura
Rejonowa w Lublińcu zwróciła się
do tutejszego sądu z wnioskiem
o przymusowe leczenie Jerzego C.
w szpitalu psychiatrycznym. Lubliniecki sąd odmówił, uznając znikomą szkodliwość gróźb mężczyzny.
Trudno dzisiaj oceniać, czy leczenie psychiatryczne coś by zmieniło,
jednak właśnie do gróźb karalnych
znów posunął się C. w ubiegły wtorek. Koło południa zjawił się w częstochowskim biurze Prawa i Sprawiedliwości. Przyszedł z petycją i doma-

gał się spotkania z posłanką Jadwigą Wiśniewską. Tym razem chodziło
o rozebrany płot, do czego rękę mieli wspólnie przyłożyć gmina i sąsiad.
Posłanki nie było w biurze, a mężczyzna uznał, że zostawienie w nim
pisma nie załatwia sprawy. Zapowiedział więc, że wróci. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie
fakt, że wychodząc, dodał: „Czy wiecie, co się stało w Łodzi? Tam był Ryszard C., a ja nazywam się Jerzy C.”.
Zaniepokojona tymi słowami asystentka Wiśniewskiej zgłosiła sprawę częstochowskiej policji.
C. rzeczywiście pojawił się
w biurze raz jeszcze. Jak się okazało, najpierw odwiedził jednak biura
częstochowskich posłów Platformy
Obywatelskiej. W biurze PiS czekała na Jerzego C. policja. Mężczyzna miał przy sobie finkę, gaz
pieprzowy i gumową pałkę. Stróże prawa zarzucili mu groźby karalne i zabrali C. do policyjnego
aresztu. Mężczyzna twierdził, że
uzbrojony chodzi na wypadek napadu i aby bronić się przed wałęsającymi się psami. Do winy się jed-
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Finkę, gaz pieprzowy i gumową pałkę miał przy sobie mężczyzna,
który wtargnął do biura Jadwigi Wiśniewskiej w poprzedni wtorek.
To Jerzy C., znany lublinieckiej prokuraturze już od 2011 roku
Milena Kościelniak

3

Gazeta
Lubl iniecka: Czy kiedykolw iek
wcześniej spotkała się Pani z podobnym zachowaniem?
Jadwiga Wiśniewska: Po raz
pierwszy zdarzyło się, że do mojego biura poselskiego przyszła osoba, która, żądając rozmowy ze mną,
zastraszała moje asystentki. Człowiek, który pojawił się w moim
biurze powoływał się na zbrodnię,
która miała miejsce w Łodzi. Bardzo zasmucił i zaniepokoił mnie
fakt, że ten mężczyzna miał przy
sobie narzędzia powszechnie uważane za niebezpieczne.

Jadwiga Wiśniewska
mogła paść ofiarą
agresywnego
mężczyzny?

tych decyzji czy może linia polityczna, którą Pani reprezentuje?
J.W.: Ten człowiek był w moim
biurze po raz pierwszy. Nigdy nie
miałam z nim żadnego kontaktu.
W swoich wypowiedziach nie odwoływał się do partii politycznej, którą mam zaszczyt reprezentować. Był
rozgoryczony działaniami urzędu
gminy, na terenie której mieszka.

GL: Czy powodem wtorkowej
sytuacji może być jakaś z podję-

GL: Jest Pani wytrawnym politykiem, więc zapytam - czy ktokolwiek ostrzega lub szkoli posłów, aby wiedzieli, jak mają się
zachować w podobnej sytuacji?
J.W.: Po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w biurze
poselskim Prawa i Sprawiedliwości
w Łodzi w 2010 roku, odbyło się
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
skierowane do parlamentarzystów
i pracowników biur. Ja, wraz z moimi pracownicami, również wzięłam udział w tym szkoleniu. Jednak
nie ma stałej praktyki prowadzenia
tego typu szkoleń dla parlamentarzystów i asystentów parlamentarnych, a szkoda. We własnym zakresie uczulam moich pracowników na
zachowanie zasad bezpieczeństwa.

nak nie przyznał.
Innego zdania był sąd, który
przychylił się do prokuratorskiego wniosku o areszt tymczaso-

wy. Jerzy C. prawdopodobnie spędzi w nim dwa najbliższe miesiące. Prawdopodobnie, bo wyrok nie
jest prawomocny.

Reklama

Witam,

Prawie rok czekał koszęciński samorząd na decyzję o skreśleniu spichlerza z rejestru zabytków.Udało
się – niespełna dwa tygodnie temu
do Koszęcina przyszła decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Obiekt w Cieszowej
zniknął z rejestru zabytków. STR.4.
Do niedawna ewangelicy z całego
powiatu mieli swoje miejsce przy
Plebiscytowej 3/5. Kościelne władze
wystawiły jednak stary budynek na
sprzedaż. Kupiec w końcu się znalazł. Nie zależało mu jednak najwyraźniej na klimatycznym gmachu kaplicy, ale na świetnie zlokalizowanej działce w centrum. Na
plac wjechały buldożery i systematycznie zamieniają wiekową kaplicę w gruzy. STR. 5
Mimo ubiegłorocznych zapewnień
władz gminy Ciasna, mieszkańcy Sierakowa nie doczekają się nowych znaków na skrzyżowaniu ulicy Osiedlowej z drogą wylotową w kierunku Jeżowej. „Tragedia wisi na włosku” mówią mieszkańcy. STR. 8
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z powiatu
Boronów

Samorząd zasłużył na Perłę?
B

oronów ma powody do zadowolenia. Znalazł się w gronie piętnastu polskich gmin,

©ARCH.

Sprawdzamy, jak wypada Boronów
w klasyfikacji gmin w ocenie
niezależnych czasopism

Perły Samorządu 2012 powędrowały jedynie do piętnastu miast i piętnastu
gmin w Polsce.

które zostały wyróżnione spośród
setki innych w plebiscycie Perły Samorządu 2012 „Gazety Prawnej”.
Ideą tego konkursu było wyłonienie najlepszych włodarzy miast
i wsi oraz gmin, wyróżniających się
szczególną sprawnością w zakresie branych pod uwagę kryteriów.
Wśrd nich znalazły się inwestycje
infrastrukturalne, ochrona środowiska oraz turystyka, sport i rekreacja. Kluczem do wysokiej lokaty
było uzyskanie wysokiej punktacji
w każdej z tych kategorii. Punktowane były takie kryteria jakości życia mieszkańców, jak to, czy gmina
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, czy funkcjonują w niej ścieżki rowerowe, ile jest gminnych boisk oraz jakie środki urzędy przeznaczają na turystykę i rekreację.

W pierwszej dziesiątce

Komisja „Gazety Prawnej”
przyznała wyróżnienia w kilku
kategoriach. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców zostało pięć wyróżnień, w miastach do
100 tys. mieszkańców przyznano
takich wyróżnież dziesięć. Wśród
gmin wiejskich komisja wybrała
piętnaście, które według niej zasługują na miano Perły Samorządu. W tej ostatniej kategorii w klasyfikacji ogólnej gmina Boronów
z 48 punktami zajęła wysokie dziewiąte miejsce. W działaniach związanych z ochroną środowiska, pod
względem wydanych środków budżetowych, Gmina Boronów znalazła się na podium, zajmując trzecią pozycję.
Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień odbyło się w dniu
niespełna dwa tygodnie temu podczas oficjalnej gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Nagrodę w imieniu wójta odebrał prze-

wodniczący Rady Gminy Edward
Czyż.
- To dla nas duże wyróżnienie,
ciesze się, że nasza praca została
doceniona – komentuje boronowskie wyróżnienie.

Skok w „Rzepie”

To nie jedyne wyróżnienie dla
gminy Boronów w ostatnim czasie. W opublikowanym w ubiegłym roku rankingu gmin „Rzeczypospolitej” Boronów uplasował
się na 65. miejscu. To oznacza, że
Boronów w ciągu roku przeskoczył
w rankingu dziesięć oczek. Tutaj
z kolei wyróżnienie powędrowało
do stu gmin z ponad dwóch tysięcu
w całej Polsce. Oceniający pubktowali całokształt gospodarki finansowej, inwestycyjnej i zarządzanie,
a także ilość pozyskanych środków
unijnych, udział wydatków na organizacje pozarządowe i powstanie nowych podmiotów gospodarczych. (ms)

Cieszowa

Spichlerz w Cieszowej nie jest już
zabytkiem – tak zdecydowało
ministerstwo. Jaki los czeka teraz
wiekowy budynek?

P

rawie rok czekał koszęciński
samorząd na decyzję o skreśleniu spichlerza z rejestru
zabytków. Udało się – niespełna
dwa tygodnie temu do Koszęcina
przyszła decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obiekt w Cieszowej, który od lat
spędzał samorządowcom sen z powiek i stanowił utrapienie gminy,
zniknął z rejestru zabytków.
Nie bez powodu gminę martwił
stary spichlerz. W końcu to gmina
jest jego właścicielem, a każdy remont obiektu wiązał się ze sporymi
obawami. Fakt, że spichlerz widniał
w rejestrze zabytków sprawiał, że
nad każdymi pracami nadzór miał
sprawować konserwator zabytków.
A to generuje koszty i zwykle piętrzy formalności. Koszęciński samorząd między innymi dlatego wystąpił o skreślenie spichlerza z rejestru.
Wójt Grzegorz Ziaja nie ukrywa,
że decyzja ministerstwa go cieszy.
- Przeprowadzenie remontu bez
ścisłych wymogów konserwatora
zabytków jest nie tylko łatwiejsze,
a przede wszystkim znacznie tańsze. Zwłaszcza, że obiekt wymaga także termomodernizacji – wyjaśnia wójt.
Dlaczego jednak spichlerz, który przez wiele lat zabytek miał stanowić, nagle stracił swój nobliwy
status? Przecież z każdym rokiem
nie staje się nowszy. Tymczasem
ministerstwo się rozmyśliło i po latach uznało, że spichlerz jednak zabytkiem nie jest.

- Zgodnie z zapisem w Ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, skreślenie z rejestru zabytków jest możliwe, gdy
obiekt uległ zniszczeniu w stopniu, powodującym utratę jego
wartości historycznej, artystycznej i naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania
decyzji o wpisie do rejestru nie
została potwierdzona w nowych
ustaleniach naukowych – wyjaśnia nam Maria Ledwig z Urzędu Gminy w Koszęcinie.
Tak właśnie potoczyły się losy
cieszowskiego spichlerza. Dokładne badania obiektu przeprowadził
tutaj katowicki Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Okazało się, że murowany budynek spichlerza jest w całości współczesny. Natomiast drewno z dawnego spichlerza miało
zachować się jedynie w niewielkich fragmentach. Niewiele z zabytkiem ma też wspólnego dach budynku, bo jego konstrukcja jest zupełnie inna niż oryginału. Zmienił
się także układ wnętrz, a od pierwotnego umiejscowienia odbiega
nawet sama lokalizacja, choć spichlerz pozostał w obrębie dawnego zespołu folwarcznego.
- Budynek utracił całkowicie wartości autentyczności konstrukcji, materiału, układu wnętrz,
funkcji oraz miejsca. Z tego powodu nie stanowi już świadectwa dawnego lokalnego budownictwa wiejskiego, wyrażającego charakter śląskiej sztuki ciesielskiej – tak brzmi
fragment decyzji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, która
dotarła do koszęcińskiego Urzędu Gminy.

©ARCH.

Gmina bez zabytku

Po skreśleniu z rejestru zabytków samorządowi będzie łatwiej, ale czy mieszkańcy powinni się obawiać, że stracą swoje
miejsce?

Czy to jednak oznacza, że bywalcy spichlerza, którzy znają go
jako miejsce spotkań i imprez kulturalnych, mogą się obawiać, że
nagle powstanie tam na prywatny
sklep czy restauracja?
- To, że spichlerz w Cieszowej nie ma już statusu zabytku,
nie wpłynie w żaden sposób na
charakter działalności, która miała i będzie w tym obiekcie mieć
miejsce – uspokaja wójt. - W dalszym ciągu będą kontynuowane
w nim rozmaite przedsięwzięcia
społeczno-kulturalne.
Jakie to przedsięwzięcia – wójt
na razie zdradzać nie chce, ale podobno pojawiło się już kilka ciekawych pomysłów. Wiele będzie teraz zależało od tego, czy na któryś
z nich uda się otrzymać unijną dotację. (mak)

Z naszych sklepów

Z naszych stacji paliw

Kiwi

BULL OIL Lubliniec

Biedronka Lubliniec – 5,49zł/1kg
Kaufland Lubliniec – 0,39zł/sztuka
Intermarche Lubliniec – 3,39zł/1kg

Mydło w płynie

Biedronka Lubliniec – 2,99zł/Linda 500ml
Kaufland Lubliniec – 2,79zł/Luksja 400ml
Intermarche Lubliniec – 6,49/Online 500ml

Miód

ON 5,58 zł
Pb 95 5,44 zł

TRANC Sieraków Śląski
ON 5,45 zł
Pb 95 5,37 zł
LPG 2,63 zł

Biedronka Lubliniec – 14,99zł/
wielokwiatowy 1000g
Kaufland Lubliniec – 17,99zł/
gryczany 1300g
Intermarche Lubliniec – 23,99zł/
Huzar lipowy 1000g

ORLEN Ciasna

Ceny na 28 stycznia

Ceny na 28 stycznia

ON 5,47 zł
Pb 95 5,36 zł
LPG 2,74
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gospodarka

Kupili i zburzyli
Lubliniec

©Milena Kościelniak

Jeszcze jesienią w budynku
przy Plebiscytowej odbywały
się nabożeństwa. Niebawem po
ewangelickiej kaplicy nie będzie
jednak śladu

D

Kaplicę zastąpi prawdopodobnie
biurowiec.

©Milena Kościelniak

o niedawna ewangelicy z całego powiatu mieli swoje miejsce przy Plebiscytowej 3/5. Kościelne władze
wystawiły jednak stary budynek na
sprzedaż. Kupiec w końcu się znalazł. Nie zależało mu jednak najwyraźniej na klimatycznym gmachu kaplicy, ale na świetnie zlokalizowanej działce w centrum. Na
plac wjechały bowiem buldożery
i systematycznie zamieniają wiekową kaplicę w gruzy.
W każdym razie tak wyglądał
plac przy Plebiscytowej we wtorkowe południe. Napotkani w okolicy lublińczanie komentują sprawę
jednoznacznie.
- Na dwieście procent market –
mówi nam jeden z mieszkańców,
zapytany o to, co według niego zastąpi dawną kaplicę.
Być może takie przypuszczenia
rodzi sąsiedztwo jednego z siecio-

Dawna plebania jeszcze kilka miesięcy temu stanowiła malowniczy element
lublinieckiego centrum.

wych marketów. Tymczasem okazuje się, że prawdopodobnie nie
nowy market stanie przy Plebiscytowej, ale budynek handlowo-usługowy. Zamiast urokliwej plebanii będziemy mieli więc w centrum kolejny biurowiec. „Szkoda”
– komentują lublińczanie.
Zanim budynek udało się sprzedać, upłynął dobrze ponad rok.

tysfakcjonowały jednak sprzedających, więc na jakiś czas sprawa stanęła w martwym punkcie. Kupiec
w końcu się znalazł. Szkoda tylko,
że po lublinieckiej kaplicy nie po-

Trochę historii

Czyżby działka w centrum nie była
aż tak łakomym kąskiem, jak mogłoby się wydawać? Nie do końca,
bo jak mówi nam ks. Adam Glajcar, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie,
chętni do zakupu działki oraz zabudowań byli, zgłaszały się również
zainteresowane zakupem instytucje. Kwoty, jakie oferowali, nie sa-

Według zapisów w księgach wieczystych,
luteranie pojawili się na ziemi lublinieckiej
już około 1525 r. Mieli tutaj swoją parafię,
a w 1580 r. stanął w mieście pierwszy
ewangelicki kościół pod wezwaniem
św. Mikołaja. Niespełna pół wieku później
został skonfiskowany i przekazany katolikom. Do 1629 r. w posiadaniu ewangelików był również majątek Kochcickich.
Kiedy Górny Śląsk znalazł się w rękach Prus,
na ziemi lublinieckiej stanęły dwie nowe świą-

Gotowe jest też lewe skrzydło pałacu i okalający kompleks park. Nad
pracami w Koszęcinie czuwa konserwator zabytków, a samo przedsięwzięcie ma mieć na celu nie tylko
poprawę wyglądu i warunków w pałacu. Poszerzyć ma się działalność

zespołu, a młodzież i dzieci mogą
liczyć zajęcia regionalne. Zespół zapowiada, że będzie organizował dodatkowe szkolenia dla nauczycieli,
instruktorów i studentów, częściej
można się też będzie spodziewać
kolejnych widowisk czy koncertów.

zostanie za chwilę wiele. Dlaczego ewangelicy postanowili się pozbyć dawnej plebanii, która za kaplicę służyła im przez długie lata?
- Parafia nie jest w stanie wyremontować tego obiektu – przyznaje ks. Glajcar. - To jest stary budynek, wcześniej mieściły się tam,
obok kaplicy, również mieszkania.
Stan techniczny nie pozwala jednak, by przebywali w nim lokatorzy – dodaje.
Czy fakt, że Lubliniec właśnie
stracił swoją ewangelicką kaplicę
oznacza, że na nabożeństwa luteranie będą musieli dojeżdżać do innych miast?
- Myślimy o postawieniu czegoś
mniejszego w Lublińcu – mówi nam
proboszcz. - Nie jest to mała gmina,
mogłaby swobodnie funkcjonować,
ale trzeba jej zapewnić godne warunki – uważa Glajcar. (mak)
tynie – w Piasku oraz w Molnej. Od 1826 r.
raz w miesiącu nabożeństwa odbywały
się już natomiast w kościele pw. św. Anny
w Lublińcu. Ćwierć wieku później lublinieccy
luteranie doczekali się własnego kościoła,
który otrzymał wezwanie Świętej Trójcy.
W 1972 r. kościół został rozebrany, a ewangelikom pozostały spotkania w budynku
dawnej plebanii. Jedno z jej pomieszczeń
przerobiono na Kaplicę. Kościelne władze
planują jednak wybudowanie mniejszego
obiektu, a stara plebania została sprzedana.

Koszęcin

Wieża po nowemu

Jest nowa, ale wygląda jak ta pierwsza, oryginalna. Od wtorkowego poranka cała
ekipa montowała nową kopułę, wieńczącą pałacową wieżę

W

kształtu kompleksu. Właśnie ten
pierwotny kształt kopuły inspirował
projektantów i konstruktorów. Koszęcińską wieżę wieńczy dokładnie
taka, jak ta oryginalna sprzed lat.
W ramach dużego projektu w
koszęcińskiej siedzibie „Śląska” jeden z budynków już zyskał nowe
oblicze. Docelowo będzie się tu
mieścił garaż na cztery autokary,
samochody ciężarowe i dostawcze.

Reklama
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grudniu oficjalna delegacja odebrała pierwsze wyremontowane pomieszczenia, a niespełna miesiąc
później zupełnie nowej kopuły doczekała się tutejsza wieża.
Cały projekt rewitalizacji imponującej koszęcińskiej siedziby
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” to,
oprócz szeregu prac modernizacyjnych, powrót do pierwotnego

Remont w koszęcińskim pałacu to jedna z największych inwestycji w naszym województwie. Rachunek za całość zaplanowanych tu
prac powinien zamknąć się w 40
milionach złotych. Zdecydowaną
większość pieniędzy udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej, a 14 milionów złotych dołożył do projektu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Remont ma się zakończyć jeszcze
w tym roku. (mak)

Ekipa montowała nową kopułę od rana.

©Ireneusz Dorożański

Reklama

Nowa kopuła pojawiła się na wieży we wtorek.

Reklama
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z powiatu
GIEŁDA PRACY

Jak dostać 20 tysięcy?
D

okładnie za trzy dni w lublinieckim Powiatowym
Urzędzie Pracy rusza nabór wniosków. Tym razem można
będzie zwrócić się do PUP o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy. Warunek jest jednak taki, że
na tym stanowisku będzie pracował skierowany przez urząd
bezrobotny.
Co to właściwie oznacza?
Mniej więcej tyle, że możemy
wnioskować o refundację, czyli zwrot kosztów za część przedmiotów i sprzętów, które są niezbędne, żeby zorganizować stanowisko pracy. W sumie na jedno

stanowisko pracy PUP przewidział nawet do 20 tys. zł, czyli całkiem sporo. Na pieniądze
mamy jednak szansę tylko wtedy, gdy w swojej firmie zatrudnimy skierowaną przez PUP osobę bezrobotną i zapewnimy jej to
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez kolejne 24
miesiące. Kolejne dwa lata mamy
z kolei obowiązek utrzymywać
utworzone w związku z refundacją miejsca pracy. To znaczy, że
nawet jeśli po dwóch latach dojdziemy do wniosku, że skierowany bezrobotny nie sprawdził się
w naszej działalności, przez koleje dwa lata nie możemy zlikwido-

wać utworzonego miejsca pracy.
Możemy jednak zatrudnić na to
stanowisko kogoś innego. Obwa-

Przyjęcie do pracy bezrobotnego daje możliwość pozyskania niemałej kasy na
wyposażenia stanowiska pracy.

GIEŁDA PRACY
»» Ankieter/audytor - wizytowanie punktów sprzedaży, przeprowadzanie kontroli, zbieranie
danych; wymagane wykształcenie
średnie; mile widziane doświadczenie jako rachmistrz; tajemniczy klient; wymagany własny samochów oraz prawo jazdy kat. B,
Gdynia, tel. 882 182 469
»» Asystent działu sprzedaży
- obsługa portalu sprzedażowego, obsługa sklepu internetowego,
kontakty z klientami, przygotowywanie ofert handlowych, wymagane wykształcenie wyższe, licencjat lub w trakcie studiów, bardzo dobra znajomość j. angielskiego, biegła obsluga komputera,
CV należy przesyłać na e-mail:
bzwirek@hygienika.pl, Lubliniec,
tel. 34 3515025
»» Barman/ka – kelner/ka - obsługa baru, dbanie o czystość lokalu, obsluga kasy fiskalnej; wymagana książeczka zdrowia z aktualnymi badaniami, Lubliniec,
tel. 791 599 780
»» Blacharz samochodowy –
Lubliniec, tel. 602 575 578
»» Doradca klienta – wymagane wykształcenie wyższe, mile
widziane doświadczenie w bankowości lub w finansach, Lubliniec,
tel. 728 977 701
»» Doradca klienta – obsługa
klienta nastawiona na budowanie
trwałych relacji, sprzedaż produktów i usług finansowych, organizowanie pracy oraz prawne i prawidłowe wykonywanie powierzanych
zadań, Lubliniec, tel. 795 518 776

»» Handlowiec – specjalista ds.
sprzedaży, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych; wymagane wykształcenie min. średnie lub
wyższe, mile widziane doswiadczenie w sprzedaży samochodów
oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, znajomość obsługi komputera i programów ubezpieczeniowych, prawo jazdy kat. B, Lubliniec, tel. 34 353 04 38
»» Handlowiec – wymagane wykształcenie min. średnie techniczne, z doświadczeniem w handlu
min. 2 lata, znajomość branży hydrauliki siłowej, umiejętność obslugi pragramu AUTOCAD; obsługa
nowo powstałego punktu sprzedaży, aktywne poszukiwanie klientów
hurtowych, kontakt z kontrahentami w języku niemieckim, Kontakt
za pośrednictwem PUP Lubliniec,
tel. 34 3506076/(77)
»» Istruktor d/s dyspozycji
taborem - zarządzanie transportem na dworcu autubusowym, opracowanie rozkładów jazdy autobusów, opracowanie harmonogramów
pracy kierowców i autobusów, tworzenie nowych linii autobusowych,
analiza rentowności komunikacji,
sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej; wymagane wykształcenie
średnie lub wyższe, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B, umiejętności analityczne, mile
widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, Lubliniec,
tel. 603 601 620, 34 351 33 69
»» Kierowca C+E - transport
brykietu do elektrowni, transport słomy; wymagane wykształcenie mechaniczne, rok doświad-

Starostwo Powiatowe
w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
tel. (34) 35 10 500 Kancelaria
sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
www.lubliniec.starostwo.gov.pl
Urząd Miejski w Lublińcu
ul. Paderewskiego 5
tel. (34) 353 01 00
um@lubliniec.pl
www.lubliniec.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Lublińcu
ul. PCK 10
tel. (34) 351 07 30
fax. (34) 351 07 32
sekretariat@straz-lubliniec.pl
www.straz-lubliniec.pl

NASZA AKCJA

Oferty pracy Powiatowego Urzędu
Pracy w Lublińcu

INFORMATOR

Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ul. Sobieskiego 9.
tel. (34) 350 63 80

©ARCH.

Nawet o 20 tys. zł na jedno stanowisko pracy można starać się w tutejszym PUP

rowań jest sporo. Zanim zdecydujemy się złożyć wniosek, warto
więc najpierw zapoznać się z regulaminem dokonywania refundacji, aby później przyznanych
środków nie trzeba było zwracać.
Nabór wniosków potrwa przez
blisko dwa tygodnie, do 15 lutego. (mak)

czenia zawodowego, ukończony kurs na przewóz rzeczy, aktualne badania lekarskie, Kochcice,
tel. 515 073 549
»» Kierowca C+E - dostawa, załadunek i rozładunek towaru na terenie Europy; wymagane prawo jazdy
kat C+E, świadectwo kwalifikacji,
mile widziane doświadczenie oraz
znajomość podstaw języka angielskiego lub niemieckiego, Dobrodzień, tel. 601 458 663
»» Kucharz - sporządzanie posiłków, zamówień, prowadzenie księgi zakupów i sprzedaży; wymagane wykształcenie gastronomiczne;
mile widziane doświadczenie, Herby, tel. 34 357 48 58
»» Lakiernik samochodowy –
Lubliniec, tel. 602 575 578
»» Lektor języka angielskiego – wymagany tytuł licencjata
lub magistra filologii angielskiej,
sekretariat@naczynscy.pl
»» Operator maszyn do produkcji opakowań - oferta pracy
dostępna dla osób niepełnosprawnych, wymagane: komunikatywność, chęć do pracy, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawnośći; kontakt:
kadry@gekoplast.pl
»» Operator prasy krawędziowej CNC – obsługa prasy krawędziowej, obsługa przyrządów pomiarowych, pomiar gotowych elementów, bieżąca konserwacja urządzenia; wymagane wykształcenie
średnie techniczne, z doświadczeniem zawodowym min. 2 lata,

umiejętność czytania rysunku technicznego, uprawnienia na wózek
widłowy, suwnicę, prawo jazdy kat.
B, Kontakt za pośrednictwem PUP
Lubliniec, tel. 34 350 60 76/(77)
»» Obiektywny doradca finansowy - wymagane wykształcenie
min. średnie, niekaralność, samodyscyplina, umiejętności interpersonalne, komunikatywność, praca
w zespole (nienormowany czas pracy, praca w obrębie zamieszkania
pracownika - teren całego kraju),
Koszęcin, tel. 34 357 61 65
»» Opiekun-rehabilitant – opieka nad osobą starszą, wymagane wyksztacenie średnie lub wyższe, Herby,
kontakt: leszek.paruzel@lpbud.eu,
tel. 601 429 028
»» Pomoc kuchenna - wymagane
wykształcenie zawodowe gastronomioczne, mile widziane doświadczenie w branży gastronomicznej,
Lubliniec, tel. 693 638548
»» Pracownik ochrony fizycznej
- oferta pracy dostępna dla osób
niepełnosprawnych; kontrola osób
i pojazdów, patrolowanie chronionego obiektu, mile widziane doświadczenie w pracy w ochronie,
wymagane aktualne orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, Lubliniec, tel. 512 184 698
»» Ślusarz - obróbka elementów metalowych, Lubliniec,
tel. 34 353 21 02
»» Telemarketer - sprzedaż
usług, kontakt telefoniczny z klientem; wymagane wykształcenie wyższe; doświadczenie w sprzedaży
usług oraz pracy biurowej; ukończone szkolenia z obsługi klienta;
Lubliniec, tel. 795 547 177
*Redakcja GL zastrzega sobie prawo do skracania i wyboru publikowanych oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu ze względu na
ograniczoną powierzchnię gazety.

Komenda Powiatowa Policji
w Lublińcu
ul. Oświęcimska 6
tel. (34) 353 22 55
fax: (34) 353 22m 44
komendant@lubliniec.slaska.policja.gov.pl
www.lubliniec.slaska.policja.gov.pl
Straż Miejska
ul. Paderewskiego 5
tel. 34 353 11 35
Sąd Rejonowy
w Lublińcu
ul. Sądowa 3
telefon: (34) 351 51 00
fax: (34) 351 51 33
oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl
www.lubliniec.sr.gov.pl
Prokuratura Rejonowa
w Lublińcu
ul. Plebiscytowa 30
tel. (34) 353 0736, (34) 353 0744
lubliniec@prokuratura.czest.pl
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sobieskiego 9
tel. (34) 356 24 64, 34 351 52 80
kalu@praca.gov.pl
www.puplubliniec.samorzady.pl
Urząd Skarbowy
ul. Paderewskiego 7b
tel. (34) 352 83 00
fax. (34) 352 83 99
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Oleska 26
tel. (34) 356 26 33
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
ul. św. Anny 28 a
Placówka terenowa: (34) 353 16 57
Informacja: (34) 353 00 85
Dworzec PKP
pl. Niepodległości 3
tel. (34) 356 24 76
Ekspedycja towarowa: (34) 356 21 18
Dworzec autobusowy PKS
pl. Niepodległości 3
Kasy biletowe, informacja: 602 255 774
Postój TAXI
pl. Niepodległości
tel. (34) 356 59 19
WAŻNE TELEFONY
NUMER ALARMOWY –
112
POGOTOWIE
–
999
STRAŻ POŻARNA
–
998
POLICJA 		
–
997
POGOTOWIE GAZOWE –
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE – (34) 356 20 39
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z powiatu

Powiat, Lubliniec

Pociągiem w jedną stronę

©ARCH.

Lublińczanie wreszcie zobaczyli światełko w kolejowym tunelu. Lubliniec dostał dwa nowe wieczorne połączenia z Gliwicami

Spółka Koleje Śląskie miała zrewolucjonizować lokalny rynek kolejowy. Póki co
rewolucja sprowadzała się głównie do chaosu.

M

ieszkańcy całego powiatu
już od blisko dwóch miesięcy borykają się z kolejowym zamieszaniem. Co gorsza, jeszcze niedawno rzeczone zamieszanie
zdawało się nie mieć końca. Nie dość,

że generalny remont trakcji odciął Lubliniec od Opola, to jeszcze plamę dały
Koleje Śląskie, które zupełnie nie poradziły sobie z przejęciem lokalnych
połączeń. Nie bez powodu w atmosferze skandalu zmieniło się szefostwo

spółki, a ostatecznie z funkcji ustapili
też marszałek i zarząd województwa.
Przez kilka zimowych tygodni
każdy, kto planował podróż pociągiem, podejmował spore ryzyko.
Koleje działały bowiem w kratkę
i nigdy nie wiadomo było, czy dany
skład przyjedzie, czy akurat nie. Potem na trasie Lubliniec-Częstochowa pojawiły się autobusy, które zastąpiły pociągi. Taka sytuacja miała
jeszcze potrwać. Tymczasem niespodziewanie w połowie stycznia na
trasie z Lublińca do Częstochowy
pojawiły się pociągi.
− W chwili obecnej stan torowiska pozwala pociągom w jednym kierunku, czyli z Lublińca do Częstochowy, dotrzeć szybciej niż autobus.
Dlatego zdecydowaliśmy się czasowo
komunikację autobusową uzupełnić
o pociągi – informuje Maciej Zaremba, rzecznik Kolei Śląskich.
To jednak nie oznacza, że pociągi
zostają u nas na stałe. Przynajmniej

Lubliniec

Łącznie w styczniu Koleje Śląskie
uruchomiły blisko 30 nowych połączeń.
− W sumie to 28 połączeń, czyli rozbudowanie obecnego rozkładu
jazdy o 5-6 procent, jednak to równocześnie kolejne potwierdzenie, że
udało się rozwiązać większość problemów spółki, które zostały obnażone po 9 grudnia – przyznaje Michał Borowski, Prezes Kolei Śląskich.
Marek Worach, były prezes samorządowej spółki, będzie pracownikiem Kolei Śląskich jeszcze do
końca miesiąca, chociaż jego rezygnację z funkcji przyjęto w województwie jeszcze 13 grudnia. (mak)

CZĘSTOCHOWA osobowa

LUBLINIEC

5.24
7.24
10.24
12.24
14.24
14.55 [autobus]
16.24
16.55 [autobus]
18.24
18.55 [autobus]
20.55 [autobus]

4.32
6.32
8.32
11.32
13.32
14.00 [autobus]
15.32
16.00 [autobus]
17.32
18.00 [autobus]
20.00 [autobus]

Powiat

Hahn w gronie
honorowych

ża lubliniecki burmistrz Edward
Maniura. – To przede wszystkim wymiana ludzi, mieszkańców, a nie władzy. Z żadnym
z naszych miast partnerskich
nie mamy aż tak ścisłej współ-

pracy. I nie czyni tego jedynie
odległość, ale przede wszystkim
atmosfera, bo wiemy, że w Krawarzach zawsze jesteśmy oczekiwani – dodał.
W Radzie Miejskiej również
nie było wątpliwości, że Hahn na
honorowe obywatelstwo zasłużył.
Tym bardziej, że Lubliniec współpracuje z Krawarzami od pięciu
lat. Mieszkańcy obu miast regularnie się odwiedzają. A że Krawarze dysponują aquaparkiem,
każdy taki wyjazd to dla lublińczan spora frajda. Już niebawem
powody do radości będzie miała spora grupa młodych mieszkańców, bo do Krawarzy uda się
w ramach zimowych ferii. Lubliniec to nie jedyne miasto w naszym powiecie, które partneruje Krawarzom. Czeskie miasto
należy bowiem również do grona miast partnerskich naszych
Woźnik. (mak)

z gazu, bo przy drodze może czekać
nas niespodzianka w postaci fotoradaru. Od niedawna podobnie rzecz
ma się w Kochanowicach, gdzie również pojawiły się znaki, informujące,
że kierowca może się fotoradaru spodziewać. Może, bo fotoradar pojawia
się tu tylko od czasu do czasu.
U jednego z naszych Czytelników
pojawiła się jednak wątpliwość. Skoro wcześniej głośno było o tym, że na
blisko 800 fotoradarowych masztów
w kraju jedynie około 80 zawierało
w skrzynce urządzenie, to czy takie
znaki, jak w Kochanowicach i Jawornicy, mają w ogóle rację bytu? Aby
te wątpliwości rozwiać, zwróciliśmy
się do Ministerstwa Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Wodnej.
- Od czerwca 2011 roku obowiązuje następujące rozwiązanie:
jeśli jest to samorządowe urządzenie rejestrujące mobilne, konieczny jest znak D51 z dodatkową tabliczką z treścią, na jakim odcinku
ma być prowadzona kontrola okresowa prędkości – wyjaśnia rzecznik
Biura Ministra Mikołaj Karpiński. Znak może pozostawać przy drodze
w stałej organizacji ruchu, niezależnie od prowadzonej okresowej kontroli prędkości – dodaje.
Kochanowickie znaki stoją więc
zgodnie z prawem. Jednak pod znakiem zapytania stanęły ostatnio
wszystkie stacjonarne fotoradary,

Włodarz czeskiego miasta
partnerskiego otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Lublińca

©Milena Kościelniak

P

olityk Jerzy Buzek, budzący
kontrowersje niemiecki właściciel lublinieckiego hotelu
„Zamek” Manfred Stier i oskarżony o łapówkarstwo były szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Krzysztof R. – Lubliniec dość ryzykownie wybierał dotąd swoich honorowych obywateli. Tym razem wątpliwości jednak
nie było. Grono honorowych obywateli miasta zasilił bowiem Andreas Hahn, burmistrz czeskiego
miasta Krawarze.
- Współpraca naszych miast
ma wymiar bardzo szeroki – uwa-

na razie, bo autobusy zastępcze powrócą na trasę wiosnę, gdy wznowione zostaną prace na szlaku. Remont
torowiska związany jest z zamiarem
uruchomienia tak zwanej „protezy”.
Ma ona pozwolić na szybkie skomunikowanie Wrocławia z Warszawą
przez Częstochowę.
Jeszcze jedna dobra informacja
popłynęła do Lublińca z Kolei Śląskich. Od 18 stycznia z lublinieckiego dworca odjeżdżają dwa pociągi więcej do Gliwic. Z sąsiednich Tarnowskich Gór w weekendy można za to dojechać do Krzepic
w powiecie kłobuckim.

Kandydatura Andreasa Hahna nie
budziła wątpliwości. Radni z Lublińca
byli na tak.

Na co pójdą
unijne pieniądze?
ziś władze lublinieckich
gmin spotkają się z marszałkiem województwa. Decyzje w naszych samorządach już zapadły. Po serii spotkań gminy naszego powiatu wspólnie ustaliły, że na
liście kluczowych projektów, które,
według włodarzy, w pierwszej kolejności powinny załapać się na unijne
dofinansowanie, znajdzie się przebudowa drogi nr 906 na odcinku od
Woźnik do Koszyc.
Nowe programowanie 2014-2012
to nowe zasady. Już niebawem, aby pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej,
zgłoszony do realizacji projekt bę-

dzie musiał spełnić podstawowy warunek, a mianowicie figurować na liście kluczowych dla regionu projektów.
Na barkach gmin spoczął w związku
z tym ważny obowiązek. Przyszło im
się porozumieć i we współpracy ustalić, jakie inwestycje na ich terenie są
dla całego regionu szczególnie istotne. Nasze gminy zdecydowały, że taką
inwestycją jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 906, która w przyszłości ma stanowić połaczenie autostradowych węzłów:A1 i A4, a przy tym
odciążyć DK nr 46.
O pieniądze dla naszego powiatu w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego będzie starał się
wójt gminy Ciasna Zdzisław Kulej.
On bowiem został reprezentantem
gmin powiatu lublinieckiego w subregionie. W podregionie bytomskim,
do którego zakwalifikowano nasz powiat, znajdą się potężni śląscy konkurenci, czyli Tarnowskie Góry oraz
Bytom. (mak)

bo właśnie zajęła się nimi Najwyższa Izba Kontroli. NIK rozpoczęła
sprawdzanie, czy nielubiane przez
kierowców urządzenia stoją w miejscach, gdzie rzeczywiście dochodzi
do wypadków, czy też zostały postawione, aby zasilić na przykład gminny budżet. Dyskusja na temat fotoradarów trwa już zresztą w Polsce
od dobrych kilku miesięcy. Nasiliła się zwłaszcza po tym, jak ministerstwo zapowiedziało zwiększenie
liczby fotoradarów. Mowa była nawet
o 400 urządzeniach Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, do których dojdzie około setka gminnych
fotoradarów. Minister transportu Sławomir Nowak tłumaczy, że wszystko

to dla bezpieczeństwa, podając przykłady Holandii, Włoch czy Francji,
gdzie fotoradary miały się przyczynić do spadku liczby zabitych na drogach. Tymczasem kierowcy z naszego powiatu są innego zdania.
- Ja rozumiem stawiać fotoradar w niebezpiecznych punktach.
Ale na prostej drodze, przy krajówce? To nic innego, jak polowanie na
mandaty! Czyste zdzierstwo! - mówi
nam pan Andrzej z Ciasnej, kierowca z blisko dwudziestoletnim stażem.
W ramach rozpoczętego działania
NIK sprawdzi również, czy fotoradary, które ustawiono przed kilkoma
laty, przyczyniły się do spadku liczby
kolizji i wypadków. (mak)

W nowym rozdaniu unijnych środków
lubliniecki zawalczy przede wszystkim
o przebudowę drogi nr 906. Reszta
inwestycji na razie będzie musiała poczekać

D

Kochanowice

Znak wprowadza
w błąd?
- Znak stoi cały czas, a fotoradar
pojawia się tylko czasami. Czy to
nie jest takie samo wprowadzanie
kierowców w błąd, jak wcześniej
stawianie pustych skrzynek, które
udawały radary? - pisze nasz Czytelnik,
zastanawiajac się, czy kochanowickie
znaki, informujące o fotoradarach, są
zgodne z prawem

K

ierowcy, którym przychodzi
podróżować drogą krajową nr
46, dobrze wiedzą, że na wysokości Jawornicy trzeba zdjąć nogę
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Szansa dla strefy?

Lubliniec

Szymborska
kontra Batory

Polska noblistka została patronką jednej
z nowych ulic w obrębie Lisowickiej

N

owe ulice w sąsiedztwie Lisowickiej nie będą już dłużej bezimienne. Lubliniecka
Rada Miejska właśnie podjęła decyzje, jak będą się nazywały.
Wydawało się, że sprawa jest
prosta, a osoba Szymborskiej nie
powinna wywoływać kontrowersji. Jej kandydaturę na patronkę lublinieckiej ulicy wysunęła Komi-

Lubliniec

sja Oświaty. Niespodziewanie podczas wtorkowych obrad Rady Gminy w tym punkcie powstało lekkie
zamieszanie, po którym radna Irena
Dyczkowska zaproponowała, aby
ulica nie nazywała się Szymborskiej, ale Stefana Batorego.
Batory, jak się okazało, znalazł
w lublinieckiej radzie swoich zwolenników. Z Szymborską nie miał jednak szans. Za polską noblistką zagłosowało dwanaście osób, przeciwko niej było sześcioro radnych. Druga z propozycji właściwie nie budziła
już wątpliwości. Na dwadzieścioro
obecnych radnych, tylko jedna osoba
zagłosowała przeciwko kandydaturze Czesława Miłosza. (mak)

Burmistrz zdradza, że kwestia
inwestycji w SSE drgnęła. Konkretów
można się spodziewać w marcu

W

Lubliniec

Sieraków Śląski

Śmieci
jednak
tańsze?

- Nowelizacja ustawy śmieciowej
może skutkować obniżeniem ceny –
przyznaje burmistrz Edward Maniura

J

uż dawno żadna uchwała Rady
Miejskiej w Lublińcu nie wzbudziła tylu emocji, co ta, dotycząca opłat za odbiór śmieci. Na lublinieckich forach błyskawicznie pojawiły się jednoznaczne komentarze:
„Arogancja władzy sięga już zenitu. Wypowiedź, że może to kiedyś
stanieje – to jawna kpina!”, „Nie patrzmy na sąsiednie gminy, patrzmy
na siebie! Dlaczego ta opłata jest liczona za osobę, a nie, jak do tej pory
od wielkości kubła?”
Trudno się dziwić wzburzeniu
lublińczan, skoro od lipca niektórym przyjdzie zapłacić za śmieci nawet kilka razy więcej niż dotychczas. Teraz pojawiła się szansa, że
ceny mogą jednak nieco spaść. Ile?
To się okaże.
Całe zamieszanie związane
jest z tak zwaną śmieciową rewolucją, która na barki samorządów
zrzuca obowiązek dbania o czystość na własnym terenie. Co to
właściwie oznacza? To, że już nie
my będziemy odpowiadać za to,
aby nasz kubeł z odpadami wywiozła wybrana przez nas fir-

ma, bo obowiązek przejmie samorząd. My natomiast zapłacimy.
W przetargu wygra bowiem wybrane przez gminę przedsiębiorstwo, a my opłaty uiścimy u pośrednika, czyli w gminie. Co gorsza, rachunki w większości gmin
już pokazują, że taniej nie będzie.
Lublinieckie stawki mocno zaniepokoiły mieszkańców. Za posegregowane śmieci od lipca mielibyśmy płacić 9,50 zł za jednego członka rodziny. Jeśli na segregację się nie
zdecydujemy, będziemy płacić więcej. I to sporo więcej, bo 19 zł od
osoby. To duża zmiana, skoro dotąd
rodzina za odbiór pojemnika płaciła od 12 do 18 zł. W przyszłości –
to już pewne – płacić będziemy od
osoby, więc stawki na pewno będą
wyższe niż dotychczas.
Po burzy w samorządach, ustawa śmieciowa wróciła do Parlamentu. Lublinieckie władze nie wykluczają, że może to mieć swoje skutki w samorządowych uchwałach.
- Być może uda się obniżyć ceny.
Postaramy się też pójść w kierunku preferencji dla rodzin wielodzietnych – deklaruje burmistrz
Maniura.
Zaznacza jednak, że choć
w gminach powiatu stawki są niższe niż w Lublińcu, na wielką rewolucję w cenach lublińczanie raczej nie mają co liczyć.
- Ciekaw jestem, jak to wyjdzie
w przetargach. Pierwsze przetargi
pokazują, że ceny plasują się na poziomie 8-8,50 zł. A z doświadczenia wiem, że dużo trudniej podnieść
ceny niż je obniżyć – dodaje lubliniecki burmistrz. (mak)

Bez znaków na Osiedlowej
Mieszkańców coraz bardziej niepokoi
skrzyżowanie przy ulicy Osiedlowej.
„Tragedia wisi na włosku” - mówią

M

imo ubiegłorocznych
zapewnień władz gminy Ciasna, mieszkańcy
Sierakowa nie doczekają się nowych znaków na skrzyżowaniu
ulicy Osiedlowej z drogą wylotową w kierunku Jeżowej.
Były obietnice, były zapewnienia. Po zapewnieniach nie ma śladu,
bo władze uznały, że skrzyżowanie,
które tak martwi sierakowian, jednak jest bezpieczne. Wójt gminy

Ciasna Zdzisław Kulej, mimo apeli mieszkańców, uznał, że oznakowanie jest zbędne.
- Skrzyżowanie jest równorzędne i obowiązuje reguła prawej
ręki. Na tej ulicy ruch jest niewielki, dlatego uważam, że nie jest konieczna zmiana organizacji ruchu
– wyjaśnia całe zamieszkanie wójt.
- Po drodze są trzy inne podobne skrzyżowania i tam jakoś nikomu nie przeszkadzają. Natomiast
na Osiedlowej wyraźnie komuś coś
nie pasuje – dodaje.
Mieszkańcy i rolnicy, z którymi
mieliśmy okazję rozmawiać, zgod-

licza się do klasy A pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej. (mak)

- Dużo już było tematów, dotyczących
strefy, ale żaden nie skończył się
pełnym sukcesem – przyznaje Edward
Maniura. – Będę informował, kiedy
będziemy pewni na sto procent –
obiecuje.

nie przyznają, że samochody permanentnie jeżdżą Osiedlową z nadmierną prędkością. Swoje robi też
słaba widoczność.
- Już lepiej jak były dziury –
mówi nam jeden z mieszkańców
Osiedlowej. – Wyremontowali, załatali, to teraz samochody pędzą jak
szalone. Człowiek sam nie wie, co
jest gorsze – kwituje.
Zdania, jak widać, są podzielone. Mieszkańcy Sierakowa od dawna mówią, że według nich wypadek to tylko kwestia czasu. Wójt
jednak trzyma się swojego zdania,
twierdząc, że widoczność jest dobra, a kierowcy powinni przestrzegać przepisów, wtedy nie ma prawa
dojść do wypadku czy stłuczki. (pp)

©Piotr Pasiak

©Milena Kościelniak

Głosowanie w lublinieckiej Radzie Miejskiej pokazało, że Szymborska ma
w mieście więcej zwolenników niż król Batory.

ygląda na to, że sprawa inwestorów w lublinieckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wreszcie ruszyła
z miejsca. Jak udało nam się dowiedzieć, jedna procedura przetargowa właśnie jest w trakcie, druga
w przygotowaniu.
Ten temat od dawna interesuje mieszkańców Lublińca. Wszyscy oczekują, że w strefa zacznie
przyciągać przedsiębiorców do miasta i przynajmniej częściowo rozwiąże problem bezrobocia. Tymczasem, choć deklaracje pojawiają
się co jakiś czas, żadnych wymiernych korzyści jak dotąd nie udało
się uzyskać.
Wydaje się, że tym razem ma
szansę nie skończyć się na pobożnych życzeniach. Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej burmistrz przyznał, że sprawy inwe-

stycji w naszej strefie idą w dobrym
kierunku, ale szczegółów zdradzać
nie chce.
- Dużo już było tematów, dotyczących strefy, ale żaden nie skończył się pełnym sukcesem – przyznaje Edward Maniura. – Będę informował, kiedy będziemy pewni
na sto procent – obiecuje.
Strefa ekonomiczna istnieje
w Lublińcu od 2008 roku. W sumie, po poszerzeniu, liczy obecnie ponad 30 hektarów. Inwestorzy, którzy zdecydują się na lokalizację swoich zakładów w lublinieckiej strefie, mogą korzystać
z przywilejów, czyli zwolnień
podatkowych (CIT lub PIT) czy
darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Poza tym firma otrzymuje w pełni przygotowaną pod
inwestycje działkę w atrakcyjnej
cenie. Wygląda na to, że nareszcie któraś firma zdecyduje się wykorzystać potencjał miasta, które
jako jedno z 18 polskich miast za-

©Milena Kościelniak
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Na Osiedlowej lepiej nie będzie. Władze wycofały się z obietnic, w związku z czym skrzyżowanie pozostanie
nieoznakowane.

Nr 5 Piątek 1 lutego 2013 rok

gazeta lubliniecka

rozmaitości

Pawonków

Z niemieckim na wesoło

D

©Piotr Pasiak

Wielu młodych ludzi uważa, że język niemiecki jest drażniący, nudny i trudny do
zapamiętania. Takiemu stereotypowemu myśleniu postanowił przeciwstawić się
ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego Deutch-Wagen-Tour

Uczniowie pawonkowskiego Gimnazjum są na tak dla Deutsch-Wagen-Tour.

okładnie 24 kwietnia
2009 roku w Polskę wyruszyło pięć samochodów, oznakowanych kolorowym
logo. To właśnie realizatorzy programu Deutsch-Wagen-Tour, czyli lektorzy, którzy pojechali szerzyć
w kraju pogląd, że niemiecki może
być nie tylko ciekawy, ale wręcz
pasjonujący.
W miniony wtorek jeden z takich samochodów zawitał do Gimnazjum w Pawonkowie, aby pokazać jego uczniom, że dzięki językowi
niemieckiemu można nie tylko porozumiewać się na świecie, ale również dobrze bawić. Lektorzy prezentują bowiem nowatorskie rozwiązania, dotyczące nauki języka, a wiedzę
o naszym zachodnim sąsiedzie przekazują w niekonwencjonalny sposób.
Podczas takich spotkań nie brakuje więc gier, konkursów, a przede

Boronów

Na lato – Łeba
Stowarzyszenie Dla Boronowa zaprasza
na kolonie

M

imo że za oknem raczej
śnieg niż słońce, a głowy
zaprzątają zbliżające się
ferie, nie wakacje, Stowarzyszenie
Dla Boronowa już teraz zaprasza
na organizowane przez siebie letnie kolonie.

9

Wyjazd planowany jest dopiero na początek lipca, ale nie od dziś
wiadomo, że takie atrakcje trzeba
planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego z programem kolonii w Łebie można się już zapoznać, choć do wakacji poczekamy
dobrych kilka miesięcy. Program
wygląda zresztą zachęcająco. Organizatorzy przewidzieli w nim między innymi wycieczki do aquapar-

ku czy do muzeum prehistorycznych gadów.
Kolonie trwać będą 10 dni,
w cenie 900 zł jest pełne wyżywienie oraz całkowite koszty przejazdu. Taką kwotę udało się jednak uzyskać głównie dzięki temu,
że wakacyjny wyjazd dofinansowała gmina. Część środków dołożyło również samo stowarzyszenie. (ms)

wszystkim śmiechu i zabawy.
- Zajęcia powinny być aktywizujące. Aby młodzież mogła kojarzyć język niemiecki pozytywnie, nauce powinien towarzyszyć
na przykład taniec lub inne zabawy – uważa Joanna Rybak, nauczycielka języka niemieckiego.
Wtorkowe zajęcia odbyły
w dwóch grupach. Nie zabrakło
śpiewania, gier, a nawet przedstawień teatralnych w niemieckiej
oraz w polsko-niemieckiej wersji.
Przyszedł też czas na wyłonienie
zwycięzców konkursu na najlepszy plakat.
Uczniowie, którym towarzyszyliśmy we wtorkowe dopołudnie, twierdzą zgodnie, że podobnych zajęć chcieliby mieć znacznie
więcej. Jak mówią, dzięki takim formom skuteczniej przyswajają sobie
języki obce.

- Bardzo fajny i pomysłowy
program. Po pierwsze uczymy się
niemieckiego, a po drugie dobrze
się bawimy. Tak powinny wyglądać lekcje – mówi nam uczennica trzeciej klasy gimnazjum Monika Pietrucha
Z programu Deutsch-Wagen-Tour może skorzystać każda szkoła, której patronatem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niestety, prawdopodobnie trzeba będzie
poczekać na swoją kolejkę, bo chętnych szkół na ten coraz bardziej popularny projekt nie brakuje. (pp)
Zwycięzcy konkursu na najlepszy plakat:
klasa i: Aleksandra Skiba, Martyna Bok, Adrian Kazimirek, Fabian i Marcel Gaj
klasa ii: Ewelina Walocha, Wioletta Zazgórnik, Nikola Kotysz, Roksana Krawczyk, Daria
Tyka, Klaudia Juszczyszyn
klasa iii: Monika Pietrucha

Walentynki z Gazetą!
Złóż życzenia za pośrednictwem
naszego tygodnika

Walentynki tuż, tuż. Jeśli chcesz
w oryginalny sposób złożyć życzenia
swojej ukochanej lub ukochanemu – zrób
to za pośrednictwem „Gazety Lublinieckiej”
wysyłając je na adres mailowy: biuro@gazetalubliniecka.pl
Wszystkie życzenia zostaną opublikowane bezpłatnie
na łamach naszej Gazety 8 lutego 2012 roku. (red)
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Koszęcin

Z kolędą u swoich

pod dyrekcją Mirosława Macieja Banacha. Niespodzianką były
natomiast góralskie „Gawędy”
Hanny Nowobilskiej w brawurowym wydaniu.

- Kolędując po Polsce, artyści Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” nie zapominają
o rodzinnym Koszęcinie – mówi
Agnieszka Kukuła, rzecznik prasowy
„Śląska”

Tutejszy kości
rozpoczęciem ko
się słuchaczami.
miast zdawało się
- Tak gorące
nej publiczności
gólną satysfakcję
zadowolony ze sw
nych dyrektor ze
Cierniak. (mak)

Sieraków Śląski

W

Bal z babcią
i dziadkiem

Sierakowscy dziadkowie nie mogli
narzekać. Z okazji ich święta młode
pokolenie przygotowało dla nich
pełen niespodzianek karnawałowy bal

dziadków piose
kło i sympatyczn
Po występach
na to, aby także
wraz z wnuczkam
w tany. Zabaw
trwała przez ca
a wszystko to d
muzycznemu „G
specjalnie dla p
wystąpił nieodp

©ARCH. ZPiT ŚLASK

ramach cyklu świąteczno-noworocznych koncertów Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” pojawił się również na rodzimej
ziemi. W ostatnią środę artyści
zagrali i zaśpiewali w koszęcińskim kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Jak na okołoświąteczne klimaty przystało, muzycy ze „Śląska”, zaprezentowali najpiękniejsze, znane i mniej znane, kolędy
oraz pastorałki. Wśród nich nie
mogło zabraknąć tych w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny oraz Krzysztofa Dziewięckiego. O prawdziwie bożonarodzeniowe klimaty
zadbali artyści chóru i orkiestry

Koszęcinianie to wdzięczni
słuchacze. „Śląsk” zawsze wie,
że może tu liczyć na salę pełną
widzów i burzę braw.
- Występując w Koszęcinie,
niezmiennie można się spodziewać entuzjastycznego przyjęcia
– przyznaje rzeczniczka zespołu Agnieszka Kukuła. - Tak też
było i tym razem - dodaje.

Na występ muzyków Koszęcin czekał z niecierpliwością.

Lisowice

Seniorzy
świętują

w gronie rodzinnym – życzyła
gościom sołtys Lisowic Sylwia
Strzoda.
Noworocznemu spotkaniu seniorów towarzyszył słodki poczęstunek, a także strawa dla du-

cha, bo znalazł się również czas
na wspólne kolędowanie i jasełkowe przedstawienie. Dla najstarszych wystąpili najmłodsi – bo jasełka były prezentem od lisowickich przedszkolaków. Dodatko-

wo w tym roku seniorów czekała
miła niespodzianka. Organizatorzy przygotowali bowiem prezentację archiwalnych zdjęć . Nie zabrakło więc wzruszeń, ciepłych
wspomnień i uśmiechów. (pp)

Już siódmy raz lisowiccy seniorzy
obchodzili swój dzień

Świętowanie w gronie seniorów to już w Lisowicach miły zwyczaj.

©Sylwia Strzoda

©Sylwia Strzoda

W

minioną niedzielę Lisowice świętowały.
A właściwie świętowało starsze pokolenie, bo z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa odbyły się tu obchody Dnia Seniora. To już zresztą
w Lisowicach ładna tradycja, bo
tutejsi seniorzy świętują wspólnie od 2006 roku.
Jak co roku spotkanie minęło
w miłej i wciąż jeszcze świątecz- Pokolenie przedszkolaków wystawiło dla sympatycznych seniorów jasełka.
nej atmosferze. Seniorzy z Lisowic, jak mówią, znają smak poniewierki, dobrze pamiętają też
czasy, kiedy na co dzień towarzyszył im lęk o siebie i bliskich.
Pomimo trudnych doświadczeń,
potrafili wychować kolejne pokolenia. To właśnie te kolejne pokolenia organizują spotkania dla
najstarszych mieszkańców sołectwa, aby choć tak podziękować
seniorom.
- Życzę wszystkim najstarszym mieszkańcom sołectwa stu
lat życia, albo i więcej. A także zdrowia oraz aby ich jesień
życia każdego dnia była promienna i pełna pogodnych chwil

Dziadkowie mogą być dumni z takich wnucząt!

W

poniedziałkowe popołudnie w sierakowskiej hali sportowej
odbył się uroczysty Bal Karnawałowy. Karnawałową zabawę zgrabnie połączył z Dniem
Babci i Dziadka organizator,
czyli tutejsze Samorządowe
Przedszkole.
Podczas pełnej barw i zabaw
imprezy przedszkolaki zaserwowały swoim gościom szereg różnych występów. Urocze dzieciaki udowodniły, że talentu im nie
brakuje i swoimi wyczynami do
łez rozbawiały sierakowską publiczność. W przepięknie ozdobionej sali dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i zaśpiewały dla ukochanych

- Co roku ba
wie są zachwyc
zą. Żegnając się
bal jest jedyny w
Z roku na rok w
stość coraz lepie
mówi zadowolon
chowanków wice
łu Szkolno-Prze
ata Ulewicz.
Przygotowan
tystów zajęły się B
dek, Ewa Różań
Bodzioch. Nasz
ni podkreśla rów
ką pracę dla sw
konują rodzice, k
inicjatywy posta
sponsorów i fund
patyczne przeds
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Kochanowice

Grupa zawołanych czytelników
udowadnia, że książki wcale nie są
passé

©ARCH. LISOWICE.COM.

K

Okazuje się, że mimo tempa życia,
lisowiccy czytelnicy bez problemu
znajdują czas na dobrą książkę.

©ARCH. GCKII KOCHANOWICE

enki. Nie zabranych wierszyków.
h przyszedł czas
babcia i dziadek
mi mogli ruszyć
wa na parkiecie
ałe popołudnie,
dzięki zespołowi
Gwardia”, którzy
przedszkolaków
płatnie.

Młodzi artyści bardzo spodobali się kochanowickiej publiczności.

Koszęcin

Po polsku i po ukraińsku

©Piotr Pasiak

C

ały koncert odbył się w sali
widowiskowej im. Elwiry Kamińskiej w ramach
kolejnej edycji programu ,,Kolędnicy z Żytomierza”. Wykonawcy
już po raz czwarty występowali przed koszęcińską publicznością, tym razem z koncertem kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Artyści zaśpiewali tradycyjne
polskie i ukraińskie kolędy, a także całą gamę innych, równie pięknych bożonarodzeniowych piosenek. Folklorystyczne aranże, tradycyjne stroje i choreografia spra-

wiły, że przez ten jeden wieczór
koszęcińska sala sprawiała wrażenie, jakby leżała w sercu Ukrainy.
Wśród wschodnich artystów,
którzy odwiedzili w tym roku Koszęcin, znaleźli się Zespół Wokalny „Srebrne głosy”, reprezentujący
Winnickie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Związku Polaków, duet Iryna Navoyeva i Galina Dowbycz z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz Zespół
Wokalny „Jaskółeczka” ze Związku Polaków na Ukrainie oddział
w Olewsku. Artyści właśnie wrócili z Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks.
Kazimierza Szwarlika w Będzinie, podczas którego również do-

ceniono umiejętności wokalne żytomierskich śpiewaków.
Dla naszych słuchaczy przygotowali specjalny występ.
W murach koszęcińskiego pałacu
można było najpiękniejsze polskie i ukraińskie kolędy, jak chociażby „Gdy śliczna Panna”, „Weslysia Wyfleiemie”, „Sen dzieciątka Jezus”, „Diwa syna porodyła”.
Kolędowanie tak spodobało się
w Koszęcinie, że na finał publiczność chętnie przyłączyła się do
wspólnego śpiewu i razem z artystami odśpiewała „Cichą noc”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Marszałek Województwa Śląskiego, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Zygmunt

Kolędnicy z Żytomierza już po raz czwarty odwiedzili Koszęcin.

wodzeniem zachęca więc mieszkańców do czytania, co pół roku
nagradzając tych, którzy bywają
w niej najczęściej i wypożyczają najwięcej.
Najlepsi czytelnicy za drugie
półrocze 2012r. zostali wyłonieni w trzech kategoriach: dzieci,
młodzież, dorośli. Po raz pierwszy zaproszeni zostali najmłodsi, których można było od 2012 r.
wpisać do ewidencji jako czytelników. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę. Przy okazji spotkania przedstawione zostały również wyniki działalności biblioteki oraz najważniejsze wydarzenia.
Z ciekawostek warto wiedzieć, że
aktualnie w lisowickiej bibliotece
zarejestrowanych jest 161 osób,
które w zeszłym roku wypożyczyły 1862 książki oraz 298 gazet. (pp, mak)
GL gratuluje laureatom i życzy
dalszego owocnego czytania!

Najlepsi czytelnicy
DZIECI

Małyska Paulina - 51
Brzezina Aleksander - 50
Piechota Wiktoria - 12
MŁODZIEŻ

Zając Natalia - 17
Kulik Patrycja - 15
Brzezina Angelika - 10
DOROŚLI

Brzezina Barbara - 43
Kukowka Cecylia - 26
Duda Aurelia - 20
Wilk. Koncerty kolędowe odbywają się pod honorowym patronatem Wicewojewody Śląskiego Stanisława Dąbrowy i senatora RP Andrzeja Misiołka. (pp)

©Piotr Pasiak

W poniedziałkowy wieczór do
siedziby Zespołu Pieśni i Tańca
,,Śląsk” przybyli Kolędnicy
z Żytomierza

T

o właśnie ich, którzy na
przekór modzie na technologiczne gadżety, nadal
najbardziej lubią wziąć do ręki tradycyjną papierową książkę, uhonorowała lisowicka biblioteka.
Wszyscy dookoła alarmują, że
Polacy mało czytają. Dane nie są
zachęcające – z badań Biblioteki Narodowej wynika, że ponad
połowa Polaków nie wzięła w zeszłym roku książki do ręki. Także
książki kucharskiej czy albumu.
Wymigujemy się brakiem czasu czy zmęczeniem. Tymczasem dobra książka to dla umysłu
prawdziwa rozkosz. Tylko trzeba chcieć z tej przyjemności korzystać. Tym bardziej, że dzięki
dobrej książce można poprawić
słownictwo. Nic innego nie pobudza aż tak naszej wyobraźni.
Lisowicka biblioteka wpadła
na pomysł, jak te smutne czytelnicze statystyki poprawić. Z po-

©Piotr Pasiak

niem małych arBarbara Responńska oraz Anna
za rozmówczywnież, jak wielwoich dzieci wyktórzy z własnej
anowili poszukać
duszy na to symsięwzięcie. (pp)

Zaczytani na przekór modzie

Wieczór pełen nostalgii w Gminnym
Centrum Kultury i Informacji

ochanowicki Franciszkański Zakon Świeckich
obchodził właśnie okrągły jubileusz. 19 stycznia minęło dokładnie 85 lat, odkąd rozpoczął swoją działalność na tym
terenie. W związku z tą rocznicą Gminne Centrum Kultury
i Informacji w Kochanowicach
zorganizowało we współpracy
z tutejszym zakonem niezwykłą
uroczystość.
To nie był zwykły wieczór.
Wieczorek Franciszkański to
bowiem doskonała okazja, aby
mieszkańcom przybliżyć franciszkańskie ideały, a także związane z zakonem idee i zwyczaje. Jedni stają się bliżsi drugim,
gdy ramię w ramię uczestniczą we
wspólnym nabożeństwie i razem
podziwiają artystyczne występy.
A było na co popatrzeć i czego
posłuchać, bo specjalnie z tej
okazji wystąpili zarówno starsze i młodsze talenty. (mak)

11

Lisowice

Franciszkański jubileusz

iół na długo przed
oncertu wypełnił
Oklaskom natoę nie być końca.
przyjęcie lokalprzynosi szczeę – skomentował
wych podopieczespołu Zbigniew
)

abcie i dziadkoceni całą impreę mówią, że nasz
w swoim rodzaju.
widać, że uroczyej się sprawdza –
na ze swoich wyedyrektor Zespoedszkolnego Be-

gazeta lubliniecka

Z koszęcińskiej sceny powiało ukraińskim folklorem.

12 gazeta lubliniecka
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rozrywka

HOROSKOP
BARAN
Może pojawić się wyczerpanie, zarówno
fizyczne, jak i psychiczne. Niezbędny okaże się
odpoczynek. Zadbaj o siebie, bowiem takie
wyczerpanie może doprowadzić do choroby.
Wkrótce zapanuje harmonia, wszystko zacznie
się układać.

BYK
Staraj się unikać ludzi plotkujących, nie wnikaj
w ich dyskusje. Mogą pojawić się kłótnie
i spory. Utrzymuj swoje stanowisko i nie daj
się wyprowadzić z równowagi. Masz możliwość odcięcia się i uwolnienia od schematów
i stereotypów.

BLIŹNIĘTA
To tydzień wiadomości. Będą się kolejno
pojawiać - te z dawna oczekiwane, jak i te,
na które nie czekasz. Obserwuj to, co będzie
się działo i pozwól wydarzeniom toczyć się
ich własnym rytmem. Nie rób niczego na siłę.
Zachowaj opanowanie i rozsądek.

RAK
Pojawi się przy tobie osoba życzliwa
i przyjacielska. Pamiętaj również o swoich
dotychczasowych znajomych i przyjaciołach.
Wsłuchaj się w siebie i staraj się odnaleźć ciszę,
która cię odpręży i doda ci sił. W najbliższych
dniach nie zmieniaj niczego w swoim życiu, na
to będzie jeszcze czas.

LEW
Zacznij rozmawiać o swoich oczekiwaniach,
zwłaszcza z bliskimi ci osobami. Pomoże to

HUMOR
- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech najpierw podniesie rękę
- instruuje pani pierwszoklasistów.
Jedne z chłopców natychmiast podnosi rękę.
- Słucham, o co chciałeś zapytać uśmiecha się nauczycielka.
- O nic. Po prostu sprawdzam, czy
ten system działa.
Mechanik do klienta:
- Hamulców nie da się naprawić,
więc podkręciłem klakson.

- Ostatnio ciągle dostaję listy z
pogróżkami.
- To zawiadom policję!
- To nic nie pomoże. Ich nadawcą
jest urząd skarbowy.
Jasiu pyta nauczycielkę:
- Proszę panią, czy można ukarać
kogoś za coś, czego nie zrobił?
- Oczywiście że nie można, Jasiu.
- Więc ja zgłaszam, że nie zrobiłem pracy domowej...

Teatr na walentynki!
Mamy dla Was podwójne zaproszenie
na „Bożyszcze kobiet”!

rozwiązać wiele trudności. Patrz również
w głąb drugiego człowieka, pod zewnętrzna
maską może znajdować się zupełnie inna
twarz. Czeka cię ważny przełom w życiu.

PANNA
Nie warto tłumić w sobie emocji. Może dojść
do ich wybuchu, którego nie będziesz w stanie
powstrzymać, a jego skutki będą miały
dalekosiężne konsekwencje. Ktoś będzie się
chciał od ciebie uczyć; dawaj wskazówki, a nie
gotowe rozwiązania.

WAGA
Dzięki swojej determinacji i odwadze uda
ci się pokonać trudności, które się pojawią.
Nie musisz się zatem ich obawiać, lęk tylko
utrudniłby twoje działanie. Pogłębi się twoja
świadomość i samoświadomość. To dobry czas
na przemyślenie tego, co w twoim życiu jest
najważniejsze.

SKORPION
Czas na odpuszczenie minionych wydarzeń.
Nie da się niczego zmienić; to już historia.
Podtrzymując nadal silne emocje w stosunku
do spraw minionych, nie zrobisz żadnego
kroku naprzód. Daj się ponieść przygodzie.
Patrz optymistycznie w przyszłość.

STRZELEC
W twoich działaniach przyda się więcej
przenikliwości i uwagi. Obserwuj wnikliwie
również rzeczy, które dzieją się wokół ciebie
i zacznij wyciągać wnioski z doświadczeń,
jakie posiadasz. Otrzymasz pomoc przy
załatwianiu różnych spraw. Masz przy sobie
życzliwych ludzi.
KOZIOROŻEC
Przyglądaj się sprawom z wielu różnych punktów

widzenia. To znacznie ułatwi ci ich ocenę i pozwoli podjąć właściwe kroki. Nowych możliwości
szukaj w miejscach pozornie niedostępnych,
a zobaczysz, że uda ci się je znaleźć. W ocenianiu
innych odrzuć stereotypy i uprzedzenia.

WODNIK
Przyda ci się teraz nieco odpoczynku, ponieważ
szykuje się dość intensywny czas. Ważne, żebyś
miał siłę do działania. Opadnie zasłona iluzji, co
pozwoli ci na ujrzenie prawdy o samym sobie
i innych. Poczujesz się mądrzejszy i bardziej
doświadczony, ale nie popadaj w samozachwyt.

RYBY
Jesteś osobą twórczą i kreatywną, zacznij więc
to wykorzystywać również dla samego siebie.
W twoim życiu codziennie mają miejsce wydarzenia niezwykłe. Czas zacząć je zauważać. Miej
w sobie również wdzięczność i pokorę. Przestań
narzekać na los; on naprawdę ci sprzyja.

KINA
KINO Panorama
SAGA ,,Zmierzch” Przed Świtem. cz. 2
Gatunek: horror
Reżyseria: Bill Condon
Scenariusz: Melissa Rosenberg
Obsada: Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner
Produkcja: USA
Czas trwania: 115 minut
Cena biletu: 10zł,

,,Pokłosie”
Gatunek: dramat, kryminał
Reżyseria: Władysław Pasikowski
Scenariusz: Władysław Pasikowski
Obsada: Ireneusz Czop, Maciej Stuhr
Produkcja: Polska
Czas trwania: 102 minuty

Piątek, 1 lutego

Piątek, 8 lutego
Cena biletu - 10 zł
*film od 12 lat

19:00

na „Bożyszcze kobiet” ze Śleszyńską, Dereszowską,
Modrzejewską i Gąsowskim w rolach głównych.
Taki prezent na wieczór 14 lutego
spodoba się każdemu!

Co zrobić, by otrzymać od „Gazety Lublinieckiej” dwa
bilety na ten przezabawny walentynkowy spektakl
w Miejskim Domu Kultury?

Na Wasze zdjęcia czekamy do 8 lutego pod
adresem: redakcja@gazetalubliniecka.pl

Niewiele. Pokażcie nam, że się kochacie i prześlijcie do
nas swoje wspólne zdjęcie z GL w tle. Autorzy najciekawszego zdjęcia otrzymają podwójne zaproszenie

* Regularna cena
pojedynczego biletu
wynosi 80 zł

Nasz
Partner:

Reklama

• 6 torów BOWLINGOWYCH
• Sala TV
• imprezy OKOLICZNOŚCIOWE

19:00

KINO Karolinka
,,Bejbi Blues”, czyli szukanie miłości

Bohaterką filmu jest niedojrzała 17-latka, która
zostaje matką. Chciała mieć dziecko, bo fajnie
jest mieć dziecko. Wszystkie młode gwiazdy,
jak Britney Spears czy Nicole Richie mają dzieci.
Ale dlaczego tak naprawdę Natalia zdecydowała się na macierzyństwo w takim młodym
wieku? Może odpowiedź kryje się w tym, co

sudoku

piszą nastolatki na internetowych forach? Chcą
mieć dziecko, żeby w końcu ktoś je naprawdę
kochał, żeby same miały kogoś do kochania?...

Gatunek: dramat
Scenariusz i reżyseria: Katarzyna Rosłaniec
Obsada: Magdalena Boczarska, Magdalena
Berus, Jan Frycz, Renata Dancewicz
Produkcja: Polska
Czas trwania: 105 minut
Premiera w Polsce: 4 stycznia 2013
Premiera światowa: 10 września 2012
,,Bejbi Blues”
Piątek
17:00 i 19:00
Sobota
17:00 i 19:00
Niedziela
17:00 i 19:00
Poniedziałek
17:00 i 19:00
Wtorek
17:00 i 19:00
Cena biletu - 15 zł, ulgowy 12 zł
*film od 15 lat
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program tv

PIĄTEK
8.00
8.09
8.30
8.55
9.25
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
12.50
13.25
14.00
14.30
15.00
15.20
15.25
16.15
16.30
17.00
17.25
17.55
18.15
19.10
19.30
20.05
20.20
20.30
21.25
23.20
0.55

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Domisie - serial
Telezakupy
Himalaje - ﬁlm dok.
Słownik polsko@polski
Plebania (1422) - telenowela
Moda na sukces (5765) - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Nie ma rady na odpady? - magazyn
Małpi gang, cz. 9. Na dnie - serial dok.
Jaka to melodia?
Klan (2394) - telenowela
Galeria - serial
Wiadomości, Pogoda
Wójt roku 2012 - sylwetki
Sprawa dla reportera
Program rozrywkowy
Moda na sukces - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
N jak Neo - Nówka - program rozrywkowy
Ranczo (49) - Debata - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Program edukacyjny
Szpiedzy w Warszawie (4) - serial
Futro - komedia, Polska
Dogonić życie - ﬁlm obyczajowy, USA
Mistrzowie horroru - Czekolada - serial

TVN

7.25 Detektywi - serial 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial 11.40 Sąd rodzinny - program sądowy 12.40 Sędzia Anna Maria
Wesołowska 13.40 Ostry dyżur - serial 14.45 Ukryta prawda - program obyczajowy 16.30 Rozmowy
w toku - talk show 17.25 Detektywi - program kryminalny 18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport , Pogoda 19.50 Uwaga!
- program interwencyjny 20.00 Władca pierścieni. Powrót króla - ﬁlm przygodowy, Niemcy/USA/
Nowa Zelandia 2003, reż. Peter Jackson, wyk. Elijah
Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin,
Bernard Hill, John Noble, John Rhys - Davies, Billy
Boyd, Orlando Bloom, Miranda Otto, Liv Tyler 0.00
To nie jest kraj dla starych ludzi - ﬁlm sensacyjny
2.25 Californication III - serial komediowy

1.02
TVP 2
5.55
7.05
8.00
10.45
11.20

13.35
14.10
14.40
15.45
16.15
17.55
18.00
18.50
19.30
19.55
20.05
20.40
21.10
21.45
23.20
0.15
2.25
4.00

Złotopolscy (22 - 23) - telenowela
M jak miłość (134) - serial
Pytanie na śniadanie
Przygody pana Michała (4) - serial
Biegi narciarskie - PŚ - Soczi - sprint techniką dowolną
Barwy szczęścia (871) - serial
Współczesna rodzina (23) - Hawaii - serial
Sekrety dzikiej Amazonii - Amazonia. dzikie królestwo - serial dok.
Panorama - Kraj
Dr House - s. VII (146 - 147) - serial
Miss Polonia - prezentacja ﬁnalistek
Panorama, Sport , Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Współczesna rodzina (23) - serial
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
- serial
Barwy szczęścia (872) - serial
Rodzinka.pl (69) - serial
Rodzinka.pl (70) - Bratnia dusza - serial
Z podniesionym czołem - ﬁlm akcji, USA,
reż. Kevin Bray, wyk. The Rock …, Johnny
Knoxville, Kristen Wilson, Ashley Scott
Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (8)
- serial
Ekstradycja II (3 - 4) - serial
Noi Albinoi - dramat, Dania, Islandia,
Niemcy, Wielka Brytania
Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Inspektor Gadget 5.30 Triumf miłości 6.25
4music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz
Rex 9.30 Ukryta miłość 10.30 Ukryta miłość 11.30
Inspektor Gadget 12.00 Osaczona 13.00 TV Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz
Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Ukryta miłość
18.00 Ukryta miłość 19.00 Mistrz Kuchni: Juniorzy
20.00 Atak na Królową - thriller sensacyjny, USA,
2003, reż. Jerry London, wyk. Rob Estes, Joe Lando,
Rachel Blakely, Marie Matiko, Christopher Lawford
21.55 Spadkobiercy 23.00 Film erotyczny 0.55 Steven Seagal: Na straży prawa 1.25 Steven Seagal: Na
straży prawa 1.55 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.10 To był dzień - program publicystyczny 3.10 To był dzień na świecie - program publicystyczny 3.35 4music

TVP INFO

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda
15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Forum - program publicystyczny
21.00 Pogoda 21.05 Telekurier 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.18 Serwis Info. 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Portret psychologiczny Adolfa Hitlera - ﬁlm dok. 0.30 Infoexpress 0.40 Forum - program publicystyczny

POLSAT

9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.10

Czarodziejki
Dopóki śmierć nas nie rozłączy
Świat według Kiepskich
Dlaczego ja?
Szpilki na Giewoncie
Dom nie do poznania
Pierwsza miłość
Trudne sprawy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Alvin i wiewiórki - ﬁlm przygodowy, USA

21.55
0.05
2.05
3.00

Tropiciel - ﬁlm przygodowy, USA, 2007
Bandziory - dramat, USA 2002
Studio sport
Gala Boksu Zawodowego z Chicago
z udziałem Artura Szpilki

6.00
7.00
8.00
8.25
8.55
9.35
10.05
11.55
12.00
12.15
12.50
13.45
16.05
16.50
17.00
17.25
18.20
19.00
19.30
20.00
20.20
21.20
23.20

W labiryncie (19 - 20) - serial
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
EURO 2012 - przeżyjmy to jeszcze raz
Ziarno - magazyn
LOL. program dla dzieci
Powrót muszkieterów - ﬁlm kostiumowy
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Wszystko przed nami (59 - 60) - telenowela
Skoki Narciarskie - PŚ - Harrachov
Miecz prawdy (22) - serial
Kroniki Olimpiad Specjalnych
Teleexpress, Pogoda
Ojciec Mateusz (30) - serial
Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Nad rozlewiskiem… (10) - serial
Plan gry - komedia, USA
Dość całowania żab - komedia, Meksyk,
reż. Jorge Colon, wyk. Juan Manuel Bernal, Ana Serradilla, Ana Layevska
1.05 Pornograﬁa - ﬁlm fabularny, Polska, Francja, reż. Jan Jakub Kolski, wyk. Krzysztof
Majchrzak, Adam Ferency, Jan Frycz,
Krzysztof Globisz, Sandra Samos, Kazimierz Mazur, Grażyna Błęcka - Kolska
3.00 Zakończenie dnia

TVN

8.00 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika
8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 11.00 Smakuj
świat z Pascalem - reality show kulinarny 11.35 Co
za tydzień - magazyn 12.15 Mam talent 14.10 Prawo Agaty - serial obyczajowy 15.10 Lekarze - serial
obyczajowy 16.10 Jaś Fasola. Nadciąga totalny kataklizm - ﬁlm komedia 18.00 Ugotowani - program
kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00
Zabójczy cel - ﬁlm sensacyjny, USA 2008, reż. Jeﬀ
King, wyk. Steven Seagal, Isaac Hayes, Holly Elissa Lamaro, Michael Filipowich 22.00 Na językach
- magazyn 23.00 Dwanaście małp - ﬁlm S - F, USA
1995, reż. Terry Gilliam, wyk. Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, 1.35 MasterChef - program rozrywkowy

TVP INFO

5.55
7.00
7.15
7.30
8.00
8.25
8.55
9.30
9.55
10.30
10.55
11.50
13.50
14.25
15.00
15.50
17.05
17.10
18.05
18.15
19.05
19.30
20.05
20.20

W labiryncie (17 - 18) -serial
Dlaczego? Po co? Jak?
Las bliżej nas - magazyn
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl - magazyn
Dora poznaje świat (40) - serial
SpongeBob Kanciastoporty (38) - serial
Supah Ninjas - Dom lalek (11) - serial
Jak to działa - magazyn
Blaski i wrzaski (8) - magazyn
Chłopi (8) - Gospodynie - serial
Galeria - serial
Małpi gang - Rozrabiaki - serial dok.
Okrasa łamie przepisy - magazyn kulinarny
Nad rozlewiskiem… (9) - serial
Skoki Narciarskie - PŚ - Harrachov
Teleexpress
Skoki Narciarskie - PŚ - Harrachov
Kroniki Olimpiad Specjalnych
Jaka to melodia? - koncert jubileuszowy
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Piłka nożna - Mecz towarzyski.
Rumunia - Polska
22.50 Merlin i księga bestii - baśń ﬁlmowa, Kanada, reż. Warren P. Sonoda, wyk. James
Callis, Laura Harris, Jesse Moss
0.30 Piła 4 - horror, USA, reż. Darren Lynn Bousman, wyk. Tobin Bell, Scott Patterson
2.15 Mistrzowie horroru - Czekolada - serial

POLONIA

TVN

8.00 Kobieta na krańcu świata - program podróżniczo - rozrywkowy 8.30 Dzień dobry TVN 10.55
Na Wspólnej Omnibus - serial 12.40 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 13.40 MasterChef - program rozrywkowy 14.45 Kobieta na
krańcu świata - program podróżniczo - rozrywkowy 15.20 Top Gear 18 16.25 Smakuj świat z Pascalem - reality show kulinarny 17.00 Sekrety chirurgii
- reality show 18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport , Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Dwa
tygodnie na miłość - ﬁlm komedia, USA 2002, reż.
Marc Lawrence, wyk. Sandra Bullock, Hugh Grant,
Alicia Wit 22.05 Trener - ﬁlm obyczajowy, Niemcy/
USA 2005, reż. Thomas Carter 0.35 Mortal Kombat
- ﬁlm S - F, USA 1995, reż. Paul Anderson

11.15
11.50
12.40
14.10
14.45
15.20
16.20
17.20
18.00
18.50
19.55
20.05

21.55
22.50
23.30
0.25
1.55
3.05

M jak miłość (962) - serial
Barwy szczęścia (871 - 872) - serial
Kultura, głupcze - magazyn
Zwierzęta - moje życie (1) - serial dok.
Wojciech Cejrowski - boso przez świat
- Kabokle
Makłowicz w podróży - Szkocja
Biegi narciarskie - PŚ - Soczi - sprint drużynowy techniką dowolną
I kto tu kłamie - komedia, Francja
Familiada - teleturniej
Ja to mam szczęście! (35) - serial
Janosik (10)- serial
Na dobre i na złe (509) - serial
Z Tomaszem Stańko rozmawia Katarzyna
Nosowska
Panorama, Sport, Pogoda
Kabaretowy Klub Dwójki - Miasto czy
wieś? - widowisko rozrywkowe
Program rozrywkowy
Dwójka w akcji - Kapitan Ron - komedia,
USA, reż. Thom Ebernhardt, wyk. Kurt
Russell, Martin Short, Benjamin Salisbury,
Mary Kay Place
Głęboka woda (7) - Rola życia - serial
Kocham Kino - magazyn ﬁlmowy Grażyny Torbickiej
WOK - Wszystko o kulturze
Farba - dramat, Polska
Najważniejszy dzień życia (1) - serial
Zatopieni - ﬁlm akcji, USA

TV 4

5.15 mała Czarna 6.00 Tester 6.30 Dekoratornia
7.00 Różowa Pantera 7.35 Różowa Pantera 8.05
Łowca krokodyli: dzienniki 8.35 Łowca krokodyli: dzienniki 9.05 Kung Fu Master - ﬁlm fabularny,
Chiny, 2009, wyk. Jackie Chan 11.00 Galileo Extra
12.00 Wtajemniczeni - mikro - podróż przez ciało
13.00 Dekoratornia 13.30 Łowca krokodyli: dzienniki 14.00 Smoki górą - ﬁlm fabularny 15.55 Robin
Hood: książę złodziei - ﬁlm przygodowy 19.00 Galileo Extra 20.00 Noc kawalerów - komedia, USA,
2006, reż. Bernt Eric, wyk. Kal Penn, Faison Donald,
Jonathan Bennett, Liddell Chuck, Vincent Pastore
21.55 Śmierć siedemnastolatka - thriller, Kanada,
2001, reż. Douglas Jackson, wyk. Barbara Niven,
Ashley Jones, Bradley Justin, Bregar John, Mary Catherine 23.55 STOP Drogówka 1.55 TV Market

7.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 11.00 Kod dostępu - program publicystyczny 11.30 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny
14.00 Raport z Polski - Ekstra 14.15 Czwarty wymiar życia 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Kościół z bliska 15.30 Serwis Info 15.55 Serwis sportowy 16.00 Prawdę mówiąc - magazyn 16.30 Serwis Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne
20.00 Listy gończe - magazyn 20.30 Serwis Info 20.50 Młodzież kontra 21.30 Serwis
Info 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info 23.00 Sportowa niedziela 23.25
Prawdę mówiąc - magazyn 23.55 Teleplotki 0.25 Przegląd wydarzeń tygodnia

PULS
SILESIA

Gang Misia Yogi
Pinky i Mózg
Scooby Doo
Looney Tunes Show (2)
Jaskiniowcy
Olbrzym z jeziora - ﬁlm przygodowy

12.55
14.45
17.00
17.45
18.50
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
3.00

Hot Shots II - komedia, USA, 1993
Pogromcy duchów - komedia, USA
Świat według Kiepskich
Pamiętniki z wakacji
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Państwo w Państwie
CSI. Kryminalne zagadki Miami
CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku
Kości - serial
Instynkt mordercy
Detektyw Amsterdam
Magazyn sportowy
Tajemnice losu

6.00Świat
Pannywipigułce
wdowy7.25
- obyczajowy
jest świat
8.00
Stare
dranie 8.30
6.45
Bajkowa TVS7.10
9.50Taki
Weekend
z TVS
10.05
Muzyczny
ReNigel
Marven
przedstawia:
życiodajny
jad 9.30
Potęga przyrody
- serial
10.30
laks
10.55
Propozycje
do Muzycznego
Relaksu
11.10 Weekend
z TVS 11.25
Wyprawy
Wakacje
z piratami
- ﬁlmnafamilijny
12.40 Dumbo
- animacja
14.00 NajpiękniejJeﬀ
a Corwina
12.20 Świat
talerzu Andrew
Zimmern’a
13.15 Romance
TV. Miłosne
sze baśnie15.00
braciŚlubne
Grimm:SOS
Błękitny
- baśń
15.25
Krzyżacy
- ﬁ17.15
lm kostiumowy
negocjacje
15.40 ognik
Urządzeni
16.10
Koncert
życzeń
Śląskie od
19.0017.45
Pingwiny
Madagaskaru
- animacja
20.00 Dorwać
Cartera
lm akcji,
kuchni
SilesiazInformacje
- program
informacyjny
18.05 Bajkowa
TVS- ﬁ20.00
SiUSAInformacje
2000 reż.-Stephen
wyk. Sylvester
Rachael
lesia
programKay
informacyjny
20.25Stallone,
Tygodniowy
FinałLeigh
Listy Cook,
śląskichMiranSzlada Richardson
22.10
grozy
- ﬁlm
akcji 0.00
Starcie
przestworzach
ﬁlm
gierów
22.15 Śląskie
odLot
kuchni
22.55
Koncert
życzeń
23.55wMuzyczny
Relaks -0.50
sci - ﬁ 2.00
z gwiazdami
3.00Program
Programy
powtórkowe
Propozycje
doKręcimy
Muzycznego
Relaksu 1.00
ezoteryczny
2.30 Świat w pigułce

12.25
13.20
14.00
14.40
15.40
17.05
17.10
17.50
18.00
18.50
19.05
19.55
20.10
21.25
21.35
22.10
0.00
1.10
2.55

TV 4

5.15 mała Czarna 6.00 Chłopaki z taśmy 7.00 Różowa Pantera 7.30 Różowa Pantera 8.00 Łowcy
burz 9.00 Łowcy burz 10.00 Mistrz Kuchni: Juniorzy 11.00 Galileo Extra 12.00 Spadkobiercy 13.00
Steven Seagal: Na straży prawa 13.30 Steven Seagal: Na straży prawa 14.00 Wzór 14.55 Wzór
15.50 Moja piękna teściowa - komedia 18.00 Wtajemniczeni - mikro - podróż przez ciało 19.00 Galileo Extra 20.00 STOP Drogówka 21.00 W pułapce
ognia - ﬁlm akcji, USA, 2001, reż Harris Done, wyk.
Dean Cain, Lori Petty, Mel Harris, Steven Williams,
Vanessa Angel, Richard Tyson 23.05 Drapieżnik
- thriller, USA, 2007, reż. Wai - keung Lau, wyk. Richard Gere, Avril Lavigne, KaDee Strickland, Ray Wise, Russell Sams 1.15 Wzór 2.10 TV Market 2.30 To
był dzień 3.25 To był dzień na świecie

POLSAT
8.15
8.45
9.15
9.45
10.15
10.45
12.05
14.05
16.15
17.15
18.15
18.50
19.30

Miś Yogi
Pinky i Mózg
Scooby Doo
Looney Tunes Show (2)
Ewa gotuje
Studio Weekend
Dom nie do poznania
Dzień świstaka - komedia romantyczna
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Imperium Disco Polo
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.00
23.00
1.30
3.00
4.00
5.00

Maska Zorro - ﬁlm przygodowy, USA
Potępiony - ﬁlm akcji, USA, 2007
Motel - thriller, USA, 2007
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy!
Wstawaj! Gramy!

POLONIA

12.10 Pamiętaj o mnie 12.30 Polonia 12.40 Ojciec
Mateusz (96) - serial 13.30 Makłowicz w podróży - Islandia 14.00 Na dobre i na złe (507) - Gra
o życie - serial 15.00 Wielki człowiek małej graﬁki - ﬁlm dok. 15.55 Kulturalni PL - magazyn 17.00
Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress 17.40 Polonia 17.55 M jak miłość (948) - serial 18.50 41.
Studencki Festiwal Piosenki “Ósmy grzech” - pieśni Włodzimierza Wysockiego 19.35 Polonia 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.20 Sport 20.35
Pogoda 20.50 Czas honoru (64) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Polonia 24 22.20 Pogoda
22.30 Miss Polonia 2012 - widowisko 23.45 Miss
Polonia - koronacja - widowisko 0.15 Słownik polsko@polski 0.50 M jak miłość (948) - serial

PULS
SILESIA

6.00Bajkowa
Dyżur - reality
TV 6.30
No problem!
i Dixie -Jeﬀ
animacja
7.30 -Przygody
7.10
TVS 10.00
Weekend
z TVS 7.00
10.15Pixie
Wyprawy
a Corwina
programSindpobada żeglarza
- serial
8.30
Łowcy skarbów
- serial
9.30 Sekrety
kłamstwa
- reality
TV
pularno
- naukowy
11.10
Weekend
z TVS 11.20
Tygodniowy
Finałi Listy
śląskich
Szlagie10.30
Austin Stevens
- pogromca
węży - serial
baśnie
braciUrządzeGrimm:
rów
- program
muzyczny
13.10 Weekend
z TVS11.30
13.20Najpiękniejsze
Śląskie od kuchni
14.00
KrólAuto
- baśń
12.4514.45
Taki jest
i kłamstwa16.10
- reality
TV 14.30
Przygody
niŻabi
14.25
Zwiad
W świat
klatce13.30
czasuSekrety
15.15 Bonanza
Koncert
życzeń
17.15
Kuchnia
śląsku 17.45
- serwis
informacyjny
18.05 Weekend
z TVS
Sindbadapożeglarza
- serialSilesia
15.30Informacje
Timon i Pumba
- animacja
16.00 Pingwiny
z Madagaska18.10
Bajkowa16.30
TVS 20.00
Informacje
- serwis
informacyjny
20.25Pixie
W klatce
ru - animacja
CrusoeSilesia
- serial
17.30 Łowcy
skarbów
- serial 18.30
i Dixieczasu
- ani20.55
Katastrofy
w przestworzach
22.25 -Naanimacja
straży prawa
macjaNiesamowite
19.00 Timon ihistorie
Pumba 21.25
- animacja
19.30 Pingwiny
z Madagaskaru
20.00
23.00
domy
życzeń
1.0023.00
Program
ezoteryczny
Lasko Nawiedzone
- pociąg śmierci
- ﬁlm23.55
akcji Koncert
22.00 Goło
i wesoło
Dr Jekyll
i Mr Hyde - horror

HITY TYGODNIA

POLSAT

TVN, piątek, godz. 0.00

Nagrodzony czterema Oscarami film Ethana i Joela Coenów, będący ekranizacją powieści Cormacka
McCarthy’ego, zdobywcy nagrody Pulitzera. Llewelyn
Moss (Josh Brolin) wchodzi przypadkiem w posiadanie
walizki pełnej pieniędzy należących do handlarzy narkotyków. Jego śladem zostaje wysłany śmiertelnie niebezpieczny morderca Chigurh (nagrodzony za tę rolę
Oscarem Javier Bardem). Całą sprawą zajmuje się miejscowy szeryf Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones), próbujący ująć zabójcę i ocalić Mossa. Z pozoru prosta opowieść
z czasem zmienia się w filozoficzną alegorię rozprawiającą się ze starymi amerykańskimi mitami, poruszającą
temat przemijania oraz upadku wartości i tradycji.

Dzień świstaka

Polsat, sobota, godz. 14.05

Kultowa komedia romantyczna z doskonałymi rolami Billa Murraya i Andie McDowell. Phil Connors, popularny
telewizyjny meteorolog, wyrusza już po raz czwarty do
Punxsutawney w Pensylwanii, by relacjonować obchodzony tu uroczyście 2 lutego Dzień Świstaka (gryzoń - jak
wierzą
TVN mieszka ńcy - potrafi przewidzieć
TVkaprysy
4 aury na
POLONIA
wiele dni naprzód). Zgorzkniały i cyniczny Connors gardzi prowincjuszami i marzy o jak najszybszym powrocie do
Filadelfii. Ale gdy nazajutrz o 6 budzi go ten sam co wczoraj przebój Sonny’ego i Cher „I Got You, Babe”, stwierdza z przerażeniem, że znowu jest 2 lutego i znowu rozpoczyna się koszmarny Dzień Świstaka. Identycznych
poranków i dni będzie, niestety, więcej. Schwytany w pętlę czasu Connors musi wciąż na nowo przeżywać najgorszy dzień swojego życia. Stopniowo jednak przyzwyczaja się do sytuacji, zaczyna rozglądać si ę wokół siebie,
dostrzegać innych ludzi i odnajduje niespodziewanie miłość w osobie uroczej Rity (McDowell)...

POLONIA

12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią a niebem
- Między ziemią a niebem 413 - magazyn 12.45
Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy Świętej 14.20
Gala Piosenki Biesiadnej - Biesiada bez granic 15.20
Okrasa łamie przepisy 15.50 Dzika Polska - Baletnica z przerębli - serial dok. 16.20 Skarby nieodkryte
- teleturniej 16.50 Salon Polonii 17.30 Teleexpress
17.50 M jak miłość (949) - serial 18.45 Wszystko
po krakowsku 19.10 Reportaż polonijny 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.20 Sport 20.30
Pogoda 20.45 Siła wyższa (8) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 Tygodnik.pl - magazyn 22.30 Pogoda 22.45 Gala Piosenki Biesiadnej - Biesiada bez
granic 23.45 Salon Polonii - magazyn 0.20 Reportaż polonijny 0.55 M jak miłość (949) - serial

12.05

Czterdziestolatek (8) - serial
M jak miłość (961) - serial
Pytanie na śniadanie
Biegi narciarskie - PŚ - Soczi - 15 km bieg
łączony
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
- serial
Bitwa na głosy - widowisko
Bliskie i groźne spotkania Steve’a - serial
Familiada - teleturniej
Rodzinka.pl (69 - 70) - serial
Alternatywy 4 (9) - Upadek - serial
Słowo na niedzielę
Kabaretowa Noc Listopadowa Tarnów
2011 - widowisko
Miss Polonia - przed Finałem - felieton
Panorama, Sport , Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
Program rozrywkowy
Miss Polonia 2012 - widowisko
Miss Polonia - ekstra - felieton
Miss Polonia - koronacja - widowisko
Zatopieni - ﬁlm akcji, USA, reż. Anthony Hickox, wyk. Steven Seagal, Christine
Adams, Nick Brimble
Led Zeppelin - Celebration Day - koncert
Detonator - ﬁlm sensacyjny, USA, reż.
James Brolin, wyk. James Brolin, Jennie
Garth, Salvator Xuereb
Z podniesionym czołem - ﬁlm akcji, USA

To nie jest kraj TVP 2
dla starych ludzi
TVP 1

POLSAT
8.25
8.55
9.25
9.55
10.25
10.55

6.00
7.00
8.00
10.35

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 15.00 Było, nie minęło
15.30 Serwis Info weekend 15.45 Kronika Rejsu Paszke 360° - felieton 15.50 Pogoda
15.55 Serwis sportowy 16.00 Studio Wschód - magazyn 16.30 Serwis Info weekend
16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Alarmowy 112 20.15 Raport z Polski
- Ekstra 20.30 Serwis Info weekend 20.49 Pogoda 21.00 Kod dostępu - program
publicystyczny 21.30 Serwis Info weekend 21.40 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 60 lat razem 22.30 Serwis Info weekend. 22.55
Pogoda 23.03 Sportowy Wieczór 23.25 Wspomnienia z Afganistanu - ﬁlm dok.

3.02
6.55
7.55
9.00
9.40
10.45

TVP 2

TVP INFO

SILESIA
PULS

7.35
Listy śląskich
7.55 Wyprawy
Jeﬀ-aserial
Corwina
W klat7.00Propozycje
Pixie i Dixiedo
- animacja
7.30Szlagierów
Przygody Sindbada
żeglarza
8.308.55
Łowcy
skarcebów
czasu
9.309.30
NaSekrety
straży prawa
9.55-Katastrofy
w przestworzach
10.55
Dziwne
nie- serial
i kłamstwa
reality TV 10.30
Potęga przyrody
- serial
11.30i Najbezpieczne
talerzuKrólewska
Andrew Zimmern’a
Świat w
pigułcez12.45
Telepiękniejsze 11.25
baśnieŚwiat
bracina
Grimm:
zagadka - 12.15
baśń 12.35
Kręcimy
gwiazdami
zakupy
14.20 Auto
Zwiad 14.50
Ostatnie
pięcPrzygody
kilogramów
15.20 Żyć
jak milioner
13.30 Sekrety
i kłamstwa
- reality
TV 14.30
Sindbada
żeglarza
- serial 15.50
15.30
Silesia
16.55-Flesz
Silesia16.00
Informacje
17.00
Propozycje do-Listy
śląskich
Szlagierów
TimonCafe
i Pumba
animacja
Pingwiny
z Madagaskaru
animacja
16.30
Crusoe
17.10
Biznes
klasa
17.45
Silesia
Informacje
18.05
Weekend
z
TVS
18.10
Bajkowa
TVS
- serial 17.30 Łowcy skarbów - serial 18.30 Pixie i Dixie - animacja 19.00 Timon i Pumba
20.00
Silesia19.30
Informacje
Niesamowite
historie 20.00
20.55Ace
Katastrofy
- animacja
Pingwiny20.25
z Madagaskaru
- animacja
Ventura.wPsiprzestwodetektyw
rzach
21.5521.55
Na straży
klatce-czasu
22.55
Nawiedzone
domy
- komedia
Maxprawa
Havoc:22.25
klątwaWsmoka
ﬁlm akcji
0.00
Goło i wesoło

TVP 2

2.02

TVP 1

12.00 Barwy szczęścia (746) - serial 12.25 Polonia
12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (947) - serial 13.45 Sylwester na bis - Katowice 2012 14.20
Dziewczęta z Auschwitz - ﬁlm dok. 15.20 Złotopolscy (615) 15.55 Hala odlotów - talk - show
16.50 Dwie strony medalu (111) - serial 17.20 Polonia 17.30 Teleexpress 17.55 Ballady i Romanse. Zapomnij live - koncert 18.55 Ex Libris - 114
- magazyn 19.15 Barwy szczęścia (746) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30
Sport 20.40 Pogoda 20.55 Na dobre i na złe (507)
- Gra o życie - serial 22.00 Polonia 24 22.30 Pogoda 22.45 Pręgi - dramat 0.45 Dwie strony medalu
(111) - serial 1.15 Mordziaki - serial 1.45 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomości

NIEDZIELA
TVP 1

SOBOTA
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Plan gry

TVP 1, niedziela, godz. 21.20

Joe Kingman, gwiazdor sportu z ego większym od boiska, przygotowuje się właśnie do meczu o mistrzostwo. Nic
i nikt nie jest w stanie powstrzymać go od realizacji planu
TVP
INFO
zdobycia
pucharu. Nikt, poza 8-letnią córką, która przy-SILESIA
bywa do jego mieszkania, przewracając mu życie do góry
nogami. Nieświadomy wcześniej jej istnienia, całkowicie
zaszokowany Joe, odkrywa wkrótce, że największym
zwycięstwem w jego karierze nie będzie złote trofeum
sportowe, lecz droga do serca córki. Od teraz będzie musiał znaleźć czas na wychowywanie swojego dziecka, czytanie bajek i bieganie na kurs baletu. Czy uda mu się to pogodzić ze swoim dotychczasowym życiem?

14 gazeta lubliniecka
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program tv
PONIEDZIAŁEK
TVP 1

8.08
8.25
8.40
8.55
9.25
10.25
11.00
11.30
12.00
12.35
13.40
15.00
15.20
16.25
16.50
17.00
17.20
17.55
18.25
18.40
19.10
19.30
20.03
20.10
20.20
21.50

Polityka przy kawie
Król Maciuś Pierwszy (3) - serial
Magiczne przygody misia Ruperta - serial
Telezakupy
Obrazki z wystawy
Operacja Życie (11) - cykl dok.
Okrasa łamie przepisy
Moda na sukces - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Dżungle. Życie pośród drzew - serial dok.
Jaka to melodia?
Wiadomości, Pogoda
Nad rozlewiskiem… (10) - serial
Moda na sukces - serial
Kroniki Olimpiad Specjalnych
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2395) - telenowela
Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest
Galeria - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Program edukacyjny
Teatr Telewizji - Niuz, reż. Ryszard Bugajski
Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - Czerwona kartka dla kochanki piłkarza
23.05 Dynastia Tudorów III (5) - serial
0.05 Callas i Onassis - część 1 - ﬁlm biograﬁczny
1.50 Naszaarmia.pl - magazyn

TVN

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień
dobry TVN 11.05 Co za tydzień - magazyn 11.40
Sąd rodzinny - program sądowy 12.40 Detektywi - program kryminalny 13.15 Ostry dyżur - serial 14.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
15.20 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Sędzia
Anna Maria Wesołowska - program sądowy 18.00
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty,
Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 21.30 Sekrety
chirurgii - reality show 22.30 Top Gear 18 23.35
Lekarze - serial obyczajowy 0.35 Detektyw Monk
- serial kryminalny 1.30 Uwaga! - program interwencyjny 1.45 Arkana magii

4.02

TVP 2
5.55
7.05
8.00
10.45
11.20
11.55
12.30
13.25
13.55
14.25

14.35
15.45
16.05
17.05
18.00
18.50
19.25
19.50
20.05
20.40
21.35
21.45
22.50
23.45
0.50
2.00
3.05

Złotopolscy (24 - 25) - telenowela
M jak miłość (135) - serial
Pytanie na śniadanie
Przygody pana Michała (5) - serial
Telezakupy
Coś dla Ciebie - magazyn
Tancerze (23) - serial
Barwy szczęścia (872) - serial
Współczesna rodzina (24) ost. - serial
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
- serial
Świat bez tajemnic - Oddzielne życia,
Wielka Brytania, reż. Natalie Fay
Panorama - Kraj
Rodzinka.pl (69 - 70) - serial
Republika Doyle’ów (18) - serial
Panorama, Sport , Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Współczesna rodzina (24) - serial
Ja to mam szczęście! - ulubione skecze
- serial
Barwy szczęścia (872) - serial
M jak miłość (963) - serial
Kulisy serialu
Tomasz Lis na żywo
Poniedziałek z gwiazdami - Tim Roth
- Magia kłamstwa (17) - serial
Iran i Zachód (2) - serial dok.
Oﬁcer (5) - Dowódca - serial
Tomasz Lis na żywo
Głuchy telefon - dramat, Polska

TV 4

5.10 Inspektor Gadget 5.30 Triumf miłości 6.25
4music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz
Rex 9.30 Ukryta miłość 10.30 Ukryta miłość 11.30
Inspektor Gadget 12.00 Osaczona 13.00 TV Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz
Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Ukryta miłość
18.00 Ukryta miłość 19.00 Galileo Extra 20.00 STOP
Drogówka 21.00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Moja piękna teściowa - komedia, Francja, 1998, reż.
Gabriel Aghion, wyk. Catherine Deneuve, Mathilde Seigner, Vincent Lindon 1.10 CSI: Kryminalne zagadki Miami 2.10 Gość Wydarzeń - program
publicystyczny 2.25 To był dzień - program publicystyczny 3.15 To był dzień na świecie 3.45 4music
4.35 Zakończenie programu

TVP INFO

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50
Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda
21.05 Telekurier 21.22 Pogoda - komunikat śniegowy 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda
21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.18 Serwis Info. 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór
23.30 Kochamy papierosy - ﬁlm dok. 0.30 Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Telekurier

Pinky i Mózg
Scooby Doo
Czarodziejki
Dopóki śmierć nas nie rozłączy
Świat według Kiepskich
Dlaczego ja?
Szpilki na Giewoncie
Dom nie do poznania
Pierwsza miłość
Trudne sprawy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
MEGA HIT - Wulkan - ﬁlm katastroﬁczny

22.10 Pan życia i śmierci - thriller, USA, Francja
0.35 24 godziny
1.35 Zagadkowa noc

POLONIA

12.00 Barwy szczęścia (747) - serial 12.25 Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 Siła wyższa (8) - Post
uszlachetniający - serial 13.45 Salon Polonii - magazyn 14.25 Skarby nieodkryte - teleturniej 14.55
Lekcja Auschwitz - ﬁlm dok. 15.30 Złotopolscy
(616) 16.00 Las bliżej nas - magazyn 16.20 Jak
to działa - magazyn 16.50 Galeria (124) - serial
17.20 Polonia 17.30 Teleexpress 17.50 Okrasa łamie
przepisy 18.25 Naszaarmia.pl 18.50 Cafe Historia
- Generał zima 19.15 Barwy szczęścia (747) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25
Sport 20.35 Pogoda 20.50 Londyńczycy II (9) - serial 22.00 Polonia 24 22.30 Pogoda 22.45 Tygodnik
Gospodarczy 23.20 Tomasz Lis na żywo 0.20 Naszaarmia.pl 0.45 Galeria (124) - serial

SILESIA
PULS

7.35
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ŚRODA
TVP 1

8.00
8.08
8.30
8.45
8.55
9.30
10.30
11.05
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.25
16.25
17.00
17.25
17.55
18.25
18.45
19.10
19.30
20.03
20.15
20.20

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Noddy w krainie zabawek (1) - serial
Stacyjkowo - Super Wilson (46) - serial
Telezakupy
Życie w rozrzedzonym powietrzu - serial
Wielkie Sanktuaria Polski - cykl dok.
Plebania (1424) - telenowela
Moda na sukces - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Obszary trawiaste. Źródło naszej siły - serial
Jaka to melodia?
Klan (2396) - telenowela
Galeria - serial
Wiadomości, Pogoda
Przystań (3) - Przyjaciółki - serial
Moda na sukces - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2397) - telenowela
Prawdziwe życie
Galeria - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Program edukacyjny
Piłka nożna - Mecz towarzyski. Irlandia
- Polska
22.50 Przebłysk jutra, (inek) specjalny. - serial
23.45 Przebłysk jutra (11) - serial
0.40 Taekwondo - ﬁlm fabularny, Polska

TVN

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień
dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial
11.40 Sąd rodzinny - program sądowy 12.40 Detektywi - program kryminalny 13.15 Ostry dyżur
- serial 14.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
15.20 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska - program sądowy
18.00 Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00
Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11
Wydział Śledczy - program kryminalny 21.30 Rocky
Balboa - ﬁlm obyczajowy, USA 2006, reż. Sylvester
Stallone, wyk. Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver, Geraldine Hughes, Milo Ventimiglia 23.40
Prawo Agaty - serial obyczajowy

TVP INFO

TVP 1

POLSAT

8.00
8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.00

6.02
TVP 2

5.55
7.05
8.00
10.35
11.15
11.50
12.30
13.20
13.55
14.35
15.45
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.40
21.45
23.20
23.55
0.50

Złotopolscy (28 - 29) - telenowela
M jak miłość (137) - serial
Pytanie na śniadanie
Przygody pana Michała (7) - serial
Telezakupy
Anna Dymna - spotkajmy się
Tancerze (25) - serial
Barwy szczęścia (874) - serial
Ja to mam szczęście! (2) - serial
Luksusy dla Gazy - ﬁlm dok.
Panorama - Kraj
M jak miłość (964) - serial
Republika Doyle’ów (20) - serial
Panorama, Sport , Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Ja to mam szczęście! (2) - serial
Barwy szczęścia (874) - serial
Na dobre i na złe (510) - Próg bólu - serial
Kulisy serialu
Randki na zlecenie - komedia, USA
Reporter Polski - magazyn
Życie po falstarcie (1) - serial
Znaki szczególne - widowisko, reż. Borys
Lankosz
1.55 Reporter Polski - magazyn
2.40 Szczur - ﬁlm sensacyjny, Polska, reż. Jan
Łomnicki, wyk. Jan Englert, Mariusz Benoit,
Marek Kondrat, Michał Pawlicki, Janusz Bukowski, Ewa Szykulska, Elżbieta Czyżewska
4.30 Republika Doyle’ów (20) - serial
5.10 Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Łebski Harry 5.30 Triumf miłości 6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30
Otchłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności
11.30 Łebski Harry 12.00 Osaczona 13.00 TV Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz
Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Otchłań namiętności 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo
Extra 20.00 Podniebni rycerze - ﬁlm przygodowy,
Francja, 2005, reż. Gérard Pires, wyk. Benoît Magimel, Alice Taglioni, Clovis Cornillac, Philippe Torreton, Géraldine Pailhas 22.05 Atak na Królową
- thriller, USA, 2003, reż. Jerry London, wyk. Rob Estes, Christopher Lawford, Joe Lando, Rachel Blakely,
Marie Matiko 0.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
1.00 Przepowiednia z Awinionu - serial 2.05 Gość
Wydarzeń - program publicystyczny

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50
Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda
21.05 Telekurier 21.22 Pogoda - komunikat śniegowy 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda
21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.18 Serwis Info. 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór
23.32 Okrągły Stół i wybory - cykl dok. 0.05 Kultura paryska 0.30 Infoexpress

PULS
SILESIA

WTOREK

POLSAT
8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

Miś Yogi
Czarodziejki
Dopóki śmierć nas nie rozłączy
Świat według Kiepskich
Dlaczego ja?
Szpilki na Giewoncie
Dom nie do poznania
Pierwsza miłość
Trudne sprawy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.35
22.45
0.30
2.30
3.25

Mały - komedia, USA, 2006
Haker - komedia sensacyjna, Polska
Młodzi, piękni i szaleni - komedia, Francja
Zagadkowa noc
Tajemnice losu

POLONIA

12.00 Barwy szczęścia (749) - serial 12.25 Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 Londyńczycy II (9)
- serial 13.45 Informacje kulturalne 14.05 Reportaż polonijny 14.40 Po prostu - program Tomasza
Sekielskiego 15.40 Złotopolscy (618) 16.05 Kultura, głupcze - magazyn 16.50 Wszystko przed nami
(32) - telenowela 17.20 Polonia 17.30 Teleexpress
17.55 Beneﬁs - Anny Dymnej 18.55 Wilnoteka
19.15 Barwy szczęścia (749) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.50 Warto kochać (47) - serial 21.45 Polonia 22.00 Polonia
24 22.45 Kabaretowy Klub Dwójki - UFO - widowisko rozrywkowe 23.45 Operacja Życie (30)
- cykl dok. 0.15 Lekcja Auschwitz - ﬁlm dok. 0.45
Wszystko przed nami (32) - telenowela

7.00Propozycje
Timon i Pumba
- animacja
7.30 Przygody
Sindbada Jeﬀ
żeglarza
- serial8.55
8.30WŁow7.35
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Cafe- 17.05
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do Listyz Madagaskaru
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17.3016.30
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monInformacje
i Pumba - animacja
16.00 Pingwiny
- animacja
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- serial
17.45
18.0518.30
Bajkowa
Silesia19.00
Informacje
17.30Silesia
ŁowcyInformacje
skarbów - serial
Pixie TVS
i Dixie20.00
- animacja
Timon 20.25
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AutoGoło
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0.30 Gdzie
wtedy
byleś?
ny 21.55
Dorwać
Cartera -domy
ﬁlm akcji
i wesoło
- program
rozrywkowy

8.00
8.08
8.30
8.45
9.00
9.35
10.35
11.05
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.20
16.25
16.50
17.00
17.25
17.55
18.25
18.40
19.10
19.30
20.05
20.15
20.25
21.25
22.15
23.05

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Noddy w krainie zabawek (3) - serial
Bali - Brrrumm, brrrumm! (11)
Telezakupy
Dżungle. Życie pośród drzew - serial dok.
Rok w ogrodzie
Plebania (1423) - telenowela
Moda na sukces - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Życie w rozrzedzonym powietrzu - serial
Jaka to melodia?
Klan (2395) - telenowela
Galeria - serial
Wiadomości, Pogoda
Przystań (2) - serial
Moda na sukces - serial
Kroniki Olimpiad Specjalnych
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2396) - telenowela
Prawdziwe życie
Galeria - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
Droga do Rio - Kronika
Program edukacyjny
Po prostu - program Tomasza Sekielskiego
Wszystko przed nami (61) - 62) - serial
Zemsta - serial, USA
Seks, kasa i kłopoty II (9 - 10) - serial

TVN

5.00 Uwaga! - program interwencyjny 5.20 Rozmowy w toku - talk show 6.20 Mango - Telezakupy 7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00
Dzień dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej
- serial 11.40 Sąd rodzinny - program sądowy 12.40
Detektywi - program kryminalny 13.15 Ostry dyżur
- serial 14.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
15.20 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Sędzia
Anna Maria Wesołowska - program sądowy 18.00
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty,
Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 21.30 Agenci
NCIS. Los Angeles - serial 23.30 Kuba Wojewódzki
- talk show 0.30 The Event. Zdarzenie - serial

5.02
TVP 2
5.55
7.05
8.00
10.45
11.20
12.00
12.30
13.25
14.00
14.40
15.45
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30

20.05
20.40
21.35
21.45
22.50
0.00
0.50
2.20
3.25
4.50

Złotopolscy (26 - 27) - telenowela
M jak miłość (136) - serial
Pytanie na śniadanie
Przygody pana Michała (6) - serial
Telezakupy
Cerkiew Św. Ducha - reportaż
Tancerze (24) - Pierścionki - serial
Barwy szczęścia (873) - serial
Ja to mam szczęście! (1) - serial,
Świat bez tajemnic - Iran i Zachód (2)
- serial dok.
Panorama - Kraj
M jak miłość (963) - serial
Republika Doyle’ów (19) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Ja to mam szczęście! (1) - serial, reż. Sylwester Jakimow, wyk. Kinga Preis, Jacek
Braciak, Anna Seniuk, Tomek Karolak,
Przemysław Sadowski, Zdzisław Wajdern,
Antoni Królikowski, Natalia Idzikiewicz
Barwy szczęścia (873) - serial
M jak miłość (964) - serial
Kulisy serialu
Magazyn Ekspresu Reporterów
Luksusy dla Gazy - ﬁlm dok.
Na linii strzału (18) - serial
Lalka (4) - Pierwsze ostrzeżenie - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
Republika Doyle’ów (18 - 19) - serial
Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Łebski Harry 5.30 Triumf miłości 6.25 4music
7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30
Ukryta miłość 10.30 Ukryta miłość 11.30 Łowca
krokodyli: dzienniki 12.00 Osaczona 13.00 TV Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz
Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Otchłań namiętności 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo
Extra 20.00 Mistrz Kuchni: Juniorzy 21.05 Śmierć na
talerzu 22.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00
Rzeźnik Wing - ﬁlm akcji, Hongkong 1.15 CSI: Kryminalne zagadki Miami 2.15 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.30 To był dzień - program
publicystyczny 3.25 To był dzień na świecie - program publicystyczny 3.50 4music 4.40 Zakończenie programu

TVP INFO

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda
15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda
21.05 Telekurier 21.22 Pogoda - komunikat śniegowy 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda
21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info. 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 Opowieści o torebkach - ﬁlm dok. 0.35 Infoexpress

POLSAT

8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30
20.00
23.00

Scooby Doo
Czarodziejki
Dopóki śmierć nas nie rozłączy
Świat według Kiepskich
Dlaczego ja?
Szpilki na Giewoncie
Dom nie do poznania
Pierwsza miłość
Trudne sprawy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Helikopter w ogniu - dramat wojenny
CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku

0.00 Asystentka doskonała - thriller kryminalny
2.00 Zagadkowa noc

POLONIA

12.00 Barwy szczęścia (748) - serial 12.25 Polonia
12.35 Wiadomości 12.50 Czas honoru (64) - serial 13.45 41. Studencki Festiwal Piosenki “Ósmy
grzech” - pieśni Włodzimierza Wysockiego 14.45
Tomasz Lis na żywo 15.45 Złotopolscy (617) 16.15
Tygodnik Gospodarczy 16.50 Galeria (125) - serial
17.20 Polonia 17.30 Teleexpress 17.55 Wielki człowiek małej graﬁki - ﬁlm dok. 18.55 Informacje kulturalne 19.15 Barwy szczęścia (748) - serial 19.45
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.55
Ojciec Mateusz (97) - Bieg - serial 21.45 Polonia
22.00 Polonia 24 22.30 Pogoda 22.50 Po prostu
- program Tomasza Sekielskiego 23.50 Hala odlotów - talk - show 0.45 Galeria (125) - serial 1.15
Rodzina Leśniewskich (5) - serial

PULS
SILESIA

6.00Świat
Dyżurw-pigułce
reality TV
Menu nadomiarę
7.30 Przygody
Sindbada
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serial
7.00
7.356.30
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Listy śląskich
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a
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9.30 Na
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TV 10.30
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prawa 9.55- reality
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z gwiazdami
12.30
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przypadki
10.55
Świat na życiodajny
talerzu Andrew
Zimmern’a
11.55
Świat w pigułce
12.45
Telezakupy
14.15
medyczne
- serial13.30
Sekretypięć
i kłamstwa
- reality
TVŻyć
14.30
Sindbada
Domy
z marzeń
14.50 Ostatnie
kilogramów
15.20
jakPrzygody
milioner 15.50
SilesiażeglaCa- serial
15.30
Timon
i Pumba17.10
- animacja
16.00doPingwiny
z Madagaskaru
animacja
ferza
17.05
Flesz
Silesia
Informacje
Propozycje
Listy śląskich
Szlagierów-17.30
In16.30 Crusoe
- serial
Łowcy
skarbów18.05
- serial
18.30 Pixie
Dixie - Silesia
animacja
19.00 Tiformator
miejski
17.4517.30
Silesia
Informacje
Bajkowa
TVS i20.00
Informacje
mon iNiesamowite
Pumba - animacja
Pingwiny
z Madagaskaru
- animacja
Mantykora.
20.25
historie19.30
20.55
Katastrofy
w przestworzach
21.5520.00
Na straży
prawa
legendarny
potwór
horrorNawiedzone
21.55 W pajęczej
- horror
Gołobyłeś?
i wesoło
22.25
W klatce
czasu-22.50
domysieci
23.30
Gdzie0.00
wtedy

CZWARTEK
TVP 1
8.00
8.09
8.30
9.00
9.35
10.35
11.10
11.35
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.25
16.25
17.00
17.20
17.55
18.25
18.40
19.10
19.30
20.05
20.07
20.20
20.30
21.25
22.25
23.20
0.10

Wiadomości, Pogoda
Polityka przy kawie
Marta mówi! (34) - serial
Telezakupy
Źródło naszej siły - serial dok.
My Wy Oni - magazyn
Plebania (1425) - telenowela
Moda na sukces - serial
Wiadomości, Agrobiznes
Rzeki. Przyjazne i wrogie - serial dok.
Jaka to melodia?
Klan (2397) - telenowela
Galeria - serial
Wiadomości, Pogoda
Przystań (4) - Zuza - serial
Moda na sukces - serial
Teleexpress, Pogoda
Jaka to melodia?
Klan (2398) - telenowela
Prawdziwe życie
Galeria - serial
Wieczorynka
Wiadomości, Sport
WRC Szwecja
Droga do Rio - Kronika
Program edukacyjny
Ojciec Mateusz (31) - Spa - serial
Sprawa dla reportera
Anatomia prawdy (6) - serial
Zagubieni VI (6) - serial
Miasto prywatne - ﬁlm sensacyjny, Polska

TVN

7.25 Detektywi - program kryminalny 8.00 Dzień
dobry TVN - magazyn 11.05 Na Wspólnej - serial
11.40 Sąd rodzinny - program sądowy 12.40 Detektywi - program kryminalny 13.15 Ostry dyżur
- serial 14.15 Ukryta prawda - program obyczajowy
15.20 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Sędzia
Anna Maria Wesołowska - program sądowy 18.00
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty,
Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny 21.30 Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy
22.35 Dzień próby - ﬁlm sensacyjny, USA 2001, reż.
Antoine Fuqua 1.00 Agenci NCIS. Los Angeles - serial 1.55 Uwaga! - program interwencyjny

TVP INFO

7.02
TVP 2

5.55
7.05
8.00
10.40
11.15
11.50
12.25
13.20
13.50
14.30
15.45
16.10
17.05
18.00
18.50
19.25
20.05
20.40
22.25
22.30

Złotopolscy (30 - 31) - telenowela
M jak miłość (138) - serial
Pytanie na śniadanie
Przygody pana Michała (8) - serial
Telezakupy
Pożyteczni.pl (51)
Tancerze (26) - Wyciagnąć wnioski - serial
Barwy szczęścia (875) - serial
Ja to mam szczęście! (3) - serial
Człowiek, który okłamał świat - ﬁlm dok.
Panorama - Kraj
Na dobre i na złe (510) - Próg bólu - serial
Republika Doyle’ów (21) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Ja to mam szczęście! (3) - serial
Barwy szczęścia (875) - serial
Dr House - s. VII (148 - 149) - serial
Felieton Kocham Kino
Powrót do Brideshead - dramat, Wielka
Brytania, reż. Julian Jarrold, wyk. Matthiew Goode, Ben Whishaw, Emma
Thompson
0.55 Świat bez tajemnic - Opętani przez złe
moce w Wielkiej Brytanii - ﬁlm dok.
1.55 Świat bez tajemnic - Korzenie Europy
- Róg alpejski - ﬁlm dok.
3.10 Powrót do Brideshead - dramat
5.15 Art Noc - Oj da da na - Grzegorz z Ciechowa - ﬁlm muzyczny
5.35 Zakończenie dnia

TV 4

5.10 Dekoratornia 5.30 Triumf miłości 6.25 4music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex
9.30 Otchłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności 11.30 Dekoratornia 12.00 Osaczona 13.00 TV
Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Otchłań
namiętności 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo Extra 20.00 Rage - ﬁlm akcji, USA, 1997, reż.
Sidney J. Furie, wyk. Kristen Cloke, David Carradine,
Lorenzo Lamas, Roy Scheider 22.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.00 Ostatnie słowo - dramat,
USA, 1995, reż. Tony Spiridakis, wyk. Joe Pantoliano,
Timothy Hutton 1.00 Wzór 2.00 Gość Wydarzeń
- program publicystyczny 2.15 To był dzień - program publicystyczny 3.15 To był dzień na świecie
- program publicystyczny 3.40 4music

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10
Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50
Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 20ta 21.00 Pogoda 21.05 Telekurier 21.22 Pogoda - komunikat śniegowy 21.30 Serwis Info 21.41 Pogoda 21.45 OTV - Pasmo lokalne 22.15 Losowanie LOTTO 22.24 Serwis Info. 22.30 Jan
Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 23.40 Pogoda 23.45 Sportowy Wieczór

PULS
SILESIA

POLSAT
8.30
9.00
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.30
17.00
18.00
18.50
19.30

Gang Misia Yogi
Czarodziejki
Dopóki śmierć nas nie rozłączy
Świat według Kiepskich
Dlaczego ja?
Szpilki na Giewoncie
Dom nie do poznania
Pierwsza miłość
Trudne sprawy
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy
Dlaczego ja?
Pierwsza miłość
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich

20.00
22.15
0.55
2.55

Powiedz tak - komedia romantyczna
Doktor T i kobiety - komediodramat
Mój najlepszy przyjaciel - komedia
Tajemnice losu

POLONIA

12.00 Barwy szczęścia (750) - serial 12.25 Polonia 12.35 Wiadomości 12.50 M jak miłość (948)
- serial 13.40 Kabaretowy Klub Dwójki - UFO
14.45 Operacja Życie (30) - cykl dok. 15.15 Mam
przepis na pielgrzymowanie - cykl dok. 15.45
Złotopolscy (619) 16.10 Kocham Kino - magazyn ﬁlmowy Grażyny Torbickiej 16.50 Wszystko przed nami (33) - telenowela 17.20 Polonia
17.30 Teleexpress 17.55 Gala Piosenki Biesiadnej
- Biesiada bez granic 18.55 Informacje kulturalne 19.15 Barwy szczęścia (750) - serial 19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35
Pogoda 20.55 Oﬁcerowie (9) - serial 21.45 Polonia 22.00 Polonia 24 22.45 Nowa (13) - serial
23.40 Narodzona po raz drugi - ﬁlm dok.
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Lubliniec

Spełnić marzenie Oli

©ARCH. RODZINNE

Ma zaledwie 14 lat, a większość swojego życia już spędziła u najróżniejszych
lekarzy. Od lat zalecają jej delfinoterapię. To jednak duży wydatek, na który
rodzina Oli nie może sobie pozwolić. Lubliniec jej pomoże?

Ola wygląda jak większość nastolatek. Na pierwszy rzut oka nikt nie domyśliłby
się, ile chorób trapi tę sympatyczną dziewczynkę.

„N

asza Oleńka” - mówią o niej bliscy. To
Ola Faron, 14-latka,
która mieszka w Lublińcu z mamą
Zofią, tatą Adamem i ukochanym
pieskiem. Na pierwszy rzut oka Ola
wygląda na zwyczajną nastolatkę –
uśmiechnięta, pogodna, nosi koloReklama

rowe ciuszki. Nikt by się nie domyślił, ile zdążyła już przejść.
Gabinety lekarskie, szpitale
i kliniki. Tylko one sprawiają, że
uśmiech znika z twarzy tej wesołej nastolatki. Dziewczynka od urodzenia zmaga się bowiem z wieloma
chorobami. Ola cierpi na epilepsję,

ciężką astmę i alergie, ma dziecięcą
osteoporozę, łuszczycę, dodatkowo
codzienny ból sprawia jej zapalenie
stawów. To nie wszystko. Ola urodziła się z chorobą Leśniowskiego-Crohna. To ciężkie schorzenie jelit mocno utrudnia jej życie, między innymi przez nie dziewczynka uczy się w domu. A uczennicą
jest dobrą. Pasjonuje ją teatr, ale na
ukochane zajęcia do lublinieckiego
Miejskiego Domu Kultury przychodzi tylko czasami. Na więcej nie
pozwala jej obniżona odporność –
dla Oli każda infekcja może skończyć się fatalnie.
- Nigdy nie chcieliśmy rozgłosu, staraliśmy się zdobywać środki
na leczenie Oleńki na własną rękę
– mówi mama Oli Zofia Faron. W ubiegłym roku zaniosłam i wysłałam ponad sześćset listów z prośbą o wsparcie.
Teraz sytuacja przerosła rodzinę Faronów. Okazało się, że Ola ma
kiepskie wyniki – teraz trzeba walczyć, aby zatrzymać u dziewczynki zanik tkanki białej mózgowej.
Terapia już teraz pochłania prawie
cztery tysiące złotych miesięcznie.
Choć pan Adam pracuje, pieniędzy
po prostu przestało wystarczać.
- Trafiamy na różnych ludzi, nie
zawsze są nastawieni przyjaźnie –
mówią nam rodzice dziewczynki.
- Mimo to nie poddajemy się.

Pani Zofia dodaje, że dla swojego dziecka jest gotowa na wszystko, chowa więc dumę do kieszeni
i zwyczajnie prosi o wsparcie. Kobieta sama cierpi na sporo schorzeń,
a ostatnio znów pojawiły się nawroty
choroby nowotworowej jelit.
- Mnie już na leki dla siebie nie
stać. Chcę tylko pomóc córce, na ile to
możliwe – dodaje smutno mama Oli.
Tymczasem Ola dorasta. Coraz
bardziej zdaje sobie sprawę z tego,
jak bardzo choroby utrudniają jej życie. To głównie dlatego ostatnio pojawiły się u niej nerwice i stany lękowe. Większość lekarzy, u których
Faronowie bywają regularnie z Olą,
zaleca dziewczynce delfinoterapię.
- To nasze wspólne marzenie –
mówi pani Zofia. - Jednak trzeba za
nie zapłacić ponad 6 tys. zł. A przy
zwykłych kosztach leczenia Oli, nie
ma szans, żebyśmy mogli pozwolić
sobie na kolejne wydatki.
Świadomość, że coś może pomóc
jego dziecku, a stan domowego budżetu nie pozwala na kolejną terapię, to dla każdego rodzica męka.
Dlatego państwo Faronowie zdecydowali się na łamach GL poprosić mieszkańców naszego powiatu
o pomoc dla ich córeczki.
- Uzyskanie każdej pomocy ma
dla nas nieocenioną wartość – przyznaje pan Adam. - Jak wszystko, co
może pomóc Oli w leczeniu, rehabi-

litacji i specjalistycznej terapii.
Już dziś są w powiecie dobre duchy Oli, które systematycznie pomagają rodzinie dziewczynki. Nie chcą
rozgłosu. Pomagają zresztą w miarę
swoich skromnych możliwości. To
oni dodają rodzinie otuchy.
- Pragniemy podziękować
wszystkim życzliwym ludziom
o wrażliwych sercach, których wciąż
nie brakuje w naszej lokalnej społeczności Lublińca i okolic – mówi
wzruszony tata Oli.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników chciałby dołączyć do tego grona, które próbuje odzyskać dla świata
14-letnią Olę, może to zrobić w bardzo prosty sposób. Podczas podatkowych rozliczeń, wystarczy przekazać na leczenie dziewczynki 1 procent. Pomoc sympatycznej nastolatce
kosztuje nas tyle, ile trwa wpisanie
numeru KRS 0000037904, kwoty
i w rubryce 124: 1% 0 9093 Aleksandra Julia Faron.
Darowiznę można także przekazać na:
BANK PKO S.A. Io/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
z dopiskiem: Darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia Aleksandra Julia Faron 9093
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Dlaczego w ostatnią niedzielę
Norwegowie spod Trondheim poczuli
polskie klimaty?

©ARCH. ZSOT

W

szystko dzieje się za sprawą programu Leonardo da Vinci IVT, który
z powodzeniem realizuje lubliniecki Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych. W ramach programu uczniowie technikum hotelarskiego pojechali do norweskiego
hotelu, aby tutaj pracować, szlifować
angielski i nabywać doświadczenia.
Czterogwiazdkowy hotel w pobliżu Trondheim w ostatnią niedzielę stał się małą ojczyzną w sercu Norwegii. Dziewięcioosobowa
grupa uczniów lublinieckiego technikum zorganizowała tu bowiem
Dzień Polski. Jeszcze przed wyjazdem długo przygotowywała się
do tego dnia. Każdy z gospodarzy
i zaproszonych gości mógł liczyć na

Chociaż podróż nie była łatwa, humory dopisywały.

sympatyczne niespodzianki od polskiej ekipy.
Młodzi ludzie pojechali jednak
pod Trondheim głównie po to, aby
przez cały miesiąc uczyć się fachu
w czterogwiazdkowym hotelu. Już
na starcie czekało ich niemałe wy-

Strzelce Opolskie, Kochanowice

Czwarte miejsce
Herkulesa
Kochanowice
Młodzi piłkarze w Turnieju Żaków
znaleźli się tuż za podium

W

silnie obsadzonym
VIII Halowym Turnieju Piłki Nożnej Żaków
(2004/2005r.) „Piast Cup 2013”

w Strzelcach Opolskich bardzo
dobrze zaprezentowali się młodzi
adepci futbolu z Herkulesa Kochanowice, zajmując czwarte miejsce.
W halowej piłkarskiej imprezie uczestniczyło dziewięć zespołów: Piast I i II Strzelce Opolskie,
Gwardia Opole, Orlik Prudnik,
MKS Gogolin, OKS Olesno, Promotor Zabrze, Orlik Blachownia
i Herkules Kochanowice.
– Podczas turnieju aż dwaj piłkarze Herkulesa: Marcin Schulz
oraz sześcioletni Borys Nowakow-

zwanie, bo żeby dotrzeć na miejsce
musieli przesiadać się aż czterokrotnie. Dwa samoloty, autobus i prom
ostatecznie dowiozły naszą młodzież
do celu. Młodzi ludzie nie pojechali jednak z niczym, miesiąc przed
wyjazdem zaczęli naukę norweskieski otrzymali wyróżnienia. Pierwszego uhonorowano za zdobyte
bramki, a drugiego jako najmłodszego uczestnika piłkarskiej imprezy – mówi Bogusław Maciejewski.
Klasyfikacja końcowa: 1.
Orlik Prudnik, 2. Promotor Zabrze, 3. Gwardia Opole, 4. Herkules Kochanowice (Łukasz Kasperek, Mateusz Zakrzewski, Kamil
Zakrzewski, Kacper Karmański,
Piotr Anioł, Cezary Dąbek, Marcin
Schulz, Borys Nowakowski, Bartek

Mirowski, Maik
Matusek, Patryk
Grabiński; trener: Bogusław
Maciejewski), 5.
MKS Gogolin,
6. Piast I Strzelce
Opolskie, 7. OKS
Olesno, 8. Orlik
Blachownia, 9.
Piast II Strzelce
Opolskie.
(Sas)

Norwegia przywitała nas Górami
Skandynawskimi i fiordami - relacjonują zafascynowani norweskimi
widokami uczniowie ZSOT.

Już niebawem z podobnych praktyk skorzystają budowlańcy, informatycy i mechanicy, którzy odwiedzą ośrodki szkoleniowe w Niemczech. (mak)

©ARCH. HERKULES KOCHANOWICE

Na naukę do Norwegii

go, intensywniej niż dotąd uczyli się
również angielskiego.
- Zajęcia rozszerzające znajomość języka angielskiego zawodowego pomogą uczniom komunikować się na miejscu z obsługą i gośćmi – mówią nam nauczyciele ZSOT.
Nie samą pracą jednak człowiek
żyje. Dlatego w weekendy polska grupa będzie zwiedzała okolicę i atrakcje Trondheim. Grupa dziewięciorga uczniów ma sporo szczęścia, bo
norweska praktyka finansowana jest
z unijnego programu Kapitał Ludzki. W związku z tym młodzież nie
dość, że ma szansę na zdobycie doświadczenia za darmo, nie musi się
też martwić o koszty wyżywienia,
podróży czy kursów językowych.
Pierwsza seria norweskich praktyk skończy się w połowie lutego.
ZSOT zaplanował na ten rok jeszcze jeden taki wyjazd do Norwegii,
a we wrześniu grupa uczniów wyjedzie na Cypr, by tam uczyć się zawodu. Zresztą, nie tylko technicy hotelarstwa mają możliwość uczenia
się za granicą. Szkoła przygotowała
również staże dla innych zawodów.

©ARCH. ZSOT

Lubliniec

W Strzelcach Opolskich Herkules Truskolasy wywalczył
czwarte miejsce.

Piłka Młodzieżowa

O Puchar Brzdąca
w Woźnikach
Młodzi piłkarze MLKS-u skończyli
rywalizację na własnym boisku na
czwartej pozycji

©ARCH. LISWARTA LISÓW

O

siem drużyn, ponad
stu młodych piłkarzy,
28 spotkań, wspaniałe bramki oraz dużo piłkarskich
emocji na boisku i trybunach tak w najkrótszy sposób można
podsumować rywalizację podczas
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Młodzików (2001/2002r.) O Puchar Brzdąca.
W hali sportowej Gimnazjum w Woźnikach systemem
„każdy z każdym” ry walizowało osiem drużyn: Gwarek
Tarnowskie Góry, Przyszłość
Nowe Chechło, Orkan Dąbrówka Wielka, Unia Świerklaniec,
Orzeł Nakło Śląskie, Olimpia
Huta Stara, Liswarta Lisów
i MLKS Woźniki. W turnieju triumfowali młodzicy Unii
Świerklaniec, którzy w siedmiu

Lisów).
Najlepszym piłkarzem uznano
Miłosza Nalepę (Olimpia Huta Stara), a bramkarzem Michała
Kabatę (Gwarek Tarnowskie Góry).
W
klasyfikacji strzelców z dorobkiem 7 bramek
triumfowa ł
Mateusz Kozak (Liswarta Lisów), tuż
przed zdobywcą sześciu goli Szymonem Cieślikiem (Unia Świerklaniec) oraz Jakubem Matylem
(MLKS Woźniki), który pięciokrotnie celnie umieszczał piłkę
w bramce przeciwnika.

Młodzicy Liswarty Lisów z nagrodami.

meczach odnieśli pięć wygranych (m.in. 1:0 z Orkanem Dąbrówka Wielka) oraz dwa spotkania bezbramkowo zremisowali. Na trzecim miejscu uplasowała się Liswarta Lisów (m.in. 0:0
z Unią Świerklaniec). Czwarte
miejsce wywalczyli gospodarze,
czyli młodzi piłkarze MLKS-u Woźniki (1:1 z Liswartą

Wyniki:
Olimpia Huta Stara –
Gwarek Tarnowskie Góry

0:0

Orzeł Nakło Śląskie –
Unia Świerklaniec
Orkan Dąbrówka Wielka –
Liswarta Lisów
Przyszłość Nowe Chechło –
MLKS Woźniki
Orzeł – Olimpia
Orkan – Gwarek
Unia - Woźniki
Przyszłość – Liswarta
Orkan – Orzeł
Olimpia – Woźniki
Liswarta – Gwarek
Przyszłość – Unia
Woźniki – Orkan
Liswarta – Orzeł
Unia – Olimpia
Przyszłość – Gwarek
Liswarta – Woźniki
Unia – Orkan
Gwarek – Orzeł
Przyszłość – Olimpia
Unia – Liswarta
Gwarek – Woźniki
Olimpia – Orkan
Przyszłość – Orzeł
Gwarek – Unia
Olimpia – Liswarta
Orzeł – Woźniki
Przyszłość – Orkan

0:3
1:0
0:0
0:1
1:0
3:0
0:2
1:0
1:3
2:1
0:0
0:0
3:0
2:1
0:0
1:1
1:0
1:0
1:0
0:0
0:0
0:1
1:0
0:1
1:2
0:2
0:0

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Unia Świerklaniec

7

17

10:1

7

14

4:1

Liswarta Lisów

7

14

9:3

Przyszłość Nowe
Chechło

Orkan Dąbrówka
Wlk.
MLKS Woźniki

7

10

6:5

7

8

1:2

Gwarek Tarnowskie
7
Góry

6

2:4

Orzeł Nakło Śląskie 7

5
0

4:8

Olimpia Huta Stara 7

0:12

Klasyfikacja końcowa: 1.
Unia Świerklaniec, 2. Orkan Dąbrówka Wielka, 3. Liswarta Lisów (Mateusz Kozak, Sebastian
Grzesik, Mateusz Pandzioch, Maciej Jarosz, Piotr Machnik, Rafał Sosiński, Wojciech Trzop,
Karol Osadnik; trenerzy: Hanna Zakrzewska i Sebastian Wójcik), 4. MLKS Woźniki (Hample,
Ledwig, Maniura, Maruszczyk,
Matyl, Hajda, Cuber, Michalski, Wilczek, Góra, Bednarczyk,
Hanulok, Krzemiński), 5. Przyszłość Nowe Chechło, 6. Gwarek Tarnowskie Góry, 7. Olimpia Huta Stara, 8. Orzeł Nakło
Śląskie. (Sas)
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Piłka Młodzieżowa

Podopieczni Tomasza Ślęzaka,
pokonując w spotkaniu finałowym
po bramkach Karola Jaksika i Kacpra
Jagusia 2:1 UKS Raków Częstochowa,
triumfowali w I Ogólnopolskim
Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Trampkarzy (1998/1999r.) „Stradom
Cup 2013” w Częstochowie
Stanisław Wrzesiński

W

eliminacjach grupowych trampkarze Sparty Lubliniec bezbramkowo zremisowali z UKS-em Raków Częstochowa oraz odnieśli trzy

Trampkarze Sparty Lubliniec
(rocznik 1998/1999), podopieczni
Tomasza Ślęzaka, występują w rozgrywkach Śląskiej Ligi Trampkarzy, a w grudniu 2012 roku triumfowali w VI Ogólnopolskim Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Trampkarzy
„Kuba Cup 2012” w Truskolasach.

Częstochowa, którzy w sześciu spotkaniach zdobyli szesnaście punktów, odnosząc pięć wygranych oraz
bezbramkowo remisując w inauguracyjnym meczu z Polonią Bytom.
Na drugim miejscu uplasowali się
gospodarze, czyli MLKS Woźniki.
Podopieczni Michała Kręblewskiego zgromadzili dwanaście punktów.
Najlepszym piłkarzem turnieju
wybrano Tomasza Pośpiecha (Polonia Bytom), a bramkarzem Mateusz
Komorowskiego (Ajaks Częstochowa). O tytule „króla strzelców” zadecydowały rzuty karne, ponieważ aż
pięciu zawodników tj. Tomasz Pośpiech (Polonia), Kamil Sośniak i Fi-

lip Strzelecki (obaj MLKS Woźniki)
oraz Mateusz Rekucki (MUKP Dąbrowa Górnicza) i Piotr Borowiecki (Ajaks) uzyskali po cztery bramki. W dodatkowym konkursie rzutów karnych triumfował Piotr Borowiecki, otrzymując zaszczytne miano
najlepszego strzelca piłkarskiej halowej imprezy.

We wcześniejszym turnieju
ćwierćfinałowym kadetki Victorii
wywalczyły drugie miejsce, premiowane awansem do turnieju półfinałowego. W turnieju ćwierćfinałowym triumfowały z kolei kadet-

ki UKS-u Jedynka Rybnik przed
STS-em Victorią Lubliniec, Sokołem 43 AZS AWF Katowice
oraz Silesią Volley 2 Mysłowice/
Chorzów.
(Sas)

Wyniki:
Półfinały:
Sparta Lubliniec –
APN Raków Częstochowa 1:0
UKS Raków Częstochowa –
APN Czeladź
6:0
Mecz o I miejsce:
Sparta Lubliniec –
UKS Raków Częstochowa 2:1
Mecz o III miejsce:
APN Raków Częstochowa –
APN Czeladź
3:1
Mecz o V miejsce:
KS Stradom I Częstochowa –
Olimpia Truskolasy
2:0
Mecz o VII miejsce:
Victoria Częstochowa –
UKS Beniaminek Częstochowa 5:2
Mecz o IX miejsce:
Orzeł Kiedrzyn –
KS Stradom II Częstochowa 2:1.

©ARCH. SPARTA LUBLINIEC

Sparta
Lubliniec
najlepsza
w Stradom
Cup 2013

zwycięstwa, kolejno wygrywając:
2:0 z Victorią Częstochowa, 4:0
(dwie bramki Patryka Krawczyka)
z Olimpią Truskolasy i również 4:0
z KS-em Stradom II Częstochowa (trzy gole Patryka Krawczyka).
Ostatecznie w grupie B wywalczyli drugie miejsce, przegrywając gorszym bilansem bramkowym z UKS-em Raków Częstochowa. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny
Olimpii Truskolasy, Victorii Częstochowa i Stradomia II Częstochowa.
W grupie eliminacyjnej A triumfował z kompletem dwunastu punktów APN Raków Częstochowa przed
APN-em Czeladź, KS-em Stradom
I Częstochowa, Beniaminkiem Częstochowa i Orłem Kiedrzyn. W pojedynkach półfinałowych Sparta Lubliniec, po bramce Patryka Krawczyka,
1:0 pokonała APN Raków Częstochowa, a UKS Raków Częstochowa pewnie 6:0 zwyciężył APN Czeladź. W spotkaniu o trzecie miejsce
APN Raków Częstochowa 3:1 wygrał z Akademią Piłki Nożnej z Czeladzi. Nagrodą dla najlepszego piłkarza ogólnopolskiego turnieju uhonorowano Dominika Panka.

Trampkarze Sparty Lubliniec wywalczyli pierwsze miejsce podczas Stradom
Cup 2013 w Częstochowie.

Klasyfikacja końcowa:
1. Sparta Lubliniec (Michał Grobelny, Mikołaj Wróblewski, Kamil
Droński, Aleksander Jelonek, Patryk Krawczyk, Karol Jaksik, Dominik Panek, Aleksy Skomudek,
Kasper Jaguś, Krzysztof Imach,
Miłosz Mizgalski, Maciej Koloch;

trener: Adam Ślęzak), 2. UKS Raków Częstochowa, 3. APN raków
Częstochowa, 4. APN Czeladź,
5. KS Stradom I Częstochowa,
6. Olimpia Truskolasy, 7. Victoria
Częstochowa, 8. UKS Beniaminek
Częstochowa, 9. Orzeł Kiedrzyn,
10. KS Stradom II Częstochowa.

Polonia – MLKS Woźniki
Ajaks – Gwiazda
Rozbark – Znicz
Dąbrowa Górnicza –
MLKS Woźniki
Gwiazda – Polonia
Ajaks – Rozbark
Znicz – Dąbrowa Górnicza
Gwiazda – MLKS Woźniki
Rozbark - Polonia
MLKS Woźniki – Znicz
Gwiazda – Rozbark
Dąbrowa Górnicza – Ajaks
MLKS Woźniki – Rozbark
Znicz – Ajaks
Dąbrowa Górnicza – Polonia
MLKS Woźniki – Ajaks

Polonia – Znicz
4:0
Gwiazda – Dąbrowa Górnicza 1:2

Piłka Młodzieżowa

Ajaks Częstochowa
z pucharem Prezesa
Częstochowski Ajaks na czele, tuż za
nim gospodarze z Woźnik

S

iedem drużyn z Bytomia, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej,
Kłobucka i Woźnik systemem
„każdy z każdym” rywalizowało
w odbywającym się w hali sportowej
Gimnazjum w Woźnikach Halowym
Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy.
Z pucharem, ufundowanym przez
Prezesa MLKS Woźniki Henryka
Gorola, wyjechali piłkarze Ajaksu

Siatkówka

Czwarte miejsce
kadetek Victorii
Lubliniec

Wyniki:
Ajaks Częstochowa –
Polonia Bytom
Rozbark Bytom –
MUKP Dąbrowa Górnicza
Znicz Kłobuck –
Gwiazda Ruda Śląska

0:0
0:2
1:1

K

0:1
2:1
4:0
1:5
1:0
1:2
1:0
1:1
0:2
4:1
1:2
1:1
2:3

Koszykówka

Wysoka porażka
Basketu Lubliniec
Słaby początek rundy rewanżowej
zanotowali lublinieccy koszykarze

O
©ARCH. STS VICTORIA Lubliniec

adetki Victorii Lubliniec
(1996 r. i mł.), podopieczne Tomasza Wachowskiego,
zajęły czwarte miejsce podczas rozgrywanego w Częstochowie trzydniowego turnieju półfinałowego
mistrzostw województwa śląskiego w sezonie 2012/2013.
Do turnieju finałowego awansowały dwie najlepsze siatkarskie
drużyny kadetek, czyli SPS Politechnika Częstochowska i KS
Częstochowianka.
Klasyfikacja końcowa:
1. SPS AZS Politechnika Częstochowska, 2. KS Częstochowianka, 3. MOSM Tychy, 4. STS Victoria Lubliniec.

0:2
3:0
1:0

Siatkarskie kadetki Victorii Lubliniec.
pierwszy rząd (od lewej): Tomasz Wachowski (trener), Karolina Zając, Aleksandra
Ptak, Karolina Deja, Katarzyna Zagórska, Paulina Ziemska, Julia Orlik, Agata
Szeląg, Daria Gaweł.
drugi rząd (od lewej): Kamila Pałka, Monika Schuler, Kinga Musiał.
trzeci rząd (od lewej): Sara Łodzińska, Anna Żychówka, Anna Foltyn.

d wysokiej wyjazdowej
porażki 36:60 z Foxbergiem Częstochowa rozpoczął rundę rewanżową częstochowskiej koszykarskiej ligi okręgowej Basket Lubliniec. Wygrana dała częstochowskiej drużynie
awans na pierwsze miejsce w tabeli.
Niespodzianką X kolejki była
z kolei wyjazdowa porażka 70:73
dotychczasowego lidera CTC
AZS-u Politechniki Częstochowskiej z UKS-em Dwójka Kamienica Polska.
(Sas)
Wyniki (X kolejka):
Foxberg Częstochowa-Basket
Lubliniec 60:36, X Team Gmina

Klasyfikacja końcowa:
1. Ajaks Częstochowa, 2. MLKS
Woźniki (Błażej Stawski, Kamil
Sośniak, Filip Strzelecki, Sebastian Mierzwa, Łukasz Występ,
Bartek Strzelecki, Krzysztof Nowak, Patryk Ujma, Adam Stolarczyk; trener: Michał Kręblewski),
3. MUKP Dąbrowa Górnicza,
4. Gwiazda Ruda Śląska, 5. Polonia Bytom, 6. Rozbark Bytom,
7. Znicz Kłobuck.
(Sas)

Poczesna-OSiR Kłobuck 71:100,
UKS Mustaf Częstochowa-Bud-Art. Częstochowa 60:54, UKS
Dwójka Kamienica Polska-CTC
AZS Politechnika Częstochowska 73:70, GCKiR Konopiska-Tylko za Trzy Częstochowa (przełożony na 09.02).
Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M

Pkt

10

18

808:653

AZS Pol.
Częstochowska

10

17

793:651

Bud-Art.
Częstochowa

16

714:629

10

16

684:636

UKS Mustaf
Częstochowa

10

16

751:707

10

16

636:668

10

14

737:760

10

12

645:725

9

12

630:726

10

10

601:838

Foxberg
Częstochowa

GCKiR Konopiska 9

OSiR Kłobuck

Hef Basket
Lubliniec

Dwójka Kamienica
Polska
Tylko za Trzy
Częstochowa

X Team Gmina
Poczesna

(Stan na 18.01.2013)
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Bieganie

Zima biegaczom niestraszna
Zimowe maratony w Lublińcu
i Dobrodzieniu

©STANISŁAW WRZESIŃSKI

O

dbyły się dwa kolejne 6-kilometrowe biegi
w ramach XIII Zimowego Maratonu na Raty, czyli popularnego „ZIMNaR-u” w Lublińcu oraz dwa kolejne etapy „ZIMNaR-u” (10 km) w Dobrodzieniu
(woj. opolskie).
- Imprezy biegowe w ramach
„ZIMNaR-u” (łącznie osiem) będą
się odbywały w kolejne soboty do
23 lutego. Start do wszystkich kolejnych etapów usytuowany jest na
stadionie lublinieckiej Unii. W każde sobotnie popołudnie uczestnicy
pokonują sześciokilometrową trasę, wiodącą alejkami lublinieckiego parku, biegiem, marszem nordic
walking lub na nartach biegowych.
Najbliższy piąty etap odbędzie się
w sobotę 3 lutego (start g. 15.00) –
informuje wiceprezes WKB Meta
Lubliniec Zbigniew Rosiński.
W II i III etapie 10-kilometrowego „ZIMNaR-u” w Dobrodzieniu (woj. opolskie) dwukrotnie wśród mężczyzn triumfował Krzysztof Pachuta (Żółwik

Najbliższy V etap „ZIMNaR-u” w Lublińcu odbędzie się na stadionie Unii
w sobotę 3 lutego (start g. 15.00).

Opole), a wśród kobiet Monika
Mrugała (Fast Foot Opole) i Janina Musiał (Dobrodzień). Spośród biegaczy powiatu lublinieckiego dwukrotnie najlepsi byli Karina Wrzyciel (Start Koszwice) oraz
Krzysztof Szwed (Meta Lubliniec).
WYNIKI:
Zimowy Maraton na Raty
w Lublińcu (6 km)
III Etap (kobiety): 1. Anna
Springwield (Lubliniec-31,06),
2. Małgorzata Pluta (obie Lubliniec), 3. Justyna Psiuk (Krupski

Młyn); (mężczyźni): 1. Krzysztof Skiba (22,30), 2. Krystian Kaczanowski (obaj Meta Lubliniec),
3. Karol Huć (Koszęcin); (dzieci-2km): 1. Dominika Durmowicz
(9,24), 2. Sławomir Bensz, 3. Michał Kuchmistrz (wszyscy Meta);
(nordic walking-kobiety): 1. Jolanta Wojciechowska (Zabiegani
Częstochowa-42,23), 2. Barbara
Spałek (Sauvakavely Nordic Walking Lubliniec), 3. Barbara Ślimak
(Lubliniec); (mężczyźni): 1. Bogdan Spałek (Sauvakavely-49,38), 2.
Daniel Pałubski (Lubliniec); (nar-

ty biegowe-kobiety): 1. Ewa Fokczyńska (Meta-43,10); (mężczyźni): 1. Florian Ulfik (30,45), 2. Roman Koselski, 3. Tomasz Kobyliński (wszyscy Meta).
IV Etap (kobiety): 1. Dorota Kubisz (Meta-30,58), 2. Agnieszka Pilawska (Katowice), 3. Anna Springwield (Lubliniec); (mężczyźni): 1.
Krzysztof Skiba (22,56), 2. Krystian Kaczanowski (obaj Meta), 3.
Karol Huć (Koszęcin); (dzieci-2km):
1. Dominika Durmowicz (9,21), 2.
Karol Kubisz, 3. Sławomir Bensz
(wszyscy Meta); (nordic walking-kobiety): 1. Jolanta Wojciechowska
(Zabiegani Częstochowa-48,49), 2.
Barbara Spałek (Sauvakavely NW
Lubliniec), 3. Anna Pilawska (Katowice); (mężczyźni): 1. Bogdan Spałek (Sauvakavely-49,05); (narty biegowe-kobiety): 1. Ewa Fokczyńska
(Meta-44,51); (mężczyźni): 1. Florian Ulfik (32,55), 2. Tomasz Kobyliński (obaj Meta), 3. Marek Dłubała (Lubliniec).
- Rekordzistami „ZIMNaR-u” są
Diana Gołek (3:04,41) i Adam Wałowski (2:31, 39), a rekordzistami trasy Karolina Pilarska (24,00) oraz maratończyk, olimpijczyk z Aten Michał Bartoszak (18,48). W 2012 roku
w stawce 106 uczestników (w tym 18
kobiet) triumfowali Dorota Kubisz

(3:27,50) i Adam Wałowski (2:37,17)
– dodaje Rosiński.
Zimowy Maraton na Raty
w Dobrodzieniu (10 km)
II Etap (kobiety): 1. Monika
Mrugała (Fast Foot Opole-48,51),
4. Karina Wrzyciel (Start Koszwice-55,22); (mężczyźni): 1. Krzysztof Pachuta (Żółwik Opole-36,26),
7. Krzysztof Szwed (Meta-43,01),
11. Marcin Grabiński (Achilles
Track Lubliniec), 12. Adam Petryk (Lubecko), 14. Maciej Piłkowski (Lubliniec), 17. Kazimierz
Kordziński (Lubliniec), 26. Czesław Wysiec (Błachów/Meta), 28.
Teodor Wrzyciel (Start Koszwice).
III Etap (kobiety): 1. Janina Musiał (Dobrodzień-55,01), 3. Karina
Wrzyciel (Start Koszwice-56,33);
(mężczyźni): 1. Krzysztof Pachuta
(Żółwik Opole-36,06), 8. Krzysztof Szwed (Meta-42,12), 13. Marcin Grabiński (Achilles Track Lubliniec), 15. Maciej Piłkowski (Lubliniec), 17. Adam Petryk (Lubecko),
19. Kazimierz Kordziński (Lubliniec), 22. Grzegorz Twardzik (Sadów/Meta), 23. Edmund Koprek
(Dobrodzień/Meta), 30. Robert Paterak (Grodziec/Meta), 31. Teodor
Wrzyciel (Start Koszwice).
(Sas)

Piłka siatkowa

Victoria bez zwycięstw
Nie wiedzie się siatkarkom
lublinieckiej Victorii w rundzie
rewanżowej II-ligowych siatkarskich
rozgrywek
Stanisław Wrzesiński

P

odopieczne Jarosława Wachowskiego we wszystkich
dotychczasowych meczach
poniosły porażki. Również w piątek niespodziewanie 2:3 (20:25,
25:21, 22:25, 25:21, 14:16) uległy sąsiadującej w tabeli drużynie
SMS-u LO II Opole, która po tej
wygranej zrównała się punktami
z Victorią.
Pierwszego seta do 20 wygrały opolanki. Drugą partię lepiej rozpoczęły siatkarki z Opola, lecz w końcówce więcej spokoju wykazały gospodynie, wygrywając seta do 21. Trzeci set zakończył
się ponownie wygraną SMS-u do
22. W czwartym opolanki prowadziły już 8:1 i wtedy do głosu doszły ambitne siatkarki Victorii, rozstrzygając seta na własną korzyść
do 21. W piątej, decydującej partii, wyrównana walka trwała do stanu 6:6. Na chwilę prowadzenie 9:7
objęła Victoria. Niestety, skuteczne
ataki opolskich siatkarek zapewniły im wygraną seta do 14 oraz całego spotkania 3:2.
– Decydujący wpływ na końcowy wynik, a tym samym porażkę,
miała niska skuteczność ataku, któ-

ra oscylowała zaledwie w granicach
35 procent. Należycie nie funkcjonowało również lewe skrzydło. Niezłe było tylko przyjęcie, ale to za
mało, aby wygrać spotkanie. Jeżeli poprawimy skuteczność ataku, to
myślę, że w tej rundzie zejdziemy
jeszcze z parkietu w roli zwycięzcy
– mówi z nutką optymizmu w głosie trener Jarosław Wachowski.
W rundzie rewanżowej zajmująca aktualnie dziewiąte miejsce
STS Victoria Lubliniec rozegra
jeszcze trzy spotkania. W XVIII
kolejce, w środę 6 lutego podopieczne Jarosława Wachowskiego zagrają na wyjeździe z przedostatnią w tabeli Zorzą Wodzisław Śląski, a we wtorek (12 lutego) zmierzą się w wyjazdowym
pojedynku z SMS-em PZPS II Sosnowiec. Na zakończenie rundy zasadniczej, w piątek 23 lutego Victoria Lubliniec będzie podejmować
w hali sportowej przy ulicy Sądowej 9 siatkarki MKS-u Świdnica.
Prowadząca w tabeli SPS Politechnika Częstochowska 3:1 pokonała na wyjeździe MKS Świdnicę,
a wicelider PLKS Pszczyna również
3:1 zwyciężył MCKiS Cargo Jaworzno. W najciekawszym spotkaniu XVII kolejki zajmujący trzecie
miejsce Sokół 43/AZS AWF Katowice 3:2 wygrał z sąsiadującym
w tabeli zespołem Silesii Volley II
Sokół Mysłowice/Chorzów. Po-

wyższą sytuację wykorzystała drużyna SMS-u PZPS II Sosnowiec,
która 3:1 pokonując Zorzę Wodzisław Śląski, zrównała się punktami
z Silesią Volley II.
(Sas)
STS Victoria Lubliniec – SMS LO
II Opole 2:3 (20:25, 25:21, 22:25,
25:21, 14:16)
Victoria: M. Myszkowska, M. Jasiewicz, A. Zagórska, A. Piątek,
M. Wyderka, A. Knopik, W. Kurek (l) – M. Radoń, P. Staszczyk,
K. Zackiewicz
Trener: Jarosław Wachowski
SMS LO II Opole: Karolina Kupczyk, Martyna Paczkowska, Sabina
Gierejkiewicz, Maria Godlewska,
Agata Skikieiwicz, Anna Grzechnik, Dominika Sachnik (l) – Katarzyna Krawczyk Marta Sikora, domiska Kruopa, Edyta Dryja, Dorota Sidło
Trener: Patryk Fogel
Pozostałe wyniki (XVII kolejka):
SMS PZPS II Sosnowiec-Zorza Wodzisław Śląski 3:1 (21:25,
25:18, 25:15, 25:8), MKS Świdnica-SPS Politechnika Częstochowska 1:3 (25:21, 18:25, 18:25, 21:25),
PLKS Pszczyna-MCKiS CARGO
Jaworzno 3:1 (25:20, 25:22, 18:25,
25:19), Gaudia Budmel Trzebnica-KŚ AZS Politechnika Śląska Gliwice 0:3 (14:25, 20:25, 14:25), Sokół 43/AZS AWF Katowice-Silesia Volley II Sokół Chorzów/Mysłowice 3:2 (25:18, 22:25, 25:23,
18:25, 15:8).

Drużyna

M

Pkt

Sety

7.

AZS Pol. Śląska
Gliwice

17

28

37:33

1.

AZS Pol.
Częstochowska

17

47

48:14

8.

MKS Świdnica

17

25

35:35

2.

PLKS Pszczyna

17

41

46:19

9.

STS Victoria
Lubliniec

17

16

25:42

3.

Sokół/AZS AWF
Katowice

17

35

43:24

10. SMS LO II Opole

17

16

23:39

4.

Silesia Volley II

17

30

36:28

11.

17

7

18:48

5.

SMS PZPS II
Sosnowiec

17

30

36:29

17

3

10:49

17

28

34:30

6.

MCKiS CARGO
Jaworzno

Zorza Wodzisław
Śląski

Gaudia Budmel
12.
Trzebnica

Narciarstwo Biegowe

O Puchar
Sokolich Gór
W zimowej scenerii jurajskich Biskupic
koło Częstochowy rozegrano V Bieg
Narciarski

B

lisko 120 sympatyków białego szaleństwa rywalizowało na dwóch trasach
o długości 5 i 10 km, wyznaczonych w sąsiedztwie malowniczych Sokolich Gór – największego rezerwatu przyrody na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.
Na dłuższym dziesięciokilometrowym dystansie triumfowali:
Anna Gocyła i Sławomir Sikora.
W stawce 65 uczestników na piętnastym miejscu przybiegł Krzysztof Poselski (Meta Lubliniec). Małą
pętlę (5 km) najszybciej pokonali: Sylwia Libardi-Kłyś i Ryszard
Kłyś z Gliwic.

WYNIKI:
V Bieg Narciarski o Puchar
Sokolich Gór
Klasyfikacja Generalna – 5 km
(kobiety): 1. Sylwia Libardi-Kłyś
(Gliwice-33,22), 2. Joanna Rutkowska (Jura Skating Częstochowa),
3. Agnieszka Zimoń (AKN Ratrak Częstochowa); (mężczyźni):
1. Ryszard Kłyś (Gliwice-24,24),
2. Jan Zaremba (Tarnowskie Góry/
Silesia Skating), 3. Roman Kuras
(Myszków).
Klasyfikacja Generalna – 10
km (kobiety): 1.Anna Gocyła
(KS Jurajskie Orły-55,40), 2. Danuta Danicka-Esmund (Rędziny), 3. Alicja Borowczyk-Szymanek (Kłobuck); (mężczyźni): 1. Sławomir Sikora (Jura Skating-34,47),
2. Edward Koprowski (Mysłowice),
3. Mateusz Gocyła (Jurajskie Orły),
15. Krzysztof Koselski (Meta Lubliniec-47,57), 18. Zbigniew Rosiński (Meta-50,04), 46. Robert Kopyto (Lubliniec-1:02,56).
(Sas)
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Zimowa szkółka nauki pływania

W

OPR w Lublińcu zaprasza na kolejny kurs nauki pływania w ramach
programu „Już pływam”. Podczas
zimowej szkółki nauki pływania WOPR poprowadzi zajęcia
w dwóch grupach: początkującej
i pływającej. Nauka będzie się odbywała codziennie w od 11 do 22
lutego na lublinieckim basenie.
- Uczestnicy szkółki powinni mieć ukończone 8 lat. Na zajęciach będzie obowiązywał podział na dwie grupy: początkującą,
czyli zaczynającą zupełnie od podstaw oraz pływającą, chcącą pod-

szkolić swoje umiejętności pływania. W grupie pływającej dziecko powinno dobrze pływać stylem
grzbietowym – informuje wiceprezes Oddziału Miejskiego WOPR
w Lublińcu Tomasz Rybak.
Zapisy na zajęcia będą się odbywać w formie zgłoszeń. WOPR
czeka na nie jeszcze do 8 lutego.
By dołączyć do adeptów pływania,
wystarczy wysłać e-mail na adres:
plywaniezapisy.lubliniec@op.pl.
W treści należy wpisać imię i nazwisko dziecka, wiek i informację,
do jakiej grupy zapisujemy młodego
pływaka. Warto się pospieszyć, bo
ilość miejsc jest ograniczona.

budowlane

nieruchomości

www.kominki-lubliniec.pl Tel.
603 710 236
Kostka brukowa, krawężniki,
rabatki, płyty ażurowe. PRZECENA POSEZONOWA, TRANSPORT GRATIS! Tel. 609 522 818
Biuro projektowe ZREMBUD
– sprzedaż projektów gotowych,
adaptacje, projekty indywidualne,
kredyty. Lubliniec Pl. Mańki 8,
wejście od parkingu pok. 33 I piętro. Tel. 604 090 272, 608 061 896

motoryzacja

Auta kupię do złomowania i kasacji. Zaświadczenia o złomowaniu.
Dojazd do klienta. Tel. 783 278 813
Pomoc w sprowadzaniu aut
z Niemiec. Tel. 793 108 195
Reklama

edukacja

Tanie korepetycje z języka angielskiego. Tel. 517 810 818
Kursy przygotowujące do matury
z wszystkich przedmiotów, osobne
grupy dla dorosłych i dla uczniów;
od 3 do 8 osób. Prowadzą egzaminatorzy maturalni. Tel. 792 553 303

od 1600 zł
od 2400 zł
od 2800 zł
od 3800 zł

42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 1
Reklama
REKLAMA

KASACJA
POJAZDÓW

Stacja demontażu z certyfikatem Wojewody Śl.
Zaświadczenia do wydz. komunikacji
Transport pojazdów niesprawnych

WOJTALA TRUCKS

34/35-67-444, 605-272-666

www.demontaz.com

Reklama

054

USŁUGI BRUKARSKIE –
SOLIDNIE, KOMPLEKSOWO.
Tel. 695 76 21 15
Serwis laptopów z dojazdem do
klienta – naprawy, rozbudowy, wymiany. Tel. 608 437 452, www.netikom.pl
Usługi płytkarskie, łazienki,
schody tarasy. Układanie paneli,
gipsowanie, malowanie, murowanie klinkieru. Solidnie – nie musi
być drogo. Tel. 503 995 407
Przewóz osób – 12 miejsc. „JORGUŚ”. Tel. 607 212 908

ZAKŁADY POGRZEBOWE

GL_004

www.szleper.pl

NAGROBKI RABATY do -35%
pojedyńczy jasny
pojedyńczy ciemny
podwójny jasny
podwójny ciemny

Dodatkowe informacje na temat
zimowej szkółki pływania można uzyskać pod numerem telefonu:
502-276-218.

usługi

Wynajmę lokal użytkowy 50m2,
parter, CO gaz, klimatyzacja, parking,
blisko centrum. Kom. 660 084 229
Mieszkanie M4, 57m2, IV piętro. Blisko centrum Lublińca. Cena
do negocjacji. Tel. 513 552 054
Lisów – sprzedam M4 w bardzo dobrym stanie, 62m2. Parter
w dwupiętrowym bloku. Cena do
uzgodnienia. Tel. 781 813 703

SZLEPER

Celem kursu jest popularyzacja pływania oraz podstawowych
zasad bezpiecznego zachowania
się nad wodą dzieci i młodzieży.
Szkółka pływania ma również pomóc w upowszechnianiu kultury fizycznej i propagowaniu sportowej
rywalizacji wśród dzieci i młodzieży. Patronat nad zimową szkółką
pływania objął burmistrz Lublińca Edward Maniura.
(Sas)

E
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ŻL 0%
O
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RA

tel./fax 353-17-45, 0604 582-719
Reklama

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
„KOZIŃSKI”
Transport zwłok z Unii Europejskiej
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Powstańców Śląskich 30
tel. 32 285 53 09
601 402 264
www.monumentus.pl
biuro@monumentus.pl

©ARCH. WOPR LUBLINIEC

„Już pływam”, czyli akcja
lublinieckiego WOPR

Hurtownia hydrauliczna ANBUD zaprasza do współpracy instalatorów, Lubliniec. Tel. 531 460 014
Usługi budowlane. Regipsy, gładzie, gipsowa zabudowa poddaszy,
sufity podwieszane. Tel. 698 304 774
Układanie płytek, schody, łazienki, kuchnia, tarasy, murowanie,
wylewki. Tel. 513 456 690
Futra. Szycie nowych, przeróbki, reperacje.Wymiana zamków
w kurtkach skórzanych, reperacje.
Pawilony Damrota 14, Lubliniec.
Tel. 503 682 858
Wymiana zamków w kurtkach
skórzanych, reperacje, zapięcia. Pawilony Damrota 14. Tel. 503 682 858
Wynajmę busa 9 – osobowego, przeprowadzki, transport. Tel.
604 730 011
Usługi minikoparką 3-tonową:
wykopy, przyłącza, drenaże itd.
Tel. 666 544 665
Układanie płytek, gresu, kafelek
– schody, łazienki, tarasy, balkony.
Murowanie klinkierowych słupków. Tel. 503 995 407
FHU „SOLFAR” oferuje kompleksową obsługę: alarmy, kamery,
monitoring, domofony, anteny, napędy do bram, kontrola dostępu oraz instalacje elektryczne. Tel. 500 786 054
Licencja Ministra Finansów –
kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa, a także kadrowo-płacowa. Tel. 660 901 015

Sprzątanie mieszkań, klatek schodowych – promocja. Tel. 793 108 195
Profesjonalne wycinanie trudnych
drzew – podnośnikiem lub metodą
alpinistyczną. Tel. 601 756 149
HARDBET. Profesjonalne usługi brukarskie – tanio, solidnie,
kompleksowo! Tel. 727 424 214.
Wolne terminy w 2013r.
Płytkarstwo; schody, łazienki,
kuchnie, tarasy murowane, panele,
remonty. Tel. 503 995 407
BALUSTRADY NIERDZEWNE www.wolmar.pl 606 512 929
Krycie dachów papą termozgrzewalną, blachodachówką, dachówką; rynny i obróbki – tanio i solidnie. Tel. 692 326 599 – cennik na
www.romix.rox.pl
Gładzie gipsowe, podwieszane sufity, kafelkowanie, malowanie,
wod-kan, instalacje elektryczne itp.
Tanio i solidnie! Tel. 507 753 215

zwierzęta
Sprzedam owce kameruńskie. Cena
do uzgodnienia. Tel. 695 128 773

różne

Drewno opałowe i kominkowe
transport gratis. Tel. 607 503 901
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ZWIERZAKI

PORADNIK MŁODEJ MAMY

Noc kobiet
w „Otello”

8

marca coraz bliżej, a wszyscy
wiemy, że Dzień Kobiet powinien być wyjątkowy i wypełniony samymi przyjemnościami. W myśl tej zasady Restauracja
„Otello”organizuje niezapomniany wieczór dla wszystkich kobiet.
Zabawę poprowadzi wodzirej z dobrą oprawą muzyczną. Nastroje rozpali z kolei elektryzujący występ Jerrego. Nie zabraknie
też innych ciekawych niespodzianek. Wieczór w „Otello” na pewno
nie będzie szekspirowską tragedią,
ale pełną wrażeń komedią, na którą warto przybyć.
,,Otello” zaprasza zresztą do
współpracy w organizowaniu imprez okolicznościowych. Sala bankietowa dysponuje bowiem jeszcze
wolnymi terminami na 2013 rok.
CO: Ladies Night
GDZIE: Lubliniec Steblów,
ul. Oleska 36, tel. 693-331-013
KIEDY: 8 marca 2013r.

Jak nie popsuć cudu?

BORYS
Wbrew pozorom, to bardzo łagodny, przyjacielski i kontaktowy psiak. Jest młody, ma zaledwie około trzech. Jak na młodego psa przystało, bardzo lubi zabawę. Ma jednak problem
z tolerowaniem innych psów. Szuka ciepłego
domu i kochających właścicieli, dla których
będzie wspaniałym kompanem.

Oto staliśmy się świadkami największego cudu – przyjścia na
świat nowego, bezbronnego człowieka. Chcielibyśmy go otoczyć
jak najczulszą opieką i przekazać
mu wszystko to, co najlepsze. Od
tego momentu będziemy mu towarzyszyć i pomagać przez pierwsze miesiące życia najlepiej jak
umiemy.
Światu i nam podarowana została
najdoskonalsza, posiadająca świadomość własnego istnienia istotka.
Jak żyć, co czynić, aby nic nie po-

Halina Pilch-Kucia, ordynator
Oddziału Noworodkowego
w SPZOZ w Lublińcu.

WITAMY

MIKOŁAJ BALCERZAK
urodzony 21 stycznia 2013r.
syn Angeliki i Aleksandra
mieszka w Lublińcu

MAKSYMILIAN GWIAZDORSKI
urodzony 18 stycznia 2013r.
syn Sylwii i Rafała
mieszka w Krupskim Młynie

ZaproszeniA

FERIE Z MDK

Na Kolorowe Ferie

piątek, 8 lutego
sobota, 9 lutego
niedziela, 10 lutego
Kino – „Muppety”
Start: 17.00
Cena biletu: 12 zł

©ARCH.

CO: Kolorowe Ferie
GDZIE: Hala sportowa
w Sierakowie Śląskim
KIEDY: 10 luty 2013r.,
od 13.00 do 19:00
Wstęp wolny

Zima pełna wrażeń
Swoimi pomysłami na spędzenie zimowych ferii podzielił się
już z nami także Miejski Dom
Kultury w Lublińcu. Tutaj lutowy
relaks zacznie się już w weekend
seansami w kinie Karolinka. A
potem będzie jeszcze lepiej – dzieciaki czekają spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia taneczne, plastyczne i niesamowite, pouczające
pokazy, na przykład wyciągania
tonącego z przerębla. Za niewielką
dopłatą można też wziąć udział w
karnawałowym balu lub pojechać
na wycieczkę do czeskiego miasta partnerskiego Kravare. (mak)

MAJA SELIGA
urodzona 27 stycznia 2013r.
córka Janiny i Zbigniewa
mieszka w Chwostku

mistrzem olimpijskim
z Monachium z 1972.
12:00-13:30 Zajęcia
taneczne – break dance
13:30-15:00 Zajęcia
taneczne – street dance
środa, 13 lutego

11:30 Spotkanie z mistrzem
Polski w Nordic Walking
17:00 Karnawałowy bal
przebierańców dla dzieci,
wstęp 15 zł. Zapisy i wpłaty
w MDK od 1 lutego od 10:00
Kino – „Muppety”
Start: 17.00
Cena biletu: 10 zł
wtorek, 12 lutego

czwartek, 14 lutego

Kino – „Muppety”
Start: 10.00
Cena biletu: 10 zł

10:00 Zajęcia plastyczne
– zwariowane stwory
11:30 Spotkanie
z Podróżnikiem – gady
piątek, 15 lutego

11:30 Spotkanie z Zygmuntem
Anczokiem – mieszkańcem
Lublińca, polskim piłkarzem,

KAROL OSADNIK
urodzony 29 stycznia 2013r.
syn Iwony i Rudolfa
mieszka w Psarach

Zaproszenie

10:00 Zajęcia plastyczne –
recyklingowa biżuteria
11:00 „Tonący w przerębli”
– pokaz wyciągania tonącego
człowieka z przerębla,
przygotowany przez
Lubliniecki Klub Morsa
i Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu. Pokaz odbędzie się
na Kanale Grunwaldzkim przy
Amfiteatrze w Parku Miejskim.

poniedziałek, 11 lutego

Ferie zimowe coraz bliżej. Nie
wszystkie dzieciaki będą mogły jednak zrelaksować się na górskich stokach czy w zimowych kurortach. A
że odpoczynek należy się każdemu, dla swoich małych mieszkańców komplet atrakcji przygotował
Sieraków Śląski.
To już trzecia edycja tutejszych
,,Kolorowych ferii”. Wrażeń będzie
co niemiara, dlatego warto zajrzeć
do sierakowskiej oferty, w której zarówno młodsi, jak i starsi znajdą coś
dla siebie. Dla rodziców dużym plusem jest fakt, że dzieci będą miały zapewnioną opiekę dorosłych.
Wśród atrakcji zaplanowano między innymi popularne dmuchańce
(dla dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów szkoły podstawowej), zawody strzeleckie z broni pneumatycznej (szkoła podstawowa, gimnazjum, dorośli) oraz zupełną nowość, czyli zumbę dla najmłodszych
(w godz. 15.00 – 15.30 przedszkole, 15.30 – 16:00 szkoła). (pp)

psuć? Co zrobić, kiedy będzie trudno? Czy wystarczy zaufania, otwartości w stosunku do nowych myśli
medycznych, do służby zdrowia,
pedagogów, otoczenia, aby nie zagubić się w gąszczu informacji? To
najczęstsze rozterki rodziców. Bo
właściwie – jak postępować?
Nasz mały człowiek to wielka księga i z niej możemy uczyć się czytać,
jak bezpiecznie przetrwać trudności i umieć sobie z nimi poradzić.
My z kolei mamy nadzieję, że zawsze jesteśmy pomocni rodzicom i
ich maleństwu w poznawaniu potrzeb w pierwszych chwilach jego
adaptacji do nowego świata.

10:00 Zajęcia plastyczne
– graficzne zwierzaki
Kino – „Ale cyrk”
Start: 17.00
Cena biletu: 12 zł
17:30 Spotkanie z Moniką
Sawicką - autorką książek
literatury kobiecej

Julia fotografuje.
Mimochodem
Już od dziś w lublinieckiej Galerii pod Glinianym Aniołem zaroi się od fotograficznych impresji.
Wszystko to za sprawą Julii Kubicy, która aż do 17 lutego będzie tu
wystawiać swoje prace.
Julia ma 17 lat, jest mieszkanką
Lublińca. W dużym skrócie to także uczennica, zapalona rowerzystka, a także wegetarianka. Przede
wszystkim jednak pasjonatka fotografii. Robienia dobrych zdjęć
od czterech lat uczy się sama. Teraz pragnie podzielić się tym, co
do tej pory
udało jej się stworzyć. (mak)
CO: „Mimochodem” - wystawa
fotografii Julii Kubicy
GDZIE: MDK Lubliniec
KIEDY: 1 lutego, piątek, 19.00
Wstęp: wolny

