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Słabo się uczą?

Reklama

LubLiniec

Bomba w szpitalu

Mail, który trafił do lublinieckiego 
Wojewódzkiego Szpitala 
neuropsychiatrycznego we 
wtorkowe przedpołudnie ściągnął 
na miejsce policyjnych techników, 
pacjentom groziła ewakuacja

Wiadomość o podobnej tre-
ści trafiła do ponad dwu-
dziestu różnych instytucji 

w całym kraju. Jeszcze we wtorkowe 
popołudnie mowa była o 22 takich 
miejscach. Otrzymały ją prokura-
tury i szpitale, w tym także nasz 
lubliniecki.

Policyjni technicy pojawili się tu 
rano, kilka minut po 9. Wspiera-
ni przez psa tropiącego, dokładnie 
sprawdzili cały budynek. Jak infor-
muje rzecznik lublinieckiej policji, 
Iwona Ochman, nie znaleźli żad-
nego ładunku. Szpitala nie trzeba 
było więc ewakuować. Tyle szczę-
ścia nie mieli między innymi pa-
cjenci katowickiego szpitala przy 
ulicy Raciborskiej, którzy musieli 
opuścić budynki.

Maile z informacją o podłożo-
nych ładunkach wybuchowych spa-
raliżowały właściwie całą Polskę, 

jednak najmocniej uderzyły w Śląsk. 
Tutaj ewakuacja objęła aż 1135 osób, 
w tym pracowników gliwickiej pro-
kuratury czy klientów dąbrowskie-
go centrum handlowego Pogoria. 
W Jeleniej Górze ewakuowanych 
było około 170 osób, kolejnych 
220 w Krakowie, 450 w Szczeci-
nie. W stolicy mail trafił do Pro-
kuratury Generalnej, skąd trzeba 
było wyprowadzić 300 osób. Cios 
otrzymał też Koszalin – ponad sto 
osób musiało opuścić budynki sądu, 
prokuratury i urzędu pracy.

Pod mailami, które spowodowały 
ogólnopolski paraliż, podpisała się 
grupa „Anonimo”. Z treści wynikało, 
że do rzekomego zamachu bombo-
wego ma dojść w południe. Policja 
jest zdania, że wiadomości do wspo-
mnianych instytucji wysłała ta sama 
osoba. Kiedy kończymy materiał we 
wtorkowe popołudnie, wiadomo tyl-
ko, że wiadomości nie były wysyłane 
z polskich serwerów. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych szybko zde-
cydowało, że poszukiwaniem autora 
maili zajmie się grupa specjalistów.

– Priorytetem grupy specjalnej, 
powołanej przez pana ministra, jest 

ustalenie osoby bądź też osób, które 
zdecydowały się na to, żeby wy-
słać maile informujące o fałszy-
wych ładunkach wybuchowych. 
W skład tej grupy wchodzą najlep-
si eksperci policyjni z zakresu cy-
berprzestępczości, także policjanci 
z CBA i ABW – oświadczył tuż 
po 15. rzecznik Komendy Głów-
nej Policji Mariusz Sokołowski.– 
Tu nie może być mowy o głupim 
żarcie. Możemy mówić o przestęp-
stwie za które grozi kara nawet do 
ośmiu lat pozbawienia wolności  
– dodaje. (mak)

We wtorkowy poranek do szpitala dotarł mail, z którego wynikało, że w budynku jest bomba.
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ciaSna

Jak żyje 
nasza 
władza
Jak wynika z oświadczenia ma-

jątkowego, w 2012 roku wójt 
Ciasnej Zdzisław Kulej zaro-

bił ponad 126 tys. zł brutto. Wójt 
zaoszczędził na swoim koncie 
5 tys. zł i jeździ samochodem re-
nault Scenic z 1998 roku. Radny 
Paweł Krawczyk jest natomiast 
współwłaścicielem dwóch domów, 
mieszkania i  działki. Całkiem 
sporym majątkiem może się też 
pochwalić Zuzanna Geilke, prze-
wodnicząca Rady Gminy. Radna 
jest w posiadaniu oszczędności 
i kilku nieruchomości. Natomiast 
Łukasz Roj zarobił w swoim go-
spodarstwie rolnym 75 tys. zł.

Zgodnie z przepisami wójtowie, 
burmistrzowie, radni i kierownicy 
jednostek organizacyjnych podle-
gających gminie mają obowiązek 

w  trybie „niezwłocznym” złożyć 
oświadczenia majątkowe, które na-
stępnie muszą zostać opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. Pomimo, że termin składania 
zeznań podatkowych za 2012 rok 
minął 30 kwietnia, są gminy, jak np. 
Lubliniec, które oświadczeń jeszcze 
nie opublikowały. 

Radni Ciasnej złożyli już swoje 
oświadczenia majątkowe.

WIĘCEJ NA STR. 7
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ZaPYTaJ PRaWniKa
Zasiedzenie

Konstytucja RP w art. 21 zawiera  
zasadę ochrony własności i prawa 
dziedziczenia, stanowiąc, iż Rzeczy-
pospolita Polska chroni własność i 
prawo dziedziczenia. Jedną z insty-
tucji, stanowiących wyłom od zasady 
trwałej ochrony prawa własności jest 
uregulowane w kodeksie cywilnym 
zasiedzenie. 

Istotą zasiedzenia jest nabycie z 
mocy prawa własności rzeczy przez 
jej posiadacza samoistnego, na sku-
tek upływu określonego czasu, z jed-
noczesną utratą prawa własności 
przez dotychczasowego właściciela. 
A zatem osoba, która włada rzeczą 
jak właściciel (nie będąc nim) nieprze-
rwanie przez pewien czas, nabywa tę 
rzecz na własność z pokrzywdzeniem 
dotychczasowego właściciela, który 
traci własność rzeczy. Uzasadnieniem 
dla tej instytucji jest potrzeba upo-
rządkowania stosunków społecznych 
pod względem prawnym przez wy-
eliminowanie długotrwałej rozbież-
ności między faktycznym wykony-
waniem uprawnień właścicielskich a 
formalnoprawnym stanem własno-
ści.  Poprzez zasiedzenie można na-
być własność rzeczy (nieruchomości i 
ruchomości), jak również inne prawa 
rzeczowe – użytkowanie wieczyste, 

służebność gruntowa, służebność 
przesyłu. Jeżeli chodzi o nierucho-
mości, to można zasiedzieć każdą 
nieruchomość, czyli zarówno grun-
tową, budynkową i lokalową, z tym, 
że gruntową można zasiedzieć także 
w części, natomiast lokalową jedy-
nie w całości.

I tak do nabycia własności nie-
ruchomości przez zasiedzenie, 
niezbędne jest zaistnienie dwóch 
przesłanek: samoistnego posiadania 
oraz upływu 20 lat w przypadku uzy-
skania posiadania w dobrej wierze 
lub 30 lat w przypadku uzyskania 
posiadania w złej wierze. Dobra wia-
ra polega na usprawiedliwionym w 
danych okolicznościach przeświad-
czeniu posiadacza, iż przysługuje 
mu prawo własności do rzeczy. Nale-
ży podać, iż w praktyce niezmiernie 
rzadko występuje uzyskanie posia-
dania w dobrej wierze. Samoistne 
posiadanie to władanie rzeczą jak 
właściciel z równoczesnym mani-
festowaniem tegoż władania tak, 
aby było ono widoczne dla osób 
trzecich, a tym samym wyrażanie 
woli wykonywania względem tej 
rzeczy prawa własności. Natomiast 
do zasiedzenia ruchomości także 
niezbędne jest zaistnienie przesłan-
ki posiadania samoistnego, które 
musi trwać co najmniej trzy lata, 

jednak przez 
cały okres tego 
terminu wyma-
gane jest istnie-
nie dobrej wia-
ry (przy nieru-
chomościach 
chwila nabycia), 
co powoduje, 
że w praktyce 
liczba wypad-
ków nabycia tą 
drogą własno-
ści rzeczy ru-
chomych jest 
ograniczona.

Samo zasiedzenie następuje z 
mocy prawa, jednak aby móc legi-
tymować się prawem własności, na-
leży uzyskać orzeczenie Sądu, stwier-
dzające fakt nabycia prawa własności 
rzeczy w drodze zasiedzenia.

Z uwagi na istnienie instytucji 
zasiedzenia właściciele rzeczy, bę-
dących w posiadaniu innych pod-
miotów muszą liczyć się z utratą 
własności, jeżeli będą długotrwale 
tolerować obce posiadanie.

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

Adwokat  
mgr Andrzej Jura 

Kancelaria Adwokacka 
Plac Mańki 8

tel. 34 356 41 84
tel. kom. 609 186 150

Piątek 21 st.
Sobota 23 st.
Niedziela 24 st.
Weekend zapowiada się ciepły, z umiarkowanym ciśnieniem 
i dużą wilgotnością powietrza. W sobotę i niedzielę możliwe 
przelotne burze.

Pogoda dLa PoWiaTu

kalendarium
28 czerwca 2013 roku
do końca roku pozostaje 193 dni
wschód słońca: 4:15
zachód słońca: 21:02

Imieniny obchodzą: Ireneusz, 
Leon oraz Argymir, Ekhard, 
Heraklides, Heron, Józef, Leona, 
Lubomir, Marcela, Paweł, Plutarch, 
Seren, Serena, Wincencja, 
Wincentam, Zbrosław,  
Wincentyna

Polska – Narodowy Dzień Pamięci 
Poznańskiego Czerwca 1956
Ukraina – Dzień Konstytucji 

„Wszystkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy.” 

Albert Einstein

dwójka

dLa RoLniKa

Zwierzę do rejestracji
Posiadacze bydła, z  wyjątkiem podmiotów 
zajmujących się transportem, posiadacze 
owiec i  kóz, z  wyjątkiem przewoźników, 
a  także posiadacze świń, z wyjątkiem pod-
miotów prowadzących rzeźnie, zarobkowy 
przewóz zwierząt oraz przetrzymujących 
zwierzęta w  miejscach gromadzenia zwie-
rząt albo na wystawach, pokazach lub kon-
kursach, obowiązani są prowadzić księgi 
rejestracji. Umieszcza się w  nich między 
innymi. numer siedziby stada oraz liczbę 
zwierząt gospodarskich w siedzibie stada.
Wpisu do księgi rejestracji, dokonuje się bez-
pośrednio po zaistnieniu zdarzenia, objętego 
obowiązkiem wpisu. Warunek jest jednak 
taki, że wpis nie może nastąpić później niż 
w  terminie siedmiu dni od wspomnianego 
zdarzenia. Wpisy mają być dokonywane 
w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. 
Nawet jeśli przydarzy się poprawka, powinna 
być wykonana w taki sposób, aby można było 
odczytać zmieniany wpis.
Zwierzęta potrzebują również papierów 
w  przypadku podróżowania. Dokument 

przewozowy jest 
określony w  Roz-
porządzeniu Mi-
nistra Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi 
z  dnia 19 lipca 
2005 r. w  sprawie 
wzoru dokumentu 
przewozowego dla 
owiec i  kóz (Dz.U. 
Nr 142, poz.1195) 
i  musi zawierać: 
datę wyjazdu z sie-
dziby stada, numer siedziby stada, imię i na-
zwisko (nazwę) posiadacza zwierząt, adres 
siedziby stada, liczbę przewożonych zwierząt, 
numery identyfikacyjne przewożonych zwie-
rząt, miejsce przeznaczenia zwierząt, markę 
i numer rejestracyjny środka transportu, imię 
i nazwisko (nazwę) i adres siedziby przewoź-
nika, weterynaryjny numer identyfikacyjny 
przewoźnika, numer decyzji powiatowego 
lekarza weterynarii dopuszczającej środek 
transportu drogowego do przewozu zwie-
rząt, podpis posiadacza zwierząt.

Jerzy Socha, 
kierownik Biura 

Powiatrowego 
ARiMR w Lublińcu. 

naSZ a Sonda

Czy wygra wójt 
kulej?
Na naszej stronie działa już 
nowa sonda. Pytanie, które 
tym razem Wam zadajemy, 
brzmi:

Czy uważasz że następne 
wybory w Ciasnej wygra 
Zdzisław Kulej? 
Swój głos bezpłatnie możecie oddać na 
stronie: www.gazetalubliniecka.pl 

LubLiniec

Włamywacz dał się nagrać
chciał łatwych pieniędzy, teraz 
grozi mu do 10 lat więzienia

Myślał, że trafił na łatwy 
łup. W nocy z niedzieli na 
poniedziałek włamał się 

do sklepu przy ulicy Świętej Anny. 
Ukradł pieniądze i papierosy, czyli 
towar, który łatwo da się upłynnić. 
Nie przewidział tylko jednego – że 
cały czas nagrywa go kamera.

Po odkryciu włamania, wła-
ściciel sklepu natychmiast zgło-
sił sprawę policji. Straty wycenił 
na kilkanaście tysięcy złotych. 
Szczęśliwie dla niego okazało się, 
że w okolicy zainstalowany jest 
przemysłowy monitoring, który 
zarejestrował moment włamania 
i sylwetkę sprawcy. Policja szybko 
zajęła się nagraniem i już nieba-
wem znała tożsamość podejrzane-

go. Funkcjonariusze, którzy ana-
lizowali zapis filmowy, rozpoznali 
20-letniego lublińczanina. Dłu-
go nie cieszył się łupem, bo już 
w poniedziałek mężczyzna trafił 
na komendę. Został zatrzyma-
ny i przesłuchany w charakterze 
podejrzanego. Na wniosek policji 
i prokuratora, trafił do aresztu. 
Nawet dziesięć lat może spędzić 
za kratami. (mak)

LubLiniec

Zaatakowani 
przez 
nożowników
Pierwsze zgłoszenie wpłynę-

ło na komendę w piątkowe 
popołudnie. 65-letni lubliń-

czanin skontaktował się z policją, 
twierdząc, że został pchnięty no-
żem w szyję przez swojego zna-
jomego. Policjanci natychmiast 
udali się na miejsce i zatrzymali 
47-letniego napastnika. Zarówno 
on, jak i poszkodowany, okazali się 
dobrze znani lublinieckim funkcjo-
nariuszom. Chociaż rana starsze-
go z mężczyzn wyglądała groźnie, 
po konsultacji z lekarzem okazało 
się, że nie zagraża jego życiu. Do 
całego zdarzenia doszło podczas 
libacji alkoholowej. Kiedy zabrakło 
argumentów, w ruch poszły noże. 
Młodszemu z awanturników za 
spowodowanie obrażeń ciała grozi 
teraz pięć lat więzienia.

Również dwa dni później, inne-
mu 25-latkowi, podczas sprzeczki 

z młodszym o rok kolegą, puści-
ły najwyraźniej nerwy. On tak-
że sięgnął po nóż. Tym razem 
24-letni mieszkaniec Rzeszowa 
był na tyle szybki, że skutecznie 
osłonił się przed ciosem w klatkę 
piersiową. Ucierpiała za to jego 
dłoń, w którą traf iło ostrze noża. 

Agresor został zatrzymany i tra-
f ił do policyjnego aresztu. Szyb-
ko okazało się, że i on w chwili 
zatrzymania był pijany. W jego 
organizmie było ponad 1,5 pro-
mila alkoholu. Krewkiemu mło-
dzieńcowi również grozi pięć lat 
za kratkami. (mak)

Nawet pięć lat może spędzić za kratkami jeden z nożowników.
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wydarzeniaRedaktor tygodnika
Milena Kościelniak
tel. 34 356 10 17
milena.koscielniak@gazetalubliniecka.pl

Witam,
O tej sprawie pisaliśmy na łamach 
„Gazety Lublinieckiej” w końcu 
maja. To wówczas zmęczeni i po-
irytowani mieszkańcy bloków, na-
leżących do MTBS, nie wytrzyma-
li i poprosili o pomoc miejskie wła-
dze. O swojej sytuacji powiadomili 
również lokalne media. Spór ma 
swój dalszy ciąg. Więcej na str. 5

Konflikt pomiędzy Radą Gminy 
a sołtys Huciska narasta. Tym ra-
zem poszło o słowa wypowiedziane 
przez sołtys Gertrudę Kałdonek 
podczas ostatniej sesji oraz w jed-
nym z artykułów, opublikowanych 
na łamach „Gazety Lublinieckiej”. 
Więcej na str. 4

Śląska Fabryka Fajek od wielu lat 
bardziej przypomina ruderę niż 
unikatowy zabytek. Dla fajczar-
ni pojawiła się jednak szansa, bo 
gmina, po odzyskaniu budynku 
od nadleśnictwa, postanowiła go 
odnowić. Więcej na str. 6

Życzę przyjemnej lektury,
Magdalena Kisiel,
redaktor naczelna

Tygodnik powiatowy 
ukazuje się w każdy piątek

redakcja
Pl. Konrada Mańki 8, lok. 22
42-700 Lubliniec
tel. 34 356 10 17
redakcja@gazetalubliniecka.pl
www.gazetalubliniecka.pl

redaktor naczelny
Magdalena Kisiel
magdalena.kisiel@gazetalubliniecka.pl

redaktor tygodnika
Milena Kościelniak
milena.koscielniak@gazetalubliniecka.pl

biuro reklamy i ogłoszeń
Pl. Konrada Mańki 8, lok. 22
42-700 Lubliniec
tel. 34 356 10 17
biuro@gazetalubliniecka.pl

dyrektor sprzedaży i reklamy
Magdalena Walczak
magdalena.walczak@gazetalubliniecka.pl

wydawca
Petit Groupe
Pl. Konrada Mańki 8, lok. 22
42-700 Lubliniec

druk
Polskapresse Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 25 A
41-203 Sosnowiec - Milowice

WASZE INTERWENCJE – DZWOŃCIE!              34 356 10 17
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Szóstym klasom poszło słabo
Tylko jedna z gminnych 
podstawówek może się pochwalić 
wynikami sprawdzianu wyższymi 
niż średnia wojewódzka

Statystycznie najsłabiej wy-
padł Lisów. Najlepiej poszło 
z kolei szóstoklasistom z Ol-

szyny. Większość wyników nie na-
pawa jednak optymizmem, toteż 
podczas wspólnej komisji radnych 
gminy Herby wywiązała się gorąca 
dyskusja na temat stanu gminnej 
oświaty.

Ładne szkoły, a wyniki słabe
Znane są wyniki sprawdzia-

nów prawie 360 tysięcy szósto-
klasistów z całej Polski. Średnio 
w całym kraju gimnazjaliści uzy-
skali wyniki wynoszące ponad 24 
punkty. Nasze województwo wy-
padło nieco słabiej. Statystyczny 
śląski szóstoklasista zdobył pod-
czas tegorocznego sprawdzianu 
23,55 punktu. Na tym tle gmina 
Herby nie wypada bardzo źle, bo 
najniższy wynik to 21,2 punktu 
w lisowskim zespole szkół. Radni 
jednak uznali, że dobry sygnał to 
nie jest i postanowili poszukać 
przyczyn.

Temat jest palący, bo póki co 
ta różnica między stanem oświaty 
w Herbach a średnią wojewódzką 
wynosi maksymalnie nieco ponad 

dwa punkty. Dlatego wójt propo-
nuje dyskusję – jak zmobilizować 
nauczycieli tak, żeby oni byli w sta-
nie zmobilizować swoich uczniów.

– Te dzieci cały czas słyszą, 
że trzydzieści procent wystarczy, 
żeby zdać. Nic im ten słaby wynik 
nie przeszkadza, bo przecież i tak 
pójdą do gimnazjum – mówi wójt 
gminy Roman Banduch. – Dajemy 
szkołom to, czego potrzebują: nowe 
sprzęty, remonty obiektów, a wyniki 
są coraz słabsze.

nie ma o co walczyć
W Radzie Gminy Herby zasiada-

ją nauczycielki. Jedna z nich, Alek-
sandra Ożarowska, zwraca uwagę 
na inny aspekt, który zdecydowanie 
lepiej widać, kiedy przebywa się we-
wnątrz szkolnych struktur.

– Może jest przyzwolenie spo-
łeczne na nieuczenie się, ale uwa-
żam, że problem gminnej oświaty 
leży gdzieś indziej. Trzeba sobie 
uświadomić, że duża część dzieci 
z naszej gminy od trzeciego do szes-

nastego roku życia przebywa w tej 
samej placówce – zauważa radna. – 
O co to dziecko ma walczyć?

Jednocześnie sugeruje, że utwo-
rzenie sprofilowanej klasy, na przy-
kład sportowej, żeby młodzież do 
starań zachęcić i zaoferować jej coś 
w zamian. Akurat klasa sportowa 
w przypadku Herb mogłaby być 
dobrym rozwiązaniem – w końcu 
gmina posiada własny basen. A sys-
tem rekrutacji do klasy sportowej 
mógłby zostać skonstruowany w ten 
sposób, aby w pod uwagę brane były, 
obok sportowych sukcesów, wyniki 
w nauce. Czy będzie? Trudno orzec, 
bo nikt tematu nie podjął.

Źli nauczyciele?
Z radną Ożarowską nie zgadza 

się zresztą przewodniczący Rady 
Gminy Józef Kozielski i na temat 
uczniów, którzy do nauki się nie 
palą, ma własne zdanie.

– W dziecku powinna być natu-
ralna chęć bycia prymusem – stwier-
dza, dodając, że sztuczne motywo-
wanie nie na wiele się zda.

Perspektywę zmienia wójt Ban-
duch. Problemu radzi nie szukać 
w uczniach, ale w nauczycielach.

– To kwestia zaangażowania na-
uczycieli – uważa wójt. – Nie ma dzie-
ci złych i dobrych. Jest tylko zarzą-
dzanie szkołą, a zdarzyło się poluzo-
wanie obyczajów i są efekty – kwituje.

Komisja wspólna w Herbach zajęła się problemem oświaty. Szybko okazało 
się, że zdania są wśród radnych mocno podzielone.
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LubLiniec

Żeromskiego pod 
znakiem zapytania
Remont ulicy tak długo pozostaje 
niepewny, jak długo minister będzie 
zwlekał z rozporządzeniem. niby ma 
być, ale środków na niego nie ma

Losy steblowskiej ulicy znów 
wydają się dość niepewne. 
Przynajmniej radnej Da-

nucie Jelonek, którą niepokoi, że 
w Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym (WPI) przy pozycji „remont 
ulicy Żeromskiego” zabrakło źródła 
finansowania. Co to oznacza?

Sprawa remontu na ulicy Że-
romskiego całkiem niedawno po-
dzieliła lubliniecką Radę Miasta. 

Doszło nawet do ostrej wymiany 
zdań między przewodniczącym 
Piotrem Półtorakiem a radną ze 
Steblowa Mariolą Honisz, która 
na swój apel o zaniedbaniach w tej 
części miasta, usłyszała, że jeszcze 
nikomu się nie śniło, że ona będzie 
w Radzie, jak tę ulicę wprowadzo-
no do inwestycji oraz że owszem, 
może się czuć osamotniona w Ra-
dzie, ale jej głos jest tylko jeden 
i sam nic nie znaczy.

Kilka tygodni temu ostatecznie 
miejscy radni przychylili się do po-
wtarzających się apeli mieszkańców 
Steblowa. Wydawało się, że sprawa 
wreszcie przybrała korzystny dla 
nich obrót. Miasto uznało, że ulica, 
łącząca gminną drogę z obwodnicą, 
ma spore szanse na dofinansowa-
nie. Niebezpodstawnie. W końcu 
współpracę miasta i powiatu przy 
remoncie Stalmacha ministerstwo 
doceniło, dołożyło za nią dodat-
kowe punkty i w efekcie właśnie 
trwają tu prace przy budowie „sche-
tynówki”. Tymczasem pojawiły się 
wątpliwości.

– W  WPI nie ma informacji, 
skąd pochodzą środki na remont 
ulicy Żeromskiego – zauważa radna. 

– Czy wobec tego inwestycja będzie 
na pewno realizowana? – pyta.

Okazuje się, że informacji rzeczy-
wiście nie ma, ponieważ samorządy 
wciąż czekają na rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych co 
do wysokości dofinansowania na 
2014 rok.

– Składamy wniosek z myślą, że 
dostaniemy dofinansowanie – uwa-
ża burmistrz Edward Maniura.

Burmistrz dodaje, że jest go-
tów rozpocząć prace, nawet jeśli 
projekt Lublińca znajdzie się na 

liście rezerwowej. Podobnie stało 
się przy trwających właśnie pra-
cach na ulicach Karola Miarki 
czy Niegolewskich. Żeromskiego 
potrzebny jest generalny remont 
i co do tego nie ma wątpliwości. 
Dziś nie ma już nawet czego tu 
łatać. Kiedy zacznie wyglądać jak 
miejska droga, a nie tor typu off-
-road, będzie stanowiła wygodne 
połączenie z obwodnicą. Czasu na 
skompletowanie dokumentacji nie 
ma zbyt wiele, bo wniosek ma być 
złożony we wrześniu. (mak)

Źródłami finansowania remontu przy Żeromskiego zainteresowała się radna 
Danuta Jelonek.
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Sąsiadom, Znajomym  

i wszystkim Państwu, którzy 
wzięli udział w ostatnim  
pożegnaniu i ceremonii 

pogrzebowej

ŚP. TERESY MATYSKI 

Serdeczne Bóg zapłać 
Rodzina

•
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gospodarka
KocHanoWice

Zamieszanie 
wokół śmieci
Mimo że do 1 lipca zostało niewiele 
czasu, wątpliwości co do nowej ustawy 
śmieciowej mnożą się na potęgę

Nowości zwykle rodzą obawy 
i pytania. Nie brakuje ich rów-
nież wśród kochanowickich 

radnych, czemu samorządowcy dali 
wyraz podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy. Chodzi o temat, który w ca-
łym kraju odbija się szerokim echem, 
a mianowicie nową ustawę o gospo-
darowaniu odpadami. Czasu na odpo-
wiedzi coraz mniej, bo ustawa wchodzi 
w życie od najbliższego poniedziałku.

Sesja w Kochanowicach pokazu-
je, że pytań ciągle nie brakuje. Rad-
nych zastanawia na przykład, jak 
będzie wyglądać kwestia segrego-
wania odpadów wśród mieszkańców 
bloków. Może się przecież zdarzyć 
się, że jeden z lokatorów je pose-
greguje, natomiast drugi nie. Jak 
wobec tego sprawdzić, kto zawinił?

– Jeśli chodzi o tę sprawę, to są-
dzę, że nie będzie tu wielkiego pro-
blemu, ponieważ bloków w naszej 
gminie nie ma dużo. Myślę, że damy 
radę to ogarnąć, choć przyznaję, że 
wszyscy w całym kraju od pierw-
szego lipca będziemy przechodzić 
wielkie testowanie nowego systemu 
– stwierdza wójt Ireneusz Czech. 
– Ustawa ma dużo minusów. Tak 
naprawdę to dopiero po kilku mie-

siącach będziemy mogli ocenić, jak 
to wszystko funkcjonuje – zaznacza.

Radna Halina Trybus zwraca uwa-
gę na fakt, że niektóre firmy pozbie-
rały już kosze na śmieci, zostawiając 
mieszkańców z pustymi rękami. Bo 
nowe kosze dopiero się pojawią.

– Jak państwo wiedzą, w całej 
Polsce istnieje ten problem – przy-
znaje wójt. – Jeśli chodzi o gminę, to 
na przykład w Lubecku 95 procent 
mieszkańców dysponuje kubłami na 
własność i tu raczej nie powinno być 
problemu. Firmy mają obowiązek 
odbierania śmieci do końca czerwca 
i jeśli tego nie zrobią, to od 1 lipca te 
odpady stają się własnością gminy. 
Wtedy to ona organizuje wywóz 
śmieci. Zresztą, sprawę przedwcze-
snego odebrania kubłów wojewodo-
wie zgłosili nawet do prokuratury.

Wszystkim pozostaje uzbroić się 
w  cierpliwość i  obserwować, jak 
nowa ustawa będzie się sprawdzać 
w praktyce. (TP)

WoŹniKi

Piechoty jak pole bitwy

W Woźnikach od kilku tygodni 
trwa długo oczekiwany 
remont ulicy Piechoty

Choć cała ulica ma raptem nie-
co ponad sto metrów długo-
ści, prace na niej należą do 

jednych z największych inwestycji 

w gminie. Zakres zadań jest tak roz-
legły, że roboty zostały podzielone 
na trzy etapy.

Mimo że droga leży na uboczu, 
to właśnie ona stanowi główny wy-
jazd w stronę woźnickiego centrum. 
Duży ruch samochodów sprawiał, 
że jej stan był coraz gorszy. Miej-

skie władze doszły do wniosku, że 
najwyższy czas na remont. I remont 
trwa, z tym, że obecnie ulica Pie-
choty bardziej przypomina pole bi-
twy niż drogę. Mieszkańcy jednak 
nie narzekają.

– Wcześniej mieliśmy tu dziury. 
Kostka była zapadnięta – mówi nam 
jedna z napotkanych mieszkanek 
Piechoty. – Myślę, że ten remont 
był potrzebny zwłaszcza dla ma-
tek z dziećmi. Wcześniej musia-
ły się przedzierać przez te dziury 
z wózkami, co przecież dla dzieci 
również nie było łatwe. Oby po re-
moncie było lepiej – dodaje nasza 
rozmówczyni.

W ramach prac wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa 
i kanalizacja deszczowa. Powstaną 
też chodniki wraz z wjazdami na 
posesje z kostki brukowej betono-
wej. Oprócz wymiany nawierzch-
ni, zaplanowano poszerzenie jezdni 
do zawracania obok znajdującego 
się na niej skweru. W przebudowie 
ulic zostanie wykorzystany tłuczeń 
kamienny o różnej grubości pod 
jezdnię oraz chodniki i na wjaz-
dach. Kanalizacja deszczowa będzie 
natomiast włączona do istniejącej 
deszczówki, która z kolei doczeka 
się wyczyszczenia z zalegającego 
w niej osadu. Przy budowie kana-
lizacji zostaną wykorzystane nowe 
studzienki. (TP)

Jogurt pitny
InterMarche Lubliniec  2,29 zł
 Activia 300g
Kaufland Lubliniec  1,99 zł
 Activia 300g

Woda niegazowana 1,5l
InterMarche Lubliniec  0,99zł
 Cisowianka 
Kaufland Lubliniec  0,88zł
 Muszyna
Biedronka Lubliniec  2,49 zł
Paprykarz szczeciński
InterMarche Lubliniec  5,49zł 
 Velvet 8 rolek
Kaufland Lubliniec  5,85zł
 Mola 8 rolek
Biedronka Lubliniec  6,99 zł
 Marineo 350g

Ceny na 24 czerwca

Z naszych sklepów

BP LUBLINIEC
ON 5,44 zł
Pb 95 5,43 zł
LPG 2,24 zł
Pb 98 5,65 zł

ORLEN LUBLINIEC
ON 5,44 zł 
Pb 95 5,43 zł
LPG 2,24 zł
Pb 98 5,65 zł

BULL OIL LUBLINIEC
ON 5,48 zł
Pb 95 5,48 zł

Ceny na 24 czerwca

Z naszych stacji paliw
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Miliony na sołectwa?

czerwcowa sesja Rady gminy 
w boronowie znów zakończyła się 
ostrą wymianą zdań pomiędzy 
sołtys sołectwa Hucisko 
a przewodniczącym Rady

Konflikt pomiędzy Radą Gmi-
ny a sołtys Huciska narasta. 
Tym razem poszło o słowa, 

wypowiedziane przez sołtys Ger-
trudę Kałdonek podczas ostatniej 
sesji oraz w jednym z artykułów, 
opublikowanych na łamach „Ga-
zety Lublinieckiej”.

Przypomnijmy – chodzi o cy-
tat, jakoby radni Boronowa, mają-
cy większość w Radzie Gminy, nie 
interesowali się sołectwami, a jedy-
nie samym Boronowem. Przewod-
niczący boronowskiej Rady Edward 

Czyż najwyraźniej poczuł się sło-
wami pani sołtys dotknięty, bo na 
ostatniej sesji przedstawił materia-
ły z wyliczeniami. Wynika z nich, 
że jednak gmina na sołectwach nie 
oszczędzała. W samym tylko Hu-
cisku miała wykonać inwestycje 
na ponad 2,6 mln zł. Za tę kwotę 
wykonano przepusty, oświetlenie, 
a lwia część przeznaczona została 
na kanalizację.

W sołectwie Zumpy natomiast 
wykonano inwestycje na łączną 
kwotę nieco ponad 4,1 mln zł. 
Środki zostały wydane na wodo-
ciąg, drogę do pól, oświetlenie, 
przepusty, kanalizację czy ścieżki 
rowerowe. Na Dębową Górę gmina 
miała wydać 1,6 mln zł na kanali-
zację, wodociąg i budowę poręczy. 

W sołectwie Grojec, podobnie jak 
w Hucisku, ponad 2,6 mln zł po-
szło na budowę drogi dojazdowej do 
pól, oświetlenia, kanalizacji i porę-
czy. To oznacza, że łącznie w so-
łectwach, zamieszkałych przez 529 
mieszkańców, wykonano inwestycje 
za kwotę nieco ponad 11 mln zł. 
Tymczasem w Boronowie, liczącym 
2816 mieszkańców, wydano łącznie 
prawie 10,8 mln zł na inwestycje.

Przewodniczący wylicza również, 
że sołectwa w latach 2010-2012 ko-
rzystały z tzw. funduszu sołeckie-
go. W ramach funduszu średnio 23 
tys. zł mieszkańcy wykorzystali na 
wybrane przez siebie zadania. I tak 
w Hucisku przy stawach stanęła al-
tana, powstało boisko do siatkówki 
plażowej, stanowisko grillowania 
oraz pojawiły się kosze na śmieci. 
Tyle wyliczenia.

– Jest nieprawdą co pani nam za-
rzuca. To jest jawne kłamstwo, że 
nic nie robimy dla sołectw – irytuje 
się przewodniczący Edward Czyż. 
– Fakty, które przytoczyłem, mówią 
same za siebie – twierdzi.

Nie przekonuje to jednak sołtys 
Huciska, która uważa, że przy okazji 
tej litanii też mogłaby zacząć wyli-
czać, co nie zostało robione. Dodaje 
przy tym, że jeszcze w latach dzie-
więćdziesiątych gmina o Hucisku 
nie pamiętała, a on a sama musiała 
zadbać o rozwój miejscowości.

– Dzięki mojej pracy udało się 
załatwić nowe linie energetyczne 
czy nowe transformatory. Na ulicy 
Wolności wystarałam się o nowe 
oświetlenie. Zakład energetyczny 
je wymienił, a gmina nie dołożyła 
do tych inwestycji ani złotówki – 
ripostuje pani Gertruda. (TP)

Radni poczuli się urażeni wypowiedzią sołtys Huciska i przygotowali 
dokumenty, z których wynika, że w okresie od 2007 do 2012 roku gmina 
najwięcej pieniędzy przeznaczyła właśnie dla sołectw.
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Nową ulicą mieszkańcy cieszyć się będą już od września
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Nowa ustawa budzi dalej wielkie 
wątpliwości. Wójt mówi, że tak 
naprawdę od 1 lipca będziemy 
przechodzić wielkie testowanie 
nowego systemu
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KocHanoWice

Rok zamknięty 
na plus
Wójt czech dostał wprawdzie 
absolutorium, ale trzech 
radnych miało wątpliwości, bo 
wstrzymali się oni od głosu

Podczas sesji absolutoryjnej radni 
Rady Gminy w Kochanowicach 
oceniali wykonanie zeszłorocz-

nego budżetu. Za to wykonanie odpo-
wiadają wójtowie, burmistrzowie czy 
prezydenci miast. W Kochanowicach 
dorocznej ocenie musiał się więc pod-
dać wójt Ireneusz Czech.

Zarówno radni, jak i Regionalna 
Izba Obrachunkowa, nie dopatrzyli się 
uchybień w sposobie realizacji budżetu 
przez wójta Czecha. Trójka radnych 

miała jednak wątpliwości i dała im 
wyraz, wstrzymując się od głosu.

– Ubiegły rok był bardzo trudny 
z wielu względów – przyznaje wójt. 
– Najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, że po raz pierwszy od dosyć 
dawna udało nam się uzyskać nad-
wyżkę dochodów nad wydatkami 
w budżecie, wynoszącą prawie 900 
tysięcy złotych. Rok zamknęliśmy 
na plusie – dodaje.

Włodarz gminy przypomniał przy 
okazji, że sporo pieniędzy pochłonę-
ły inwestycje, które w ostatnim roku 
podjęła gmina. W ubiegłym roku we 
wrześniu rozpoczęła się rozbudowa 
OSP w  miejscowościach Ostrów– 
Lubockie i Harbułtowice. Ukończo-
no też budowę kanalizacji sanitarnej 
w Droniowicach i Harbułtowicach, 
a w Lubecku remontu doczekały się 
ulice Strażacka i Jesionowa. (TP)
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wokół nas
LubLiniec

Nie będą już dłużej znosić grzyba i szczurów
– Przysłuchuję się i z wypowiedzi 
wynika, że wy chcecie dla nas 
jak najlepiej. ale nikt nas nie 
pyta o zdanie. a płacimy my 
– mówił na poniedziałkowym 
spotkaniu z zarządem MTbS 
jeden z mieszkańców bloków 
przy Wieniawskiego

Milena Kościelniak

O tej sprawie pisaliśmy na ła-
mach „Gazety Lubliniec-
kiej” w  końcu maja. To 

wówczas zmęczeni i poirytowani 
mieszkańcy bloków, należących do 
MTBS, nie wytrzymali i poprosili 
o pomoc miejskie władze. O swojej 
sytuacji powiadomili również lo-
kalne media. Towarzyszyliśmy im 
podczas pierwszej oficjalnej kon-
fronatacji z zarządem.

grzyb, szczury, ignorancja
Mieszkańcy MTBS-owskich 

bloków i tak wykazali się olbrzymią 
cierpliwością. Choć ich mieszkania 
są wybudowane raptem osiem lat 
temu, dzielnie znosili nieszczelne 
dachy, spartaczone posadzki, na-
gminne przeciekające tarasy (nie-
chlubny rekord to 30 razy w jed-
nym mieszkaniu!), nieodśnieżone 
parkingi i  niekoszone trawniki, 
a nawet szczury, które jakiś czas 
temu zaczęły panoszyć się po bloku. 
Nie podnosili alarmu, choć w ich 
domach grzyb ma się znakomicie, 
a remonty pasowałoby wykonywać 
co rok, bo ściany wręcz puchną od 
nadmiaru zatrzymywanej wody. 
Znosili nawet impertynenckie za-
chowania ze strony zarządu MTBS 
i karygodny sposób komunikowa-
nia się poprzez wywieszanie kar-
tek z  informacją na korytarzach 
zaledwie dzień wcześniej. Dzwo-
nili do MTBS, interweniowali, ale 
starali się radzić sobie na własną 
rękę. Miarka jednak się przebrała, 
kiedy w połowie maja otrzymali 
pisma, że mają zapłacić po 250 zł 
za nowe wodomierze. Lublińcza-
nie powiedzieli „dość” i ruszyli na 
wojnę z MTBS.

cztery procent
W tej wojnie towarzyszy im mia-

sto. Na poniedziałkowym spotkaniu 
z zarządem MTBS stawili się mię-
dzy innymi sekretarz Jan Grajcar 
i burmistrz Edward Maniura. Ten 
ostatni otwarcie przyznaje, że jest 
przeciwnikiem MTBS-ów.

– Mój pogląd na MTBS-y jest 
znany – mówi burmistrz Maniu-
ra. – Ale każda struktura może 
działać lepiej lub gorzej. Od za-
rządu oczekuję przede wszystkim 
dwóch rzeczy: reagowania na uwagi 
mieszkańców i przepływu informa-
cji – kwituje.

MTBS postawił w Lublińcu trzy 
bloki: dwa na Wieniawskiego, je-
den przy Grunwaldzkiej. Miasto 
ma prawo uczestniczyć w sprawie, 
bo bo Lubliniec również należy 
do MTBS, czyli Międzygminnego 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego w Tarnowskich Górach. 
Owo Towarzystwo stanowi jednak 
dość dziwny twór. Z założenia jest 
bowiem społeczny. Tyle że nie ma 

tu wspólnoty mieszkaniowej, jak 
w większości osiedli, bo udziałow-
cami nie są mieszkańcy, ale gminy. 
Gmina Lubliniec teoretycznie ma 
więc coś do powiedzenia w spra-
wach MTBS, a praktycznie spro-
wadza się to do tego, że może so-
bie zagłosować przeciw i niewie-
le to zmienia, bo udział Lublińca 
w MTBS wynosi raptem 4 procent. 
A do podjęcia jakiejkolwiek decy-
zji potrzeba ponad połowy głosów. 
Dla porównania – w rzeczonym 
MTBS Tarnowskie Góry maja 43 
procent udziałów, a Ruda Śląska 
20 procent. Lubliniec ze swoimi 
czterema procentami może zapo-
mnieć o decyzyjności, podobnie 
jak Knurów, Miasteczko Śląskie 
czy Pyskowice.

„czemu państwo przespali gwarancję?”
Wygląda na to, że do nowego 

zarządu MTBS dotarło, że naj-
wyższy czas przestać traktować 

mieszkańców Lublińca per nogam. 
Na spotkanie zaprosił swoich lo-
katorów – tym razem nie poprzez 
świstek papieru wywieszony na ko-
rytarzu, ale doręczenie pism do ich 
rąk. MTBS miał na swoją obronę 
wyliczenia, w których przedstawiał 
koszty inwestycji w lublinieckich 
blokach.

– Co z tego, że remont balkonów 
kosztował 50 czy 60 tysięcy, skoro 
my płacimy za to w czynszach? – 
pytają mieszkańcy.

Co więcej, remonty wykonane 
w 2010 roku, powinny być w zasa-
dzie zrobione w ramach gwarancji, 
bo ta upływała dopiero w 2011 roku. 
Obecny zarząd, sprawujący władzę 
od około roku, twierdzi, że nie wie, 
dlaczego poprzednicy z prawa gwa-
rancji nie skorzystali.

– Ktoś nie dopełnił swoich obo-
wiązków, ale to nie mój interes! Ja 
nie zalegam z opłatami – uważa 
mieszkaniec Wieniawskiego.

– Mieszkam tu od początku, to 
jest takie wieczne brakoróbstwo. 
Na ostatnim piętrze zalewało mnie 
trzydzieści razy – sekunduje mu są-
siadka. – Stawiacie nas w sytuacji, 
w której my mamy płacić za wasze 
błędy!

Kto robi sobie dobrze?
Nie tylko za wspomniane błędy 

mają płacić mieszkańcy Wieniaw-
skiego i Grunwaldzkiej, ale też za 
nieszczęsne wodomierze, o które 
rozbiła się cała sprawa. Wątpliwości 
budzą już same zapisy w umowie. 
Mieszkańcy stoją na stanowisku, że 
„wymiana”, za którą mają według 
umowy płacić, nie może obejmować 
kosztu urządzenia. Zarząd uważa, 
że wprost przeciwnie.

– Dostaliśmy liczniki, wchodząc 
do mieszkań. Teraz, skoro mamy 
za liczniki zapłacić, to oznacza, że 
opuszczając mieszkanie, zabieram 
licznik? – pyta jedna z lokatorek. 

– Zgadzam się z opłatami za lega-
lizację urządzeń czy eksploatację, 
ale nie z pokryciem kosztu zakupu 
nowych – dodaje.

Burza wokół liczników jest 
nieprzypadkowa, bo te, które 
wybrał MTBS, kosztują 250 zł. 
Tymczasem legalizacja to koszt 
rzędu kilkudziesięciu złotych. 
Nowe urządzenia też można ku-
pić znacznie taniej. Skąd zatem 
ten pomysł na luksus w blokach, 
których wykonanie pozostawia 
wiele do życzenia? Zarząd tłu-
maczy, że nowoczesne liczniki 
po pierwsze pozwolą na przesył 
radiowy danych, a więc ich ła-
twiejsze sczytywanie i rejestro-
wanie. Poza tym będą pokazywały 
zużycie wody równie dokładnie, 
jak licznik główny w bloku. Do-
tychczas koszt różnicy między 
odczytami pokrywał MTBS.

– Wydawało nam się, że rozwią-
zaniem jest zakup liczników z do-
brym, dokładnym odczytem – wy-
jaśnia zarząd.

– W porządku, to teraz państwo 
powinni ponieść koszty swojej de-
cyzji. Kupiliście liczniki sobie, nie 
nam – padają głosy z sali.

Sprawie zapisów w umowach 
mają niebawem przyjrzeć się praw-
nicy. MTBS obiecał zlecić eks-
pertyzę prawną, niezależnie od 
tego burmistrz zadeklarował, że 
umowy będzie analizował również 
radca prawny, współpracujący z 
urzędem.

Jakkolwiek by zamieszania wokół 
MTBS nie oceniać, jedno trzeba 
przyznać – zarząd wreszcie wyszedł 
do swoich lokatorów i przynajmniej 
próbuje usprawnić komunikację. To 
już dużo w porównaniu do poprzed-
nich wypowiedzi, jakie miały paść 
do jednego z mieszkańców: „Jak się 
nie podoba, to niech się pan wypro-
wadzi”. Poza tym prezes deklaruje, 
że w miarę możliwości MTBS bę-
dzie starał się eliminować najwięk-
sze uciążliwości. A GL gwarantuje, 
że będzie nadal przyglądać się roz-
wojowi wydarzeń.

ReklamaReklama

 Państwo pokazują zestawienia kosztów, ale nie mówią o podwyżkach czynszów! A przecież to nas obciążacie kosztami 
– mówią mieszkańcy bloków przy Wieniawskiego i Grunwaldzkiej.
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z powiatu

boRonóW

„Tak” dla wójta
Jednogłośną decyzją boronowscy 
radni przyznali absolutorium wójtowi

Ostatnie sesje w  gminach 
naszego powiatu, obok te-
matów dotyczących inwe-

stycji, stanowią również okazję do 
corocznych podsumowań. Takie 
podsumowanie miało miejsce także 
w Boronowie.

Ponieważ to wójt jest w samo-
rządzie władzą wykonawczą, radni 
raz do roku oceniają jego działania 
odnośnie wykonania przez wójta 
budżetu. W Boronowie sensacji nie 
było. Nikt z członków Rady Gminy 
nie miał wątpliwości, że boronowski 
budżet nza 2012 rok został zreali-
zowany prawidłowo.

Radni wydają się być zadowole-
ni z rządów Rufina Majchrzyka. 
Zwracają uwagę, że w ubiegłym 
roku gmina Boronów nie zacią-
gnęła żadnej pożyczki, a tylko na 
inwestycje wydała ponad 3 mln zł. 
Założenia budżetu gminy wyko-
nane zostały prawie w 100 procen-
tach. Pod względem finansowym 
i rzeczowym wszystko się zgadza-
ło, a Regionalna Izba Obrachun-
kowa wydała pozytywną opinię. 
Toteż wszyscy radni zagłosowa-
li za przyznaniem włodarzowi 
absolutorium.

– Dziękuję wszystkim. Chciałem 
szczególnie podziękować skarbni-
kowi gminy, który pilnuje, by finan-
sowe niuanse się zgadzały – mówi 
wójt.

Oklaskami podziękowano wój-
towi za jego pracę. Następnie z rąk 
radnej Jolanty Sierańskiej włodarz 
otrzymał w imieniu Rady Gminy 
symboliczny bukiet kwiatów. (TP)

INFORMATOR
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

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

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

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

ZboRoWSKie

Jest ruina, będzie skansen
Śląska Fabryka Fajek od wielu lat 
bardziej przypomina ruderę niż 
unikatowy zabytek. dla fajczarni 
pojawiła się jednak szansa, bo 
gmina, po odzyskaniu budynku od 
nadleśnictwa, postanowiła go odnowić

Piotr Pasiak

Po latach zaniedbań i skaza-
niu na pewną śmierć, pojawiło 
się światełko w tunelu – tak 

w skrócie można ocenić sytuację 
starej fabryki dajek w Zborowskim.

Niszczejący budynek przez wiele 
lat był własnością Lasów Państwo-
wych, jednak z brak pomysłu na jego 
zagospodarowanie zmusił nadleśnic-
two do sprzedaży nieruchomości. 
Z propozycją wyszła gmina. Posta-
nowiła przejąć budynek, który póki co 
jest w opłakanym stanie. Wykładając 
prawie 13 tys. zł na zakup starej fa-
bryki, gmina stała się jej właścicielką.

– Fajczarnia jest już własnością 
gminy. Kupiliśmy ją od Nadleśnictwa 
Lubliniec – wyjaśnia Albina Pogoda, 
sekretarz gminy Ciasna. – Od mo-
mentu podpisania aktu notarialnego, 
gmina przejęła wszystkie obowiązki 
względem tej nieruchomości – dodaje.

na światowym poziomie
A nieruchomość jest co najmniej 

niezwykła, jeśli nie unikatowa. Sta-
ra Fabryka Fajek powstała w 1750 
roku. Rocznie produkowała blisko 
dwa miliony fajek. Wyrabiało je 
ponad sto osób, głównie kobiety. 
Niektóre fajki były misternie zdo-
bione. Oprócz podpisu majstra – ten 
był na każdej – pojawiały się herby, 
monogramy, podobizny władców 
i nieodzowny napis „Sborowsky” 
(czyli „Zborowskie”).

Fabryka zaczęła podupadać około 
1900 r. Przestała wówczas produ-

kować fajki. W tym czasie popu-
larność zyskały papierosy i cygara. 
Gdy fabryka przestała przynosić 
zyski, właściciele pojechali w głąb 
Niemiec. Niestety, zabrali ze sobą 
także dokumentację tego miejsca. 
Po najbardziej prężnej fabryce fa-
jek w regionie, pozostał tylko bu-
dynek z wielkimi piwnicami i spe-
cjalistycznym piecem. Po jakimś 
czasie przejęły go Lasy Państwowe 
i zakwaterowały tu ludzi. Ostatni 
lokatorzy mieszkali tu na począt-
ku lat 80. ubiegłego stulecia. Nikt 
jednak budynku nie remontował.

– Fabryka była na najwyższym 
światowym poziomie. Miała naj-
lepszych ekspertów. Cieszę się, że 
w końcu coś drgnęło. Muzeum, któ-
re powstanie, może stać się wielkim 
przełomem dla naszej miejscowości 
– mówi nam Andrzej Rojek, dyrek-
tor miejscowej szkoły.

cudze chwalicie…
Nie wszyscy mieszkańcy gminy 

uważają jednak, że odbudowa faj-
czarni to dobry pomysł. Tu i ówdzie 
daje się słyszeć głosy, że moderni-
zacja fabryki to pieniądze wyrzu-
cone w błoto.

– Niektórzy mieszkańcy woleliby, 
aby fajczarnia całkowicie zniknę-
ła – przyznaje Henryk Pietrucha, 
sołtys Zborowskiego.– Ale nie ma 
takiej możliwości. Gmina poczyniła 
ogromne starania, aby ją uratować 
– dodaje.

Ratowaniu fabryki przysłuży-
ła się przede wszystkim tutejsza 
Szkoła Podstawowa. Dzięki ini-
cjatywie nauczycieli i  uczniów, 
w szkole można podziwiać, to co 
udało się po niej zachować, czyli 
pół tysiąca egzemplarzy glinianych 
fajek, wyprodukowanych w zbo-
rowskiej fabryce.

Potrzebny każdy grosz
Choć w sprawie fajczarni zdecy-

dowanie coś drgnęło, na moderniza-
cję trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Zgodnie z procedurami, w pierwszej 
kolejności niezbędne jest wykonanie 
dokumentacji.

– Został ogłoszony przetarg na 
wykonanie kompleksowej doku-
mentacji technicznej dla budynku 
fajek przy ulicy Fabrycznej, wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskie-
go – potwierdza Albina Pogoda. 
– Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
Autorska Pracownia Projektowa-
nia Architektury ze Świętochło-
wic. Umowa może być zawarta 25 
czerwca – informuje.

Gminie udało się na ratowanie fa-
bryki pozyskać pozabudżetowe środ-
ki w wysokości przeszło 90 tys. zł. 
Ponieważ budynek jest wiekowy, ko-
nieczna jest także współpraca z kon-
serwatorem zabytków.

– Dokumentacja techniczna po-
każe, ile elementów będzie zużytych 
powtórnie – wyjaśnia wójt Zdzisław 
Kulej. – Chodzi o zachowanie elemen-
tów prawdziwie zabytkowych – dodaje.

Zabytkowy obiekt to finansowo 
studnia bez dna. Dlatego gmina już 
deklaruje, że będzie szukać kolej-
nych środków. Jeszcze w tym roku 
wnioski o dofinansowanie inwestycji 
powędrują do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Być 
może dla ministra argument, że czas 
goni, a budynek wymaga jak najszyb-
szej interwencji ze względu na zły stan 
techniczny, okaże się przekonujący.

– Będziemy również składać wnio-
sek w nowym rozdaniu środków unij-
nych na rok 2014 – 2020. Cały budy-
nek będzie przeznaczony na skansen 
i muzeum – deklaruje wójt.

Skansen, który powstanie w Zbo-
rowskich, może okazać się świetną 
atrakcją turystyczną. Już teraz tu-
ryści chętnie zwiedzają fajczarnię 
i szkolną wystawę fajek. Moderni-
zacja unikatowego obiektu wydaje 
się więc trafionym pomysłem.

Budynek po Śląskiej Fabryce Fajek ma szansę stać się unikatowym muzeum na 
europejską skalę.
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Głosowanie nad absolutorium dla 
wójta odbyło się bez niespodzianek.
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KoSZęcin

Klub po nowemu
Po serii prac remontowych 
koszęciński klub wreszcie spełnia 
swoją funkcję bez zarzutu

Koło Emerytów i Rencistów, 
studenci Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, sekcja skata 

sportowego oraz sekcja szachów 
mają powody do zadowolenia. Ich 
siedziba, Klub pod sceną w koszę-
cińskim Domu Kultury, ma całkiem 
nowe oblicze. To oblicze kosztowało 
gminę nieco ponad 36 tys. zł.

Oficjalne otwarcie Klubu pod sceną 
w Domu Kultury odbyło się niedaw-

no, choć remont zakończył się jeszcze 
z końcem kwietnia. Wykonała go fir-
ma z Tarnowskich Gór. Było co robić, 
bo klub wymagał właściwie generalne-
go remontu. Od standardowego odno-
wienia ścian, łazienek i kuchni, aż po 
modernizację instalacji elektrycznej. 
W najgorszym stanie była klubowa 
podłoga. Tę trzeba było całkowicie 
zerwać i wymienić na nową. Dziś ko-
szęciński klub z powodzeniem może 
pełnić funkcję świetlicy wiejskiej.

Chętnych do wykonania tych prac 
nie brakowało. Po ogłoszeniu przetar-
gu, do Urzędu Gminy wpłynęło aż 
czternaście ofert. Najwyższa opiewała 
na kwotę prawie 51 tys. zł. Urząd zde-
cydował się na najtańszego wykonawcę 
i za remont zapłacił 36,5 tys. zł. (mak)

Stowarzyszenie „Nasz Koszęcin” również wzięło udział w uroczystościach.
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raport
ciaSna JAK ŻYJE NASZA WŁADZA
Zdzisław Kulej, wójt ciasnej
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 5.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: brak
•	dochód brutto za 2012 rok: wójt 

– 126.084,15 zł
•	samochód o  wartości powyżej 

10 tys. zł: Renault Scenic 1998 r.
•	zobowiązania pieniężne powy-

żej 10 tys. zł: kredyt na dzia-
łalność gospodarczą zamkniętą 
w 2007 r. – 12.000 zł; 10.000 zł 
– zobowiązania wobec osób 
f izycznych

Zuzanna geilke, przewodniczą-
ca Rady gminy ciasna
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 41.200 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: 100 EURO
•	papiery wartościowe: dzie-

więciu f irm na łączną kwotę 
17.702,40 zł

•	nieruchomości: działka 9 arów, 
na której stoi dom 120 m kw. 
o wartości 250.000 zł (1/2 wła-
sności), działka 5 arów, na której 
stoi dom 200 m kw. o wartości 
300.000 zł (majątek odrębny); 
działka rolna 1,560 ha o warto-
ści 20.000 zł (współwłasność), las 
0,0600 ha o wartości 15.000 zł 
(współwłasność)

•	dochód brutto za 2012 rok: die-
ta radnego – 12.960 zł, renta ro-
dzinna – 10.297 zł, najem lokalu 
– 24.720 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: brak

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Krzysztof Kniejski, wiceprze-
wodniczący Rady gminy ciasna
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 15.000zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 130 m kw. 

o  wartości 100.000 zł, działka 
581 m kw. o wartości 5.000 zł 
(współspadkobierca)

•	dochód brutto za 2012 rok: praca 
Kospan – 68.918 zł, dieta radne-
go – 3.400 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Opel Corsa 2007 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

alfred Jochem, wiceprzewodni-
czący Rady gminy ciasna
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 17.844 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 154 m kw. 

o wartości 140.000 zł, gospodar-
stwo rolne 2,5256 ha o wartości 
25.000 zł

•	dochód brutto za 2012 rok: gospo-
darstwo rolne – 3.562 zł, działal-
ność gospodarcza (osoba fizycz-
na) – 33.735 zł, dieta radnego – 
3.900 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Volkswagen Passat 1.9 
TDI 2002 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Joachim Strzelczyk, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: brak
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: działka budowlana 

1.445 m kw. o wartości 25.000 zł 
(własność)

•	dochód brutto za 2012 rok: specja-
lista ds. inwestycji w firmie PPH 
„Lubex”– 29.928,88 zł; dieta rad-
nego – 3.900 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: brak

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Mirosław Kalarus, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: brak
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: mieszkanie 

46 m kw. (najem), użytki rolne + 
las 2,6886 ha o wartości 50.000 zł 
(własność)

•	dochód brutto za 2012 rok: tech-
nolog w dziale techniczno – spa-
walniczym w firmie Tagor S.A. 
– 54.483,52 zł, praca za granicą 
– 12.473,51 zł, dieta radnego – 
2.900 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: brak

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Józef nieświec, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 5.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: 400 EURO
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: mieszkanie 

77 m kw. o wartości 90.000 zł 
(własność)

•	dochód brutto za 2012 rok: eme-
rytura – 22.512,32 zł, dieta rad-
nego – 2.900 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Skoda Octavia 1999 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Piotr Maroń, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: brak
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 115 m kw. 

o wartości 230.000 zł, budynek 
gospodarczy 63 m kw., grun-
ty 811 m kw., grunty orne IV 
0,2372 ha, grunty orne V 0,4330 
ha, sady 0,0971 ha o łącznej war-
tości 50.000 zł

•	dochód brutto za 2012 rok: eme-
rytura – 45.566,36 zł, obserwa-
tor p.poż. Nadleśnictwa Lubliniec 
(umowa o dzieło) – 1.677 zł, dieta 
radnego – 3.100 zł, dieta Polskiego 
Związku Wędkarskiego – 2.300 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Seat Toledo 2005 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: kredyt ING Bank Ślą-
ski – 20.000 zł na remont domu 
(wymiana dachu)

Piotr Wieczorek, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 3.700 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 176 m kw. 

o wartości około 352.000 zł (współ-
właściciel), działka 541 m kw. 
o wartości około 6.000 zł

•	dochód brutto za 2012 rok: przed-
stawiciel handlowy – asystent kie-
rownika magazynu w firmie Ko-
span – 53.576,28 zł, dieta radnego 
– 3.400 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Audi A4 2002 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Krystyna Straus, radna gminna
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 10.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: brak
•	dochód brutto za 2012 rok: pre-

zes zarządu GS „SCH” Ciasna 
– 31.791,60 zł, umowa zlecenie, 
dzieło – 569,84 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Volkswagen Polo 2009 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Paweł Krawczyk, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 10.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 110 m kw. 

o wartości 150.000 zł (współ-
własność małżeńska), działka 
1600 m kw., mieszkanie 45 m kw. 
o wartości 60.000 zł (współwła-
sność małżeńska), dom jedno-
rodzinny 100 m kw. na działce 
800 m kw. w Zabrzu o warto-
ści 120.000 zł (współwłasność 
małżeńska)

•	dochód brutto za 2012 rok: eme-
rytura – 24.745,16 zł, dieta rad-
nego – 3.900 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Citroen Berlingo 2008 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Jerzy biela, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 8.643,89 zł 
w Banku Spółdzielczym

•	środki pieniężne zgromadzone 
w walucie obcej: brak

•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: mieszkanie 

108 m kw. – umowa użyczenia 
3/4 domu od córki

•	dochód brutto za 2012 rok: eme-
rytura – 32.805,68 zł, umowa zle-
cenie w GS „SCH” – 675 zł, dieta 
radnego – 2.200 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: brak

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

Kornelia Kosytorz, radna gminna
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej:
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 90 m kw. o war-

tości 90.000 zł, działka pod budyn-
kiem mieszkalnym 1315 m kw.

•	dochód brutto za 2012 rok: renta 
KRUS – 11.021 zł, dieta radnej 
– 3.600 zł

•	samochód o  wartości powy-
żej 10 tys. zł: Volkswagen Golf 
V 2006 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: brak

adam Jelonek, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: debet – 5.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 100 m kw. 

o wartości 120.000 zł
•	dochód za 2012 rok: działalność 

gospodarcza jako osoba fizyczna 
(transport) – 41.400 zł/przychód, 
nauczyciel w  Zespole Szkolno 
Przedszkolnym – 52.930,62 zł, 
dieta radnego – 2.600 zł

•	samochód o  wartości powy-
żej 10 tys. zł: Fiat Ducato 2006 
r., Renault Master 2003 r.

•	zobowiązania pieniężne powyżej 
10 tys. zł: 17.000 zł – na samochód 
Fiat Ducato, 83.000 zł – hipoteka, 
20.000 zł – kredyt konsumpcyjny

Łukasz Roj, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 3.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 150 m kw. 

o wartości 439.200 zł (własność), 
gospodarstwo rolne 17,8289 
o wartości 268.000 zł (własność)

•	dochód za 2012 rok: gospodarstwo 
rolne – 75.000 zł, dieta radnego 
– 2.400 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Pronar 1221 2010 r., 
MTZ 82 1990 r, prasa zwijająca

•	zobowiązania pieniężne powy-
żej 10 tys. zł: kredyt na ciągnik 
– 35.824,79 zł

Henryk Pluta, radny gminny
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie polskiej: 8.000 zł
•	środki pieniężne zgromadzone 

w walucie obcej: brak
•	papiery wartościowe: brak
•	nieruchomości: dom 220 m kw. 

o  wartości 300.000 zł, działka 
640 m kw., budynek gospodar-
czy 50 m kw., w tym pod budyn-
kiem mieszkalnym 107 m kw. – 
budynek gospodarczy 50 m kw. 
– 50.000 zł (współwłasność)

•	dochód za 2012 rok: emerytura 
– 40.668,56 zł, dieta radnego – 
3.400 zł

•	samochód o  wartości powyżej 
10 tys. zł: Renault Megane 1997 r.

•	zobowiązania pieniężne po-
wyżej 10 tys. zł: kredyt hipo-
teczny w  ING Bank Śląski – 
27.130 zł (na rozbudowę budyn-
ku mieszkalnego)
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z powiatu
LubLiniec, K aToWice

„Kazik” na targach
Lubliniecką szkołę poproszono, 
aby podczas spotkania na temat 
rezultatów unijnego programu 
„uczenie się przez całe życie”, 
zaprezentowała przykłady tak 
zwanych dobrych praktyk. To oznacza, 
że organizatorzy uznali projekty 
szkoły za jedne z najlepszych na 
Śląsku i godne naśladowania

Nie był to przypadkowy wy-
bór, bo ZSOT regularnie 
wysyła swoich uczniów na 

staże oraz praktyki w zagranicz-
nych firmach. Grupa młodzieży 
właśnie wróciła z Norwegii, inna 
szkoliła się na Cyprze. Licealiści 
i  ich koledzy z technikum biorą 
z kolei udział w międzynarodo-
wych wymianach.

„Co trzeba zrobić, aby wyjechać 
na praktyki zawodowe do Nor-
wegii lub na Cypr?” – na to pyta-
nie najczęściej odpowiadali Iwona 
Gnych oraz Arkadiusz Stelmasz-
czyk, którzy reprezentowali ZSOT. 
Odpowiadali bez wahania, w koń-
cu szkoła ma już za sobą realizację 
dwóch projektów Leonardo da Vinci 

IVT (staże i praktyki zagraniczne), 
projektu VETPRO (doskonalenie 
zawodowe nauczycieli za granicą) 
i dwóch projektów Comenius (wy-
miana międzynarodowa uczniów 
liceum i technikum). ZSOT zresz-
tą nie zamierza spocząć na laurach 
i już przygotowuje się do realizacji 

trzech kolejnych międzynarodo-
wych inicjatyw.

Od 2007 roku stale rośnie liczba 
szkół, które składają i realizują pro-
jekty w ramach europejskich progra-
mów. Śląsk w ogóle wiedzie w tym 
względzie prym w Polsce. Szkoły 
z naszego regionu najchętniej i naj-

liczniej uczestniczą w programie 
„Uczenie się przez całe życie”, któ-
ry finansuje Unia Europejska. Ich 
głównym założeniem jest edukacja 
poprzez wymianę zagraniczną.

– Udział naszej szkoły w konfe-
rencji wynika z umiejętności szero-
kiego wykorzystania funduszy eu-
ropejskich na oświatę – mówi Jo-
anna Walczak, dyrektorka ZSOT. 
– Dla uczniów uczestnictwo w tych 
programach to okazja do otwarcia 
się na świat, nauczenia samodziel-
ności, odpowiedzialności za pra-
cę i swój osobisty rozwój – dodaje 
z przekonaniem.

Edukacyjną imprezę bez wąt-
pienia można zaliczyć do presti-
żowych. Samo miejsce, gdzie od-
były się konferencja oraz targi pod 
hasłem: Mobilność międzynarodo-
wa kluczem sukcesu edukacyjne-
go, czyli gmach Sejmu Śląskiego 
w Katowicach, nadawał jej spory 
splendor. Grono słuchaczy także 
było starannie wyselekcjonowane 
– to około 160 nauczycieli i dyrek-
torów szkół z całego województwa 
śląskiego. Była to też dobra okazja, 
by porozmawiać władzami regionu. 
Na stoisku ZSOT gościli bowiem 
między innymi Tadeusz Żesław-
ski, Śląski Wicekurator Oświaty czy 
konsultantki projektów: Marzena 
Zabiegała i Joanna Sobotnik. (mak)

Jak kupować 
taniej?
Nasi partnerzy, zespół Lubli-

nieckiej Karty Rabatowej, 
przekonują lublińczan, że 

warto kupować u siebie. Bo i wybór 
w naszym powiecie niemały, i usługi 
na równie wysokim poziomie, co 
w innych miastach.

Warto tym bardziej, że na 
wszystkich posiadaczy Lubliniec-
kiej Karty Rabatowej w wybranych 
punktach czekają atrakcyjne zniżki. 
Raz w miesiącu, w ramach współ-
pracy z zespołem LKR, będziemy 
publikować na naszych łamach listę 
punktów, w których z kartą można 
spodziewać się rabatu. (mak)

gdzie po zniżkę?
,,Aleksandria” organizacja ślubów,  
ul. Wąska 3, Lubliniec 15%
,,Auto4u” Lubliniec 50 zł zniżki
,,Bezsenność” fotografia,  
ul. Stawowa 8, Lubliniec 2%, 10%, 20% 
,,Elektron”, pl. Kościuszki 5, Lubliniec 8%
Gabinet Odnowy Biologicznej,  
ul. Wąska 3a, Lubliniec 10%
Gospoda ,,Uroczysko”,  
ul. Cegielniana 1a, Lipie Śląskie 5%, 3%
,,Grupa-Eventowa.pl”,  
ul. Wąska 3, Lubliniec 10%
,,Kaszmir”, ul. Piłsudskiego 17,  
Lubliniec 5%, 30%, 50%
,,KB Studio”, ul. Św. Anny 21, Lubliniec 5%
,,Kompaktoptyk”,  
pl. Kościuszki 4, Lubliniec 5%
,,Lux”, pl. K. Mańki 14, Lubliniec 70%
,,Lux”, ul. Lompy 4, Lubliniec 70%
,,Lux”, ul. Mickiewicza 24, Lubliniec 70%
,,ŁUbud”, ul. Słowicza 2, Lubliniec 10%
,,Margret”, ul. Św. Anny 41,  
Lubliniec 10%, 15%, 25%
,,Mariposa”, ul. Mickiewicza 11,  
Lubliniec 3%, 5%, 10%
,,Megadom”, ul. Mickiewicza 23,  
Lubliniec 3%
,,O&J Media”, Oświęcimska 22c,  
Lubliniec 3%, 20%
,,Oberża pod Orzechem”,  
ul. Rusinowicka 13, Sadów 5%, 10%
,,Open Sun Studio”,  
ul. Tysiąclecia 3a, Lubliniec 20%
,,Audio-Comp Serwice”,  
ul. Parkowa 11, Gwoździany 5%
RTV Outlet AGD ,,Kajtek”, ul. Powstańców 
Śląskich 23a, Sadów 5%
Salonik Kwiatowy ,,Jaśmin”,  
ul. Mickiewicza 35, Lubliniec 5%, 10%
,,Say Yes”,  
ul. Niegolewskich 3, Lubliniec 5%
,,Skarbek”,  
Kilińskiego 16, Lubliniec 3%, 5%
,,Spoko”, ul. Mickiewicza 19,  
Lubliniec 3%, 5%, 10%
,,StronyDlaFirm.eu”,  
ul. Wąska 3, Lubliniec 10%
,,Świat odzieży”, ul. Mickiewicza 10,  
Lubliniec 5%, 30%, 50%
Zegarmistrzostwo Tadeusz Mizgalski,  
ul. Lompy 12, Lubliniec 10%

„Co trzeba zrobić, aby wyjechać na praktyki zawodowe do Norwegii lub na 
Cypr?” - na to pytanie najczęściej odpowiadali Iwona Gnych oraz Arkadiusz 
Stelmaszczyk podczas czerwcowych targów w Katowicach.

naSZa aKcJa 

GIEŁDA 
PRACY
oferty pracy Powiatowego 
urzędu Pracy w Lublińcu

 » Cukiernik – wymagane wy-
kształcenie kierunkowe, doświad-
czenie w zawodzie min. 3 lata, mile 
widziany dyplom czeladnika lub 
mistrza, umiejętność pracy w ze-
spole, odpowiedzialność, zdolności 
manualne, wyobraźnia, umiejęt-
ność modyfikowania przepisów, 
aktualna książeczka zdrowia, 
Woźniki, tel. 34 352 15 62

 » Dociepleniowiec – prace elewa-
cyjne przy docieplaniu budynków; 
mile widziane doświadczenie za-
wodowe, prawo jazdy kat. B; woje-
wództwo śląskie, tel. 607 128 705

 » Doradca finansowy – wymaga-
ne wykształcenie zawodowe, pra-
wo jazdy kat B; e-mail: bernadeta.
kuzior@finan.pl

 » Doradca klienta – wymagane 
wykształcenie wyższe lub śred-
nie, preferowane ekonomiczne, 
mile widziane doświadczenie, do-
świadczenie w sprzedaży, umiejęt-
ności interpersonalne, umiejętność 
prowadzenia rozmów handlowych 
handlowych przez telefon; Lubli-
niec, osoby zainteresowane proszo-
ne są o wysyłanie swoich aplikacji 
na adres: progres1@vp.pl

 » Doradca techniczny – wymagane 
wykształcenie wyższe budowlane, 
mile widziane doświadczenie, do-

bra znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, umiejętność pra-
cy w zespole, prawo jazdy kat. B, 
wysoka motywacja pracy, Ciasna, 
tel. 34 352 00 47

 » Dyspozytor – wymagane wy-
kształcenie średnie, znajomość 
języka niemieckiego w  stopniu 
bardzo dobrym, Lubsza, tel. 606 
249 668

 » Elektryk-automatyk – wyma-
gane min. średnie wykształcenie, 
uprawnienia SEP do 1 KW, Lu-
bliniec, tel. 728 827 112

 » Elektromonter – wykształcenie 
zawodowe lub średnie, minimum 
dwa lata doświadczenia na stano-
wisku elektryka lub elektronika, 
uprawnienia SEP (aktualne), pra-
wo jazdy kat. B, systematyczność, 
dobra organizacja pracy w zespole, 
Lubliniec, tel. 602 285 835

 » Geodeta – pomiary terenowe, 
sporządzanie dokumentacji, pra-
ca w oprogramowaniu Auto Cad; 
wymagane wykształcenie śred-
nie, mile widziane doświadczenie, 
biegła znajomość programu Auto 
Cad; e-mail: slawek_koza@o2.pl

 » Główny księgowy – wymagane 
wykształcenie średnie lub wyższe, 
doświadczenie na stanowisku (mile 
widziane w firmie produkcyjnej), 
znajomość przepisów podatko-
wych, ustawy o rachunkowości, 
dokładność, rzetelność, mile wi-
dziana znajomość gospodarki ma-

gazynowej i rozliczania produkcji, 
Krupski Młyn, tel. 602 662 816, 
32 888 56 01

 » Kierowca kat. C – wykształcenie 
minimum średnie, mile widziane 
doświadczenie, prawo jazdy kat. C, 
Puszczew, tel. 694 469 340

 » Kierownik rozwoju sieci – prefe-
rowane wykształcenie wyższe, mile 
widziane doświadczenie w zarządza-
niu, prowadzeniu szkoleń i motywo-
waniu pracowników; prawo jazdy 
kat. B, wiedza z zakresu prowadze-
nia i zarządzania sklepami detalicz-
nymi; podstawowa znajomość języka 
angielskiego i niemieckiego; Dolny 
Śląsk, Górny Śląsk, północ Polski; 
e-mail: sekretariat@dayli-shop.com

 » Majster budowlany – prowadze-
nie budowy, wymagane wykształ-
cenie średnie, doświadczenie, Ko-
chanowice, tel. 668 258 038

 » Malarz – wymagane doświad-
czenie, Koszęcin, tel. 34 352 43 89

 » Malarz proszkowy – malowanie 
elementów kotłów; wymagane wy-
kształcenie zawodowe lub średnie, 
minimum rok doświadczenia, Ko-
szęcin, tel. 608 655 588

 » Mechanik/ślusarz/spawacz – 
prace związane z  utrzymaniem 
ruchu maszyn przy produkcji spo-
żywczej, wymagane wykształcenie 
zawodowe, Herby, tel. 34 357 40 00

 » Operator wózka widłowego/ma-
gazynier – wykształcenie średnie, 
min. 2 lata doświadczenia, upraw-
nienia na wózek widłowy, Pusz-
czew, tel. 694 469 340

 » Pracownik administracyjno-biu-
rowy – oferta pracy dostępna dla 
osób niepełnosprawnych; wymaga-

ne doświadczenie w rachunkowości, 
księgowości, kadry-płace, mile wi-
dziana licencja pracownika ochrony 
I lub II stopnia, aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, Lu-
bliniec, tel. 660 065 186

 » Pracownik biurowy – ewidencja 
dokumentów handlowych i księgo-
wych, aktywna praca w programie 
Comarch Optima, kontakt z klien-
tami, wyjazdy do klientów; wyma-
gane wykształcenie min. średnie, 
min. 3 lata doświadczenia, mile 
widziana znajomość programu Co-
march Optima; Herby, kontakt e-
-mail: kadry@lpbud.eu

 » Pracownik budowlany – prace 
przy dociepleniach budynków, mile 
widziane wykształcenie budowla-
ne, wymagane roczne doświadcze-
nie, prawo jazdy kat. B, Wierzbie, 
tel. 606 448 319

 » Pracownik gospodarczy – wyma-
gane zaświadczenie lekarskie o zdol-
ności wykonywania pracy na wyso-
kości, Lubliniec, tel. 509 944 411

 » Pracownik/robotnik torowy – 
wykształcenie zawodowe, mile 
widziane doświadczenie na po-
dobnym stanowisku, Lubliniec 
i okolice, tel. 790 42 99 81

 » Specjalista ds. controllingu – wy-
magane wykształcenie wyższe, min. 
2 lata doświadczenia na podobnym 
stanowisku, znajomość programu 
SYMFONIA FK, bardzo dobra 
znajomość MS Office, Prawo jaz-
dy kat. B; znajomość zagadnień: 
analiza wskaźnikowa, płynność 
finansowa, rentowność sprzeda-
ży, analiza efektywności inwesty-
cji budżetowania, tematyki zwią-
zanej z funkcjonowaniem Giełdy 
Papierów Wartościowych, Krupski 
Młyn, kontakt: kadry@gekoplast.pl
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wokół nas
LubLiniec

Pierwszy taki serwis!
Lubliniecki oddział M&M Marszałek 
postawił na nasze miasto. Właśnie 
tutaj działa już od czwartku pierwszy 
w Polsce serwis direct express, 
sygnowany marką Volkswagen

Co z tego? – mógłby ktoś za-
pytać. W końcu serwis nie-
mieckiej marki istniał w Lu-

blińcu od dwunastu lat. Istniał, ale 
nie taki. Bo Direct Express to nie 
miejsce dla tych, którym marzy się 
nowiutki Volkswagen. To przede 
wszystkim wyjście naprzeciw tym, 
którzy już kiedyś zdecydowali się 
na zakup Volkswagena.

nie tylko dla „nówek”
– Tutaj zadbamy o  klientów 

Volkswagena, którzy już mają 
auta – mówi Stanisław Marsza-
łek, właściciel lublinieckiego sa-
lonu. – Mamy dla nich specjalne 
ceny, tutaj będą mogli spokojnie 
poczekać przy kawie i  pączku, 
podczas gdy my, w ekspresowym 
tempie, wykonamy dla nich ser-
wis – wyjaśnia.

Serwisy Direct Express to zu-
pełnie nowatorskie rozwiązanie 
niemieckiego koncernu motoryza-
cyjnego. Takich serwisów, jak ten 
w Lublińcu, jest w Europie zaledwie 
kilkanaście. W Polsce możemy póki 
co pochwalić się jednym – w naszym 
mieście. Dlaczego tutaj? Jak wyja-
śnia Stanisław Marszałek, z kilku 
powodów. Po pierwsze dotychcza-

sowy salon, który 
przez ponad de-
kadę istnienia, 
zdążył wpisać 
się w pejzaż Lu-
blińca, przestał 
spełniać standar-
dy firmy. Był po 
prostu za mały, 
więc właściciel 
usłyszał ultima-
tum – albo roz-
budowa, albo 
zamknięcie.

– Skoro mam 
rozbudowywać, 
to nie chcę two-
rzyć po prostu 
kolejnego salonu. 
Chcę zrobić coś 
nowego – uśmie-
cha się nasz roz-
mówca. – A wybór Lublińca był dla 
nas naturalny, w końcu tutaj od dwu-
nastu lat prowadziliśmy swój salon. 
Mam nadzieję, że dzięki tej inicjaty-
wie skorzysta i miasto, które stanie się 
rozpoznawalne w branży – dodaje.

ekonomiczny Volkswagen
Po raz pierwszy któraś firma 

zwraca się ku tym klientom, którzy 
już raz skusili się na kupno danej 
marki albo nie jeżdżą „nówkami”. 
W nowym typie serwisu nie dość, 
że można z powodzeniem serwi-
sować auto, które ma więcej niż 
pięć lat, to jeszcze wcale nie musi 
to być kosztowne. To z kolei wy-
raźny sygnał, że Volkswagen jako 
pierwszy zaczął dostosowywać ceny 
części i serwisu do realiów ryn-
ku. Bo w końcu większość z nas 
jeździ „pięciolatkami” i starszy-

mi wozami. Idea „samochodu dla 
ludu”, z jakiej zrodziła się ta nie-
miecka marka, nabiera dziś innego 
znaczenia.

Ma być równie dobrze i solidnie, 
szybko i znacznie taniej. Zwłaszcza 
za sprawą części typu „Economy”. 
To też nowość – pozwalają nie tracić 
na jakości, przy znacznie niższych 
cenach. Dzięki ujednoliceniu dla 
kilku modeli, udaje się zaoszczędzić 
podczas ich produkcji, a to bezpo-
średnio przekłada się na ich cenę. 
Przy tym nadal pozostają trwalsze 
od ich tanich zamienników. I rów-
nież firmowane przez VW, więc 
o jakościowych brakach nie może 
być mowy.

Na czwartkowym otwarciu nie 
zabrakło przedstawicieli władz VW 
z Poznania oraz niemieckiego ko-
ordynatora projektu. (mak)Gości podejmował osobiście Stanisław Marszałek (z prawej).
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Wśród gości nie zabrakło wykonawców, którzy błyskawicznie uwinęli się 
z rozbudową salonu.
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Salon oficjalnie działa od czwartku.
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WoŹniKi

Wanat Meble otwiera drzwi

dzisiaj w Woźnikach odbędzie się 
otwarcie nowego salonu meblowego

Firma WANAT MEBLE działa 
na rynku nieprzerwanie już od 
1905 roku. Sukces firmy spo-

wodowany jest niezwykłą dbałością 
o materiały, z których wykonane są 
firmowane marką Wanat meble. Są 
one najwyższej jakości. Do produkcji 

skórzanych kompletów wypoczyn-
kowych używa się skór naturalnych 
oraz wysokiej jakości tkaniny Cara-
bu. Natomiast w meblach przezna-
czonych do salonów, jadalni, sypialni 
czy gabinetów wykorzystuje się lite 
drewno. Jednak asortyment sklepu 
jest znacznie bogatszy.

– Oprócz mebli nowoczesnych 
i stylowych proponujemy również 

inne elementy, które znacznie wzbo-
gacą dom, takie jak komody, witry-
ny, stoliki RTV, biblioteki, a na-
wet toaletki, lustra czy łóżka. Jeśli 
ktoś chce kupić samo krzesło lub 
stół, również ma taką możliwość. 
Zajmujemy się sprzedażą zarówno 
całych kompletów mebli, jak i poje-
dynczych egzemplarzy. Ciągle po-
szerzamy swoją ofertę, dostosowu-

jąc się do najnowszych światowych 
trendów – mówią właściciele Łukasz 
i Marcin Wanat.

Zainteresowani produktami fir-
my mogą udać się po nie również 
do innych miast w Polsce.

– Oprócz Woźnik, mamy swoje 
sklepy również w Katowicach i Le-
gnicy – mówią właściciele. – W na-
szych sklepach dużą uwagę poświę-
camy wymaganiom klientów. Każdy 
chce inaczej urządzić pomieszczenia 
w domu. Niektórzy stawiają na meble 
klasyczne, a inni na bardziej nowocze-
sne. Nasi pracownicy doradzą, jak fa-
chowo urządzić mieszkanie. Są to pro-
fesjonaliści z wieloletnim stażem pracy 
i ogromnym doświadczeniem. Przede 
wszystkim jednak podchodzą z pasją do 
tego co robią – dodaje z przekonaniem.

Firma oferuje także transport 
mebli na terenie całego kraju za 

darmo, pod warunkiem zakupu za 
minimum 2,5 tysiąca złotych. Me-
ble kupuje się gotowe do postawienia 
w domu, więc nie trzeba poświęcać 
dodatkowego czasu na ich złoże-
nie. Dodatkowo każdy otrzymuje na 
swoje meble gwarancję na dwa lata.

– Obserwujemy światowe trendy 
w meblarstwie. Dzięki temu jeste-
śmy na bieżąco z tym, co dzieje się 
w branży. Dużą wagę przykładamy 
też do szkoleń naszych pracowni-
ków z różnych zagadnień. Dbamy 
o to, żeby klient otrzymał u nas 
fachowe odpowiedzi na wszelkie 
wątpliwości, związane z urządze-
niem swojego domu czy mieszkania 
– mówią Łukasz i Marcin Wanat.

Wszystkich zainteresowanych 
zobaczeniem ekspozycji zaprasza-
my już 29 czerwca do nowego salonu 
w Woźnikach. (TP)

Przy wjeździe do Woźnik nowoczesny salon meblowy rzuca się w oczy już z daleka.

Każdy klient, nawet ten najbardziej wybredny znajdzie tu coś dla siebie.

Tekst promocyjny

Tekst promocyjny
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z powiatu
KocHanoWice

Na służbie od 115 lat
oSP Kochanowice to jednostka 
z historią. Właśnie obchodziła 
115. jubileusz powstania

Milena Kościelniak

-Zmieniają się czasy, ustro-
je i przepisy, pojawiają się 
nowe wyzwania, a Ochot-

nicza Straż Pożarna trwa nieprze-
rwanie, wierna ideom, które przy-
świecały ojcom założycielom – mówi 
wójt Kochanowic Ireneusz Czech. 
– Wszędzie, bez względu na na-
rodowość, ta grupa cieszy się naj-
większym społecznym zaufaniem. 
I wszędzie tym rycerzom świętego 
Floriana przyświeca jedno hasło: 

Bogu na chwałę, ludziom na ratu-
nek – dodaje.

Kochanowice mają powody do 
dumy. Ostatni weekend upłynął tu 
bowiem pod znakiem strażackiego 
jubileuszu. Jubileusz to zresztą im-
ponujący – kochanowicka jednost-
ka pomaga, wspiera i niesie pomoc 
mieszkańcom już od 115 lat. Jed-
nostka zaczynała skromnie w 1898 
roku jako straż ogniowa właściciela 
tutejszego majątku. Dziś jest specja-
listyczną drużyną, która funkcjonuje 
w krajowym systemie ratowniczo-ga-
śniczym. I to wszystko nie dlatego, że 
musi, ale że chce, jak na ochotników 
przystało. Tych chcących w szere-
gach OSP nie brakuje. Dziś jednost-

kę tworzy 72 czynnych członków, 2 
honorowych, 2 wspierających i aż 30 
młodych ludzi, skupionych w Mło-
dzieżowej Drużynie Pożarniczej.

W niedzielę do kochanowickich 
strażaków z życzeniami przybyli ich 
przyjaciele. Odwiedziły ich także 
poczty sztandarowe z Sadowa, Li-
sowa, Harbułowic, Ostrowa Luboc-
kie, Lubecka, Droniowic i Kochcic, 
by towarzyszyć ochotnikom z Ko-
chanowic podczas ich święta. Nie 
zabrakło gminnych władz i repre-
zentacji zaprzyjaźnionych jednostek. 
Były prezenty i pamiątkowe ryngra-

fy z opiekunem strażaków świętym 
Florianem. I powtarzające się życze-
nia, które i my składamy ochotnikom 
z OSP Kochanowice: obyście zawsze 
mieli tyle na koncie tyle samo powro-
tów, co wyjazdów.

Zawieszeniem flagi rozpoczęła się 
niedzielna uroczystość.
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Strażacki sojusz
o przyjaźni mię-
dzy polskimi i nie-
mieckimi straża-
kami opowiada 
norbert Ries, Po-
wiatowy inspek-
tor oSP powiatu 
aschaffenburg 

Gazeta Lubliniecka: która to już 
wasza wizyta w kochanowicach?
Norbert Ries: Osobiście jestem tu 
po raz drugi. Ogólnie z gminy jest 
to już piąta wizyta.
GL: Jak zaczęła się współpra-
ca pomiędzy Schoellkrippen, 
a kochanowicami?
NR:  Wszystko zaczęło się praktycznie 
poprzez szkoły. Szkoły podstawowe 
w Schoellkrippen, Kochanowicach, 
bodajże jedna szkoła w Szwecji i chy-
ba jedna we Włoszech, biorą udział 
w projekcie Comenius. Poprzez wła-
śnie ten projekt zaczęła się współ-
praca pomiędzy naszymi gminami. 
GL: z jakimi problemami zmagają 
się strażacy w Schoellkrippen? 
NR: Jest to dzielnica w której zda-
rzają się nawałnice. Parę lat temu 
w bardzo krótkim okresie  przeszły 
przez naszą gminę dwie nawałni-
ce, które wywołały dużo szkód, ale 
głównie w lasach. 
GL: Cztery lata temu przeszła na 
terenie powiatu lublinieckiego 

trąba powietrzna. Czy u was też 
walczycie z tego typu żywiołami?
NR: Tornada na szczęście jeszcze 
u siebie nie mieliśmy. Natomiast pły-
nie u nas rzeczka i w ciągu ostatnich 
trzydziestu lat trzy razy nawiedzała nas 
powódź. Szacunkowo za każdym ra-
zem ucierpiało od 20 do 30 domostw. 
GL: kochanowicka jednostka obcho-
dzi 115 jubileusz. Ile lat liczy wasza?
NR: Jednostka została założona 
w 1870 roku, więc ma już 143 lata. 
GL: Co udało wam się zobaczyć 
w Polsce?
NR: Mieliśmy bardzo napięty pro-
gram zwiedzania. W tym samym 
dniu w którym przyjechaliśmy, na-
wet nie zatrzymywaliśmy się w Ko-
chanowicach. Pojechaliśmy od razu 
na Jasną Górę do Częstochowy. 
Drugiego dnia byliśmy w Zabrzu 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Ka-
miennego GUIDO, a po południu 
zwiedzaliśmy Zawodową Straż Po-
żarną w Zabrzu. Jeden z członków 
z naszej delegacji pochodzi z Za-
brza. U nas mieszka już 26 lat.

Rozmawiał Tomasz Pawluk
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Dumni odznaczeni.
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Dziewczęca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z trenerem i opiekunem 
Damianem Filipiakiem.
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Z okazji swojego jubileuszu OSP Kochanowice zaprosiła gminnych strażaków na 
sobotnie zawody.
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Starsi ochotnicy dopingowali 
swoich młodszych kolegów podczas 
sobotnich zawodów.
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Grunt to znaleźć dobry punkt 
obserwacyjny!
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Ksiądz Stefan Balcerek poświęcił 
rozbudowaną strażnicę 
kochanowickich strażaków.
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KocHanoWice

Święto Ciapkapusty 2013
Kochanowice udowodniły, że 
ciapkapusta nigdzie nie smakuje 
tak dobrze, jak tutaj!

Smaczne regionalne jedzenie, 
uśmiechnięte twarze wokół, 
wspaniała pogoda i dużo do-

Humory dopisywały!

Do Kochanowic przyjechaliśmy z podarkami dla naszych Czytelników.

Urocze mażoretki przyjechały do Kochanowic ze Strzelec Opolskich.
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z powiatu
KocHanoWice

Święto Ciapkapusty 2013
brej zabawy – taką niedzielę za-
fundowały Kochanowice wszyst-
kim tym, którzy wybrali się na 
tegoroczne Święto Ciapkapusty.

Pogoda sprzyjała, więc na pla-
cu za Gminnym Centrum Kultu-
ry i Informacji już od 15 trudno 

było znaleźć wolne miejsca. Nic 
dziwnego, skoro z daleka czuć było 
kuszące zapachy. Tradycyjną ciap-
kapustę, okraszoną solidną porcją 
mięsa, serwowały tu sympatyczne 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kochanowic. Dzieciaki szala-

ły na dmuchańcach i karuzelach, 
a ich rodzice i dziadkowie w tym 
czasie mogli delektować się – nie 
tylko regionalnymi specjałami – 
ale także muzyczną ucztą, którą 
przygotowali organizatorzy.

Na dobry początek zagrała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze 
Strzelec Opolskich. Młodzi mu-
zycy spisali się świetnie, ale szcze-
gólne brawa należą się uroczym 
mażoretkom, które zachwyciły ko-
chanowicką publiczność. Nieco 
później na scenie stanął duet Te-
mida z Sierakowa Śląskiego. Sym-
patyczne dziewczyny błyskawicz-
nie porwały słuchaczy, zwłasz-
cza wiązanką przebojów z lat sie-
demdziesiątych. Nie było osoby, 
która nie podśpiewywałaby sobie 
pod nosem „Tyle słońca w całym 
mieście”. W programie znalazło 
się też miejsce na solidną dawkę 
śmiechu. Tę z kolei zafundowały 
panie z kabaretu Moherowe Be-
rety. Wieczór należał już do słyn-
nej śląskiej piosenkarki Bernade-
ty Kowalskiej. Rozbawieni goście 
chętnie ruszyli w tany. Było przy 
czym, bo zabawa taneczna trwała 
aż do północy. (mak)

Przemiłe panie z KGW Kochanowice serwowały lokalny przysmak własnej roboty.
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Humory dopisywały!
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Do Kochanowic przyjechaliśmy z podarkami dla naszych Czytelników.
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Nasze baloniki przypadły do gustu również najmłodszym gościom niedzielnej 
imprezy.
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Urocze mażoretki przyjechały do Kochanowic ze Strzelec Opolskich.
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boRonóW

Dwie dekady
gminy
W połowie czerwca w boronowie 
odbył się festyn z okazji XX – lecia 
reaktywowanej gminy boronów

Wskutek reformy podziału 
administracyjnego kra-
ju, teren gminy Boronów 

w 1973 roku został przyłączony do 
gminy Herby. Mieszkańcy od razu 
zareagowali. Przez lata wysyłali pe-
tycje, jednak bez powodzenia. Do-
piero w latach dziewięćdziesiątych 
ich głos został wysłuchany. Rząd 
RP podjął decyzję o reaktywowa-
niu gminy. 1 stycznia 1993 roku 
Boronów znów stał się samodziel-
ną gminą.

Okazje do świętowania były 
dwie – dwudziestolecie gminy 
oraz czterdzieste urodziny GOK. 
Okrągłe jubileusze stały się okazją 
do zorganizowania wielkiej fety. 
Wesołe miasteczko i występy ar-
tystyczne to tylko niektóre z atrak-
cji, przygotowanych na ten dzień 
przez organizatorów. Obchody 
dwudziestolecia reaktywowania 
gminy Boronów trwały przez cały 

weekend. Rozpoczęły się w sobo-
tę występami dzieci i młodzieży 
z tutejszego Gminnego Ośrodka 
Kultury. Następnie zaprezento-
wały się zespoły sensiMilion oraz 
B-Qull. Wszyscy mogli też wziąć 
udział w zabawie tanecznej. Nie-
dzielne świętowanie rozpoczęło 
się uroczystą mszą świętą boro-
nowskim kościele NMP Królowej 
Różańca Świętego w Boronowie. 
Po mszy wszyscy przeszli na plac 
sportowo – rekreacyjny. Tu głos 
zabrał wójt gminy Boronów Ru-
fin Majchrzyk, który przypomniał, 
jak zmieniała się gmina w ciągu 
tych dwudziestu lat. Podziękował 
przy okazji wszystkim związanym 
z boronowską ziemią za ich działa-
nia na rzecz swojej małej ojczyzny. 
Niespodzianką dla gości okazał się 
ogromny tort. A gości w Borono-
wie nie zabrakło. Przyjechała tu 
nawet delegacja z Czech. Na scenie 
zaprezentowały się przedszkola-
ki i uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Boronowie. Póź-
niej pojawili się muzycy z zespo-
łu Johny Band, którzy rozbawili 
publiczność między innymi kon-
kursem dmuchania w  trombitę. 
Rekordzistka dęła w instrument 
6 sekund. Śmiechu przy tym było 
co niemiara. (TP)
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Skoczne rytmy zespołu Johny Band zachęciły wszystkich do zabawy.
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Ogromny tort wystarczył dla wszystkich.
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program tv

TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PIĄTEK, 28.06
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz (20)- serial
 9.55 Zdumiewające Indie - Ghaty Zachodnie 

monsunowe góry - serial dok.
 11.00 Nie ma jak Polska - Rzeczpospolita Ptasia 
 11.30 Plebania (1502) - telenowela
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.30 Zwierzęta świata - Najmłodsi w ZOO, 
  cz. 19 - serial dok.
 12.55 Dzika Polska - serial dok.
 13.30 Czy wiecie, że… - magazyn 
 14.00 Klan (2412) - telenowela
 14.25 Rezydencja (34) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.30 Bonanza (83) - Dama z Baltimore - serial
 16.25 Ludzkie sprawy (8) - dokument
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Ale mądrale! - talk - show
 18.20 Przystań (12) - Plecaczek - serial
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 1920. Wojna i miłość (3) - Pierwsze ude-

rzenie - serial
 21.15 Niezwyciężony - fi lm sensacyjny, Rosja
 23.15 Program rozrywkowy
 1.00 Miliony Brewstera - komedia, USA
 3.00 Bonanza (83) - Dama z Baltimore - serial
 3.45 Ludzkie sprawy (8) - dokument
 4.05 Zagadkowa Jedynka

 5.25 SuperSprytek i Sprytusie (7) - Gdzie jest 
tort? - serial

 5.55 Noce i dnie (5) - Uśmiechy losu - serial
 7.00 M jak miłość (237) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie 
 10.25 Barwy szczęścia (911) - serial
 10.55 Na dobre i na złe (79) - Matczyne oczeki-

wanie - serial
 11.55 Wajrak na tropie - Wąż jak ręka drwala 
 12.25 Makłowicz w podróży - Estonia - Wschód 

- magazyn kulinarny
 12.55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.35 Czas honoru (20) - Ślad na fotografi i - serial
 14.35 Rodzinka.pl (101) - Bez mieszkania - serial
 15.10 Rodzinka.pl (102) - Nawarzyłeś piwa, to 

teraz je pij - serial
 15.45 Panorama, Pogoda
 16.10 M jak miłość (952) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Rodzinka.pl (75 - 77) - serial
 21.45 Dzięki Bogu już weekend - program roz-

rywkowy
 22.55 Piąty Stadion - Transfer
 23.05 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (6 - 7) 

- serial
 0.50 Prowokacja - fi lm sensacyjny, USA
 2.30 Pitbull (17) - serial
 3.30 Przeklęta góra - dramat, Chiny, reż. Yang 

Li, wyk. Lu Huang, Louan Yang

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Trudne sprawy
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 13.45 Hotel 52 - serial
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Małolaty u taty - komedia familijna, USA
 22.00 Kick - Ass - komedia sensacyjna, USA
 0.15 Czyngis Chan - fi lm kostiumowy
 2.40 Zagadkowa noc
 3.40 Tajemnice losu

8.00 Szpital - program obyczajowy 9.00 Kuchen-
ne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy 
10.00 Na Wspólnej - serial 11.20 Ostry dyżur - se-
rial 12.20 Szpital Miłosierdzia - serial 13.20 Ukryta 
prawda - program obyczajowy 14.20 W - 11 Wy-
dział Śledczy - serial 15.05 Sąd rodzinny - pro-
gram sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk show 
17.00 Szpital - program obyczajowy 18.00 Ukryta 
prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, 
Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
20.00 Wyspa - fi lm S - F, USA 2005, reż. Michael 
Bay, wyk. Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Dji-
mon Hounsou, Sean Bean 22.50 Appaloosa - we-
stern, USA 2008, reż. Ed Harris, wyk. Ed Harris, 
Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons 
1.10 Kuba Wojewódzki - talk show 2.10 Uwaga!

5.05 I Like it 5.25 Triumf miłości - serial obycza-
jowy 6.15 4music 7.20 Winx Club - serial animo-
wany 7.50 Winx Club - serial animowany 8.25 
Komisarz Rex - serial kryminalny 9.25 Kiedy się 
zakocham 10.20 Rodzice na skraju załamania ner-
wowego 11.30 I like it 12.30 Dekoratornia 13.00 
Telesprzedaż 13.20 Dziewczyny z fortuną - serial 
obyczajowy 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekora-
tornia 16.00 Winx Club - serial animowany 16.35 
Winx Club 17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość - serial 
obyczajowy 19.00 Komisarz Rex - serial kryminal-
ny 20.00 Zastępstwo - fi lm akcji, USA, 2000, reż. 
Sam Frissenberg, wyk. Eric Roberts, Ice T, Michael 
Madsen 22.00 Spadkobiercy 23.00 Film erotycz-
ny 0.55 Wzór 1.50 4music 2.55 I like it 3.40 Za-
kończenie programu 12.00 Polonia w Komie 

12.05 Barwy szczęścia (851) - serial 12.30 Łami-
główka - Pomnik historii 12.35 Wiadomości 12.50 
Rodzinka.pl (11 - 12) - serial 13.55 Hotel Polski - fi lm 
dok. 14.55 Zwierzenia przy fortepianie 15.35 31. 
Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark 2010 16.00 
Złotopolscy (719) - telenowela 16.25 Festiwal Fil-
mowy w Sandomierzu 16.55 Kopciuszek (12) - se-
rial 17.20 Łamigłówka - Pomnik historii 17.20 Polo-
nia w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 
m. 3 (20) - serial 18.25 Trebunie Tutki i Kinior Future 
Sound - koncert 19.15 Barwy szczęścia (851) - se-
rial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 
Sport 20.50 Siedlisko (3) - serial 22.00 Polonia 24 
22.45 Obywatel Piszczyk - komedia 0.30 Łami-
główka - Pomnik historii - pytanie 0.35 Łamigłów-
ka - Pomnik historii odpowiedź 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis In-
fo 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport 
z Polski 16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pa-
smo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Forum - program publicystyczny 21.00 
Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 Po-
goda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.30 
Czerwiec 56 - Kalendarium, cz. 1 - program dok. 0.05 Czerwiec 56 Kalendarium, 
cz. 2 - program dok. 0.35 Infoexpress 0.50 Forum - program publicystyczny 

6.50 Ogrody od A do Z 7.10 Wyprawy Jeff a Corwina 8.05 Świat na talerzu Andrew
Zimmerna 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów 11.55 Cafe
Silesia - potrójne uderzenie 12.15 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Sięgnij po
zdrowie 14.35 Zawodowi rodzice 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia In-
formacje 16.05 Archeolog detektyw 17.00 Świat w pigułce 17.20 Biznes klasa 17.45
Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 Powietrzna polic-
ja 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Tajemnice czarnych skrzynek 22.50 Na straży
prawa 23.20 Na tropie zbrodni 0.00 Program ezoteryczny 2.00 Świat w pigułce 

imieniny Leona, Ireneusza

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

NIEDZIELA, 30.06
5.45 W labiryncie (115 - 116) - serial
6.40 Pełnosprawni - magazyn dla niepełno-

sprawnych
7.00 Transmisja Mszy Świętej 
8.00 Tydzień
8.25 Program rozrywkowo turystyczny
8.55 Ziarno - magazyn
9.25 Biegajmy razem - magazyn
9.45 Przysmak za milion dolarów - komedia

11.20 Piękniejsza Polska - cykl dok.
11.50 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański, Watykan
12.10 Między ziemią a niebem
12.45 Blondynka (4) - Wczoraj stypa, dziś wese-

le - serial
13.45 Świat z lotu ptaka (3). Europa - fi lm dok.
14.50 Wóz pancerny - western, USA, reż. Burt 

Kennedy, wyk. John Wayne, Kirk Douglas, 
Howard Keel, Robert Walker Jr

16.45 Europa to my
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Ranczo (56) - Amerykańska baza - serial
18.20 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Mulan - fi lm przygodowy, Chiny, reż. Jingle 

Ma, wyk. Wei Zhao, Chen Kun, Liu Yuxin
22.20 Glee (7) - serial
23.35 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. FINAŁ

2.30 Zagubieni VI (1) - serial 
3.10 Zakończenie dnia

 6.00 Dla niesłyszących - Słowo na niedzielę
 6.15 Moje Tatry 3 
 6.45 Ostoja (90) - magazyn przyrodniczy
 7.25 Samochodzik i Templariusze (4) - serial
 8.10 Daleko od szosy (4) - Oczekiwanie - serial
 9.40 Kultura, głupcze - magazyn
 10.20 Dzikie Indie - Tygrysia dżungla - cykl dok.
 11.15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Islam afrykański 
 11.45 Makłowicz w podróży - Estonia - Tallin 
 12.25 Mistrz kamufl ażu - komedia familijna
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (77) - Święta - serial
 15.15 Kabaretowe wakacje z duchami - Horror 

Travel - widowisko
 16.20 Na dobre i na złe (517) - serial
 17.20 Panorama
 17.40 Piłka nożna - Puchar Konfederacji. 
  mecz o 3 miejsce
 20.10 Park Jurajski - fi lm fabularny, USA, reż. 

Steven Spielberg, wyk. Sam Neil, Laura 
Dern, Jeff  Goldblum

 22.25 Czas honoru (54) - Zawisza - serial
 23.20 Kocham Kino - magazyn fi lmowy Graży-

ny Torbickiej
 23.50 WOK - Wszystko o kulturze
 0.25 Cynga - dramat, Polska
 2.15 Między cudem a życiem - dramat, USA, 

reż. Daniel Petrie, wyk. Roma Dawney, 
Moira Kelly, Mike Doyle

 3.50 Zakończenie dnia

 6.00 Ania z Zielonego Wzgórza - fi lm anim.
 7.45 Co nowego u Scooby’ego?
 8.20 Scooby Doo i potwór z Loch Ness - fi lm 

anim.
 9.55 Kocurro - fi lm anim.
 11.45 Buff y postrach wampirów - fi lm USA
 13.30 Formuła 1 wyścig GP Wielkiej Brytanii
 16.00 Kabaretowa Ekstraklasa
 16.40 Jumpin’ Jack Flash - komedia sensacyjna
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Na krawędzi
 22.00 Kości - serial

 0.00 Dylemat - komediodramat, USA, 1998, 
reż. John N. Smith, wyk. Vince Vaughn, 
Devon Sawa, Monica Potter, Joey Lauren 
Adams 

 2.15 Magazyn sportowy
 4.15 Tajemnice losu

7.55 Maja w ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry wakacje 10.55 Kobieta na krań-
cu świata 11.30 Co za tydzień 12.00 Akademia poli-
cyjna VII. Misja w Moskwie - komedia 13.40 Lekarze 
- serial 14.40 Przepis na życie - serial 15.40 Milka. 
Najmilsze miasto w Polsce 15.50 Legalne blondynki 
- komedia 17.35 Milka. Najmilsze miasto w Polsce 
17.45 Ugotowani - program kulinarno - rozrywko-
wy 18.50 Milka. Najmilsze miasto w Polsce 19.00 
Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program in-
terwencyjny 19.55 Bitwa o dom 21.00 Vinci - ko-
media, Polska 2004, reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Jan Machulski, Ka-
milla Baar, Marcin Dorociński 23.20 Lekarze - serial 
0.25 Podkomisarz Brenda Johnson - serial krymi-
nalny 1.25 Uwaga! - program interwencyjny

4.35 I like it 5.20 Tester 5.45 Dekoratornia 6.10 
Łowca krokodyli: dzienniki 7.15 Selekcja 2009 7.50 
Selekcja 2009 8.30 Lew - fi lm przygodowy, Francja, 
2003, reż. José Pinheiro, wyk. Alain Delon, Anouch-
ka Delon, Heino Ferch, Putla Sehlapelo, Ornella Muti 
10.45 Galileo 11.45 Porsche Supercup - Wielka Bry-
tania 12.30 Skład osobliwości 2Dekoratornia 13.30 
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 14.30 Tester 14.50 
Serce smoka - komedia sensacyjna 16.45 Niezwy-
kła eskorta - fi lm akcji 19.00 Galileo 20.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 21.00 Finał Miss Polski 
Nastolatek 2013 cz. 1 22.00 Finał Miss Polski Nasto-
latek 2013 cz. 2 23.00 Finał Miss Polski Nastolatek 
2013 cz. 3 23.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
0.25 Eksperyment - fi lm fabularny, USA 2.25 I like it 
3.20 Chłopaki z taśmy 4.10 Zakończenie programu

12.00 Anioł Pański 12.10 Między ziemią a niebem 
12.45 Pod Tatrami - magazyn 13.00 Transmisja 
Mszy Świętej 14.35 Dom (23) - serial 16.10 Zwie-
rzenia przy fortepianie - widowisko 16.50 Polonia 
w Komie 17.00 Dzika Polska - serial dok. 17.25 Ła-
migłówka - Pomniki historii - konkurs 17.30 Tele-
express 17.50 Rodzinka.pl (15 - 16) - serial 18.50 
Co tu jest grane ? 19.20 Błękitne wakacje - maga-
zyn żeglarski - magazyn 19.40 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.25 Sport 20.30 Pogoda 20.45 
Ranczo (54) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 
Tygodnik.pl - magazyn 23.00 Czterdziestolatek 
(9) - serial 23.50 program rozrywkowy 0.25 Zało-
ga Eko II (21) - Razem zmieniamy świat - magazyn 
0.45 Łamigłówka - Pomniki historii - konkurs 

7.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Kościół z bli-
ska 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Dzień na wy-
ścigach - Służewiec 2013 16.30 Serwis Info weekend 16.57 Pogoda 17.00 OTV 
- Pasmo lokalne 20.00 Archiwum Zbrodni - Wróg Publiczny - „Tulipan” (7) 
- magazyn 20.30 Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00 Przegląd wydarzeń tygo-
dnia 21.30 Serwis Info 21.38 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.48 Pogoda 21.55 
OTV - Pasmo lokalne 22.40 Serwis Info. 23.05 Pogoda 23.10 Sportowa niedzie-
la 23.30 Teleplotki 0.05 Przegląd wydarzeń tygodnia 0.40 Polska według Kreta 

7.00 Świat w pigułce 7.25 Bajkowa TVS 9.50 Weekend z TVS 10.05 Muzyczny Relaks 
- program muzyczny 10.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu - program muzy-
czny 11.10 Weekend z TVS 11.20 Niewyjaśnione historie 12.15 Zawodowi rodzice 
12.45 Weekend z TVS 13.00 Film fabularny 14.35 Turyści 15.05 Bonanza - serial west-
ernowy 16.10 Koncert życzeń 17.10 Śląskie od kuchni 17.45 Silesia Informacje - ser-
wis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 
20.25 Tygodniowy Finał Listy Śląskich Szlagierów - program muzyczny 22.15 Śląskie 
od kuchni 22.55 Koncert życzeń 0.00 Program ezoteryczny 2.00 Świat w pigułce 

imieniny Emilii, Lucyny

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

SOBOTA, 29.06
6.15 W labiryncie (113 - 114) - serial
7.15 Las bliżej nas - magazyn
7.30 Rok w ogrodzie
8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
8.25 Dora poznaje świat (62) - serial
8.55 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości 

- Mistrz Ping (19) - serial
9.25 SpongeBob Kanciastoporty (44) - serial
9.55 Glob - Magazyn Nowości Naukowych

10.30 1000 pierwszych dni - program poradnikowy
10.55 Grekokatolicka Msza w Górowie Iławeckim 
12.30 Awantura o Basię - fi lm obyczajowy
14.25 Zwierzęta świata - Najmłodsi w ZOO, 

 cz. 19 - serial dok.
15.05 Miliony Brewstera - komedia, USA
16.50 Europa to my
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Ojciec Mateusz (Zatrute) wino - serial
18.25 Jaka to melodia? - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Plan lotu - thriller, USA, reż. Robert 

Schwentke, wyk. Jodie Foster, Peter Sars-
gaard, Kate Beahan

22.10 Powrót do domu - fi lm fabularny, USA, 
reż. Morgan J. Freeman, wyk. Matt Long, 
Jessica Stroup, Misha Barton

23.55 Wóz pancerny - western, USA
1.45 Mulan - fi lm przygodowy, Chiny
3.40 Londyńczycy (13) - serial
4.25 Zakończenie dnia

 6.50 Wojna domowa (6 - 7) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Na kłopoty… Bednarski (4) - serial
 11.45 Moje Tatry 3 
 12.25 The Voice of Poland. - Przesłuchania 

w ciemno. Mazowsze
 13.10 The Voice of Poland. - Przesłuchania 

w ciemno. Warmia i Mazury 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (75 - 76) - serial
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Stawka większa niż życie (7) - Podwójny 

Nelson - serial
 17.00 S jak Smoleń, T jak TEY - program kabare-

towy
 18.00 Panorama, Sport , Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 Płocka Noc Kabaretowa 2013 . Deszcz 

meteorów - program rozrywkowy
 21.10 Płocka Noc Kabaretowa 2013 . Na ratunek 

- program rozrywkowy
 22.10 Płocka Noc Kabaretowa 2013 . Końcowe 

odliczanie - program rozrywkowy
 23.15 Prowokacja - fi lm sensacyjny, USA, reż. 

Don E. FauntenElRoy, wyk. Steven Seagal, 
Antonio Munoz, Mari Morrow

 0.55 Billy Cobham Quintet, cz. 2 - koncert
 2.00 Między cudem a życiem - dramat, USA
 3.45 Pogoda na jutro - komedia, Polska
 5.25 Zakończenie dnia

 6.00 Kocurro - fi lm anim.
 7.55 Co nowego u Scooby’ego?
 8.30 Małolaty u taty - komedia familijna, USA
 10.15 Ewa gotuje
 10.50 Scooby - fi lm anim.
 12.15 Przygody Merlina
 13.15 Jaś Fasola
 14.00 Formuła 1 kwalifi kacje GP Wielkiej Brytani
 15.15 Nieprawdopodobne, a jednak
 15.45 Pamiętniki z wakacji
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Magia bez tajemnic
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Speed 2: wyścig z czasem - fi lm akcji
 22.40 Kickboxer 2 - fi lm akcji, USA, 1991
 0.30 Lęk wysokości - komedia, USA, 1977
 2.30 Zagadkowa noc
 3.30 Tajemnice losu

7.55 Perfekcyjna pani domu - program rozryw-
kowy 8.55 Pluto Nash - komedia 10.55 X Factor 
- program rozrywkowy 12.25 Top Model. Zostań 
modelką 13.25 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 14.25 Perfekcyjna pani domu 15.25 
Sekrety chirurgii - reality show 16.25 Kobieta na 
krańcu świata - program podróżniczo - rozrywko-
wy 16.55 Bitwa o dom 18.00 Kuchenne rewolucje 
- program kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, 
Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - program interwen-
cyjny 20.00 Seks w wielkim mieście II - komedia, 
USA 2010, reż. Michael Patrick King, wyk. Sarah Jes-
sica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Ni-
xon, David Eigenberg, Liza Minelli, Chris Noth 23.00 
O czym marzą faceci - komedia 1.00 Mroczne mia-
sto - fi lm S - F 3.05 Uwaga!  3.20 Arkana magii 

4.55 I like it 5.40 Selekcja 2009 6.10 Selekcja 2009 
6.45 mała Czarna 7.45 Selekcja 2009 8.20 Selek-
cja 2009 8.55 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 9.50 
Łowca krokodyli: dzienniki 6 11.00 Galileo 12.00 
Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 12.55 Spadko-
biercy 13.55 Spadkobiercy 14.50 Niezwykła eskorta 
- fi lm akcji, Hongkong, 1978, reż. Jackie Chan, Wei 
Lo, wyk. Jackie Chan, James Tien, Leung Bruce 17.05 
Słodycz zemsty - komedia 19.00 Galileo 20.00 
STOP Drogówka 21.00 Półfi nał Miss Polski 2013 cz. 
1 22.00 Półfi nał Miss Polski 2013 cz. 2 23.00 Półfi nał 
Miss Polski 2013 cz. 3 23.30 Potwór - horror, Korea 
Płd, 2006, reż. Joon - ho Bong, wyk. David Joseph 
Anselmo, Doona Bae, Hae - il Park, Hie - bong By-
eon, Kang - ho Song 2.00 Chłopaki z taśmy 3.00 
I like it 3.25 Zakończenie programu 

12.10 Łamigłówka - Pomniki historii 12.15 Pamię-
taj o mnie 12.40 Ojciec Mateusz (65) - serial 13.30 
Makłowicz w podróży - Tunezja „Mahdia” 14.00 
Siedlisko (3) - serial 15.05 Wigierski Park Narodo-
wy - fi lm dok. 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.25 Łamigłówka - Pomniki histo-
rii - konkurs 17.30 Teleexpress 17.50 Rodzinka.pl 
(13 - 14) - serial 18.55 Ale mądrale! - talk - show 
19.35 Polonia w Komie 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.25 Sport 20.40 Kariera Nikode-
ma Dyzmy (6) - serial 21.40 Pamiętaj o mnie 22.00 
Polacy tu i tam - magazyn 22.40 Dom (23) - se-
rial 0.15 Słownik polsko@polski 0.40 Łamigłówka 
- Pomniki historii - konkurs 0.50 Rodzinka.pl (13 - 
14) „Marzenia Kacperka” - serial 1.45 Dobranocka 
za oceanem 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 16.00 Telenowyny 
16.30 Dla niesłyszących - Serwis Info weekend - JM 16.57 Pogoda 17.00 OTV - 
Pasmo lokalne 20.00 Prawdę mówiąc - Krzysztof Penderecki (10) - magazyn 
20.30 Serwis Info weekend 20.49 Pogoda 21.00 Świat i gospodarka 21.24 Po-
goda 21.30 Serwis Info weekend 21.38 Pogoda 21.40 STUDIO LOTTO 21.50 
Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info weekend. 22.55 Pogo-
da 23.03 Sportowy Wieczór 23.22 Mark Lombardi. Sztuka i spisek - fi lm dok. 
0.25 Dogonić świat (4) - magazyn 0.51 Telenowyny 1.20 Serwis Info weekend. 

7.10 Bajkowa TVS 9.55 Weekend z TVS 10.10 Zawodowi rodzice 10.40 Sięgnij po zd-
rowie 10.55 Ogrody od A do Z 11.15 Weekend z TVS 11.25 Tygodniowy Finał Listy 
Śląskich Szlagierów 13.20 Weekend z TVS 13.30 Śląskie od kuchni 14.00 Wypunk-
towani 14.30 Powietrzna policja 15.10 Bonanza - serial westernowy 16.10 Koncert 
życzeń 17.15 Kuchnia po śląsku 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.00 
Weekend z TVS 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 
20.20 Weekend z TVS 20.25 Koncert w TVS 22.10 Niewyjaśnione historie 23.10 Ar-
cheolog detektyw 0.00 Program ezoteryczny 2.00 Świat w pigułce 

imieniny Piotra, Pawła

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

HITY TYGODNIA
Plan lotu
TVP 1, sobota, godz. 20.20 
Pasjonujący thriller psychologiczny w stylu filmów Alfre-
da Hitchcocka. Podczas lotu z Berlina do Nowego Jorku, na 
wysokości kilkunastu tysięcy metrów, Julia, 6-letnia córka Kyle 
Pratt, znika bez śladu. Ale czy istotnie? Nikt na pokładzie sa-
molotu jej nie widział i nikt nie wierzy Kyle, że dziewczynka 
leciała razem z nią. Osamotniona i zrozpaczona kobieta des-
peracko stara się zachować zdrowy rozsądek, może polegać ty-
lko na sobie i rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia córki. 
Wbrew rozkazom pilota rozpoczyna poszukiwania na własną 
rękę. Kyle zna dobrze samolot, ponieważ go projektowała...

Vinci 
TVN, niedziela, godz. 21.00 
Po kilku latach odsiadywania kary za kradzież z włamaniem 
Cuma wychodzi z więzienia ze względu na zły stan zdrow-
ia. Jego wyjście zaaranżował Gruby, paser który zleca Cum-
ie kradzież obrazu Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką” 
z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Cuma - specjalis-
ta od kradzieży dzieł sztuki - kompletuje ekipę. Zaczy-
na od wizyty u byłego wspólnika Juliana - specjalisty od 
ładunków wybuchowych. Julian ma dylemat: z jednej stro-
ny dług wdzięczności wobec przyjaciela, który nie wydał go 
w śledztwie, z drugiej - obawa przed powrotem do dawnego życia. Próbuje więc pogodzić wodę z ogniem. Zgadza 
się wziąć udział w skoku, ale jednocześnie robi wszystko, by kradzież nie doszła do skutku. Zwraca się do starego 
fałszerza Hagena z prośbą o wykonanie kopii „Damy z łasiczką”. Ten odmawia wymawiając się wiekiem, ale poleca mu 
Magdę - 28-letnią studentkę konserwacji zabytków na krakowskiej ASP. W tym samym czasie komisarz Wilk, który 
przed laty aresztował Cumę, dowiaduje się, że wyszedł on na wolność. Policjant podejrzewa, że nagłe pojawienie się 
Cumy związane jest z powrotem do Krakowa „Damy z łasiczką”. Przez kilka miesięcy obraz był prezentowany w Japo-
nii. Teraz wraca i jego przejazd z lotniska w Balicach do Muzeum Czartoryskich stwarza świetną okazją do kradzieży.

Ona to on
TVP 2, poniedziałek, godz. 21.10 
Viola to dziewczyna, która ma z początku fantastyczne-
go chłopaka, ale tak naprawdę to pusty chłopak. Kiedy 
rozwiązują żeńską drużynę piłki nożnej, postanawia 
dołączyć do męskiej. Ale trener i chłopcy z drużyny uważają 
to za niedorzeczne. Viola zrywa z Justinem. W domu oka-
zuje się, że jej brat Sebastian właśnie po kryjomu wyjeżdża 
do Londynu. Viola wpada na pomysł, aby przebrać się za 
niego i dołączyć do przeciwnej drużyny męskiej - Illyrii. 
Od tej pory rodzą się przezabawne sytuacje. Konsekwencją tej zamiany będzie mieszkanie ze współlokatorem, 
w którym się zakocha oraz jej pozornej rywalce- Olivii. Viola kocha Duka, Dukowi podoba się Olivia...

6.00 Dyżur - dok. 6.30 No problem! 2011 7.00 Stare dranie z Ameryki - program roz-
rywkowy 8.00 Tom i Jerry - serial 8.30 Timon i Pumba - serial 9.00 Xena: wojownicza 
księżniczka - serial 10.00 Błękitny patrol - serial 10.55 Nash Bridges - serial 11.55 Ta-
ki jest świat 12.50 Pogromczynie duchów - serial dok. 13.20 Pogromczynie duchów 
- serial dok. 13.50 Kręcimy z gwiazdami 2012 14.50 Robin Hood - serial 15.55 Akade-
mia policyjna - serial 16.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 17.55 Łowcy skar-
bów - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 14 ostrzy - fi lm akcji 22.25 
Zabójcy w maskach - fi lm akcji 0.05 Od zmierzchu do świtu 2 - horror

PULS
6.00 Dyżur 6.30 Menu na miarę 7.00 Stare dranie z Ameryki - program rozrywkowy 
8.00 Tom i Jerry - serial 8.30 Timon i Pumba - serial 9.00 Xena: wojownicza księżnicz-
ka - serial 9.55 Błękitny patrol - serial 10.50 Nash Bridges - serial 12.50 Niebezpieczne 
spotkania - serial 13.50 Medicopter - serial 14.50 Robin Hood - serial 15.55 Akademia 
policyjna - serial 16.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 17.55 Łowcy skarbów - se-
rial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Agencie, podaj łapę - komedia 22.00 
Black - fi lm akcji 0.25 Supercyklon - fi lm katastrofi czny, USA 2012 reż. Liz Adams wyk. 
Ming - Na, Nicholas Turturro, Andy Clemence 2.15 Programy powtórkowe 

PULS

6.00 Dyżur 6.30 W blasku fl eszy 2011 7.00 Taki jest świat 7.55 Niebezpieczne spo-
tkania - serial 8.55 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt - serial 10.00 Szkoła pełna 
magii - fi lm familijny 11.55 Asterix kontra Cezar - fi lm anim. 13.35 Najpiękniejsze ba-
śnie braci Grimm: Wieloskórka - baśń 14.50 Duszek głuptasek - fi lm familijny 17.00 
Agencie, podaj łapę - komedia 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Snajper 
- ostatnie zlecenie - fi lm akcji 21.50 Kod dostępu - fi lm akcji, USA, Australia 2001 reż. 
Dominic Sena wyk. John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam She-
pard, Vinnie Jones 0.00 Porwanie na żądanie - komedia 2.15 Programy powtórkowe

PULS
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program tv

TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PONIEDZIAŁEK, 1.07
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.20 Telezakupy
 8.55 Ojciec Mateusz (21) - Koncert - serial
 9.50 Świat z lotu ptaka (3) - Europa - fi lm dok.
 10.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim. Kobiet
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.25 Kazimierskie granie - relacja z Festiwalu 

Kapel i Śpiewaków Ludowych
 12.55 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim. Kobiet
 14.00 Klan (2413) - telenowela
 14.20 Rezydencja (35) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Bonanza (84) - Długa droga - serial
 16.20 Ludzkie sprawy (9) - dokument
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Miłość nad rozlewiskiem (3) - serial
 18.25 Przystań (13) - Egzamin - serial
 19.15 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Zróbmy sobie wnuka - komedia, Polska, 

reż. Piotr Wereśniak, wyk. Andrzej Gra-
bowski, Joanna Żółkowska, Małgorzata 
Kożuchowska, Paweł Deląg

 22.00 07 zgłoś się (1) - serial
 23.00 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

podsumowanie 1 dnia
 23.20 Przebłysk jutra (1) - serial
 0.10 Żandarm z Saint - Tropez - komedia

 6.05 SuperSprytek i Sprytusie (8) - serial
 6.40 Noce i dnie (6) - Miłość - serial
 7.45 M jak miłość (238 - 239) - serial
 9.40 Wiadomości z drugiej ręki (1) - serial
 10.15 Barwy szczęścia (912) - serial
 10.45 Na dobre i na złe (80) - Zaniedbane serce 

- serial
 11.50 Coś dla Ciebie - magazyn
 12.20 Familiada - teleturniej
 12.55 Makłowicz w podróży - Estonia - Infl anty 

- magazyn kulinarny
 13.30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Łódka Pana Makarona 
 14.05 Czas honoru (21) - Grupa Rainera - serial
 15.00 Rodzinka.pl (103) - Czas na zmiany - serial
 15.30 Rodzinka.pl (104) - Wiek fi zyczny vs wiek 

mentalny - serial
 16.10 M jak miłość (953) - serial
 17.00 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Na dobre i na złe (500) - Piknik - serial
 21.10 Ona to on - komedia, USA, reż. Andy Fick-

man, wyk. Amanda Bynes, Channing Ta-
tum, Jessica Lucas, James Kirk

 23.05 Paradoks (1) Czat - serial kryminalny 
 0.05 Czy świat oszalał? - Betar - fi lm dok.
 1.10 Siostra Jackie (5 - 6) - serial
 2.20 Ona to on - komedia, USA 
 4.10 Ofi cerowie (8) - Podpucha - serial
 4.55 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Trudne sprawy
 10.40 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 MEGA HIT - Szklana pułapka - fi lm akcji
 22.45 Blackjack - thriller sensacyjny, Kanada
 0.45 Breaking Bad
 0.50 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu

8.00 Szpital - program obyczajowy 9.00 Kuchenne 
rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy 10.00 
Na Wspólnej - serial 11.20 Ostry dyżur - serial 12.20 
Szpital Miłosierdzia - serial 13.20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 14.20 W - 11 Wydział Śled-
czy - serial 15.05 Sąd rodzinny - program sądowy 
16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Szpital 
- program obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 19.00 Fakty, Sport 19.40 Pogo-
da 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 
W - 11 Wydział Śledczy - serial 20.50 Surowi ro-
dzice - reality show 21.50 Sekrety chirurgii - reality 
show 22.50 Przepis na życie - serial 23.50 Partnerki 
- serial kryminalny 0.50 Tajemnice Smallville - serial 
1.50 Uwaga! - program interwencyjny 2.05 Arkana 
magii 3.25 Rozmowy w toku - talk show 

5.05 I like it 5.25 Triumf miłości 6.15 I like it 7.15 
Winx Club - serial animowany 7.45 Winx Club - 
serial animowany 8.15 Komisarz Rex - serial kry-
minalny 9.15 Kiedy się zakocham 10.15 Rodzice na 
skraju załamania nerwowego 11.25 4music 12.30 
Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 13.00 Tele-
sprzedaż 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 De-
koratornia 15.30 Dekoratornia 16.00 Winx Club 
- serial animowany 16.35 Winx Club - serial ani-
mowany 17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość 19.00 
Komisarz Rex - serial kryminalny 20.00 Galileo 
21.00 Galileo 22.00 Spadkobiercy - program roz-
rywkowy 23.00 Wzór 23.55 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami 0.50 STOP Drogówka 1.50 4music 
2.55 I like it 3.40 Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (852) - serial 12.30 Ła-
migłówka 12.35 Wiadomości 12.50 Ranczo (54) 
- serial 13.45 Dzika Polska - serial dok. 14.10 Sztu-
ka życia (50) - Beata Ścibakówna 14.35 Błękitne 
wakacje - magazyn żeglarski 15.00 Glob - Maga-
zyn Nowości Naukowych (1) 15.30 Naszaarmia.pl 
16.00 Złotopolscy (720) - telenowela 16.30 Klima-
ty i smaki 16.50 Kopciuszek (13) - serial 17.15 Ła-
migłówka 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 
17.55 Codzienna 2 m. 3 (21) - serial 18.25 60 mi-
nut na godzinę 19.15 Barwy szczęścia (852) - se-
rial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 
Sport 20.50 Głęboka woda (1) - serial 21.45 Polo-
nia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Ekstradycja II 
(7) - serial 23.50 12. Przystanek Woodstock 2006 
- Vavamuffi  n - koncert 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 
15.10 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Ser-
wis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Dla niesłyszących - Ser-
wis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 
Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO 
LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy 
Wieczór 23.31 Radość kibicowania - strefy kibica 0.20 Infoexpress 0.35 Minęła 
20ta 1.20 Raport z Polski 2.23 Pogoda 2.30 Sportowy Wieczór 

6.50 Ogrody od A do Z 7.10 Bajkowa TVS 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy
Śląskich Szlagierów - program muzyczny 11.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu -
program muzyczny 12.30 Telezakupy 14.15 Schlesien Journal 14.35 Dziwne i niebez-
pieczne 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Archeolog
detektyw 17.00 Na straży prawa 17.30 Informator miejski 17.45 Silesia Informacje
- serwis 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 20.25
Powietrzna policja 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Tajemnice czarnych skrzynek
22.50 Na straży prawa 23.20 Na oczach świadków 0.00 Świat w pigułce

imieniny Haliny, Mariana

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

ŚRODA, 3.07
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.07 Polityka przy kawie
 8.20 Telezakupy
 8.55 Ojciec Mateusz (23) - Poza grą - serial
 9.50 Ssaki morskie - Wiosna fok Weddella. 
 10.25 Dzika Polska - serial dok.
 10.55 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim. Kobiet
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.20 Ssaki morskie - Łowy króla delfi nów
 12.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim.Mężczyzn
 13.55 Klan (2415) - telenowela
 14.25 Rezydencja (37) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Bonanza (86) -Powrót do domu - serial
 16.15 Prawnicy (1) - Alimenty - nowela dok.
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Miłość nad rozlewiskiem (5) - serial
 18.25 Janosik (2) - Zbójnickie prawa - serial
 19.15 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Piąty Stadion - Tradycja
 20.25 Druga szansa - thriller, Kanada, reż. JC 

Lord, wyk. Melissa George
 22.05 07 zgłoś się (3) - Dziwny wypadek - serial
 23.00 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

podsumowanie 3 dnia
 23.20 Przebłysk jutra (3) - serial
 0.10 Bandyta - dramat, Polska, Wielka Brytania
 1.55 Bonanza (86) -Powrót do domu - serial

 6.40 Noce i dnie (8) - serial
 7.40 M jak miłość (242 - 243) - serial
 9.35 Wiadomości z drugiej ręki (3) - serial
 10.10 Barwy szczęścia (914) - serial
 10.40 Na dobre i na złe (82) - serial
 11.45 Pożyteczni.pl (41)
 12.15 Familiada - teleturniej
 12.50 Makłowicz w podróży - Macedonia
 13.25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.55 Czas honoru (23) - Niemiecka ruletka 

- serial
 14.55 Ja to mam szczęście! (2) - serial
 15.30 Rodzinka.pl (2) - Opiekunki - serial
 16.10 M jak miłość (955) - serial
 17.00 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Na dobre i na złe (502) - Na właściwym 

miejscu - serial
 21.15 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia, Polska, 

Węgry, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, Wiktor Zborow-
ski, Jacek Sas - Uhrynowski, Robert Koltai

 22.50 Aida (5) - serial
 23.50 Na linii strzału (21) - serial
 0.45 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia, Polska, 

Węgry, reż. Janusz Majewski, wyk. Marek 
Kondrat, Zoltan Bezerdy, Wiktor Zborow-
ski, Jacek Sas - Uhrynowski, Robert Koltai

 2.20 Aida (5) - serial
 3.20 Kabaretowy Klub Dwójki

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Trudne sprawy
 10.40 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.35 Kac Wawa - komedia, Polska, 2012

 22.35 Wieczór kawalerski - Ostatnie kuszenie 
- komedia, USA, 2008, reż. James Ryan

 0.45 Charlie Bartlett - komediodramat, USA
 2.45 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 8.00 Szpital - program obyczajowy 9.00 Kuchen-
ne rewolucje 10.00 Na Wspólnej - serial 11.20 Ostry 
dyżur - serial 12.20 Szpital Miłosierdzia - serial 
13.20 Ukryta prawda - program obyczajowy 14.20 
W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.05 Sąd rodzinny 
- program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk 
show 17.00 Szpital - program obyczajowy 18.00 
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, 
Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwen-
cyjny 20.05 W - 11 Wydział Śledczy - serial 20.50 
Człowiek demolka - fi lm sensacyjny, USA 1993, reż. 
Marco Brambilla, wyk. Sylvester Stallone, Wesley 
Snipes, Sandra Bullock 23.10 Nietykalni - fi lm sen-
sacyjny, USA 1987, reż. Brian De Palma, wyk. Kevin 
Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith 1.35 
Uwaga! - program interwencyjny 

5.05 Życiowe role gwiazd 5.25 Triumf miłości 6.15 
I like it 7.15 Winx Club - serial animowany 7.45 
Winx Club 8.15 Komisarz Rex - serial kryminalny 
9.15 Kiedy się zakocham 10.15 Rodzice na skraju 
załamania nerwowego 11.25 4music 12.30 Skład 
osobliwości 2 13.00 Telesprzedaż 13.20 Dziewczy-
ny z fortuną 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekorator-
nia 16.00 Winx Club 16.35 Winx Club 17.05 Wzór 
18.00 Ukryta miłość 19.00 Komisarz Rex - serial 
kryminalny 20.00 Policyjny cyborg - fi lm sensa-
cyjny, USA, 1993, reż. Sam Fristenberg, wyk. Da-
vid Bradley, Todd Jensen 22.05 CSI: Kryminalne 
zagadki Miami 23.00 Wzór 23.55 Amerykański 
Yakuza 2 - fi lm akcji, USA, 1996, reż. Roger Ny-
gard, wyk. Danielle Harris, Michael Rooker 1.50 
4music 2.55 I like it 3.40 Zakończenie programu 

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia 
(854) - serial 12.30 Łamigłówka 12.35 Wiadomo-
ści 12.50 Głęboka woda (1) - serial 13.50 Niebie-
skie kwiaty - fi lm o miłości Katarzyny Kobro i Wła-
dysława Strzemińskiego 14.55 Ale mądrale! - talk 
- show 15.40 Notacje - Małgorzata Szejnert. Cie-
kawość reportera 16.00 Złotopolscy (722) 16.30 
Las bliżej nas - magazyn 16.50 Kopciuszek (15) 
- serial 17.15 Łamigłówka 17.20 Polonia w Komie 
17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 (23) 
- serial 18.25 Moje Tatry 3 18.55 Wilnoteka 19.15 
Barwy szczęścia (854) - serial 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.45 Warto ko-
chać (68) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Po-
lonia 24 22.45 Ekstradycja II (9) 23.45 Shakin Dudi 
- śpiewak przebojów - koncert 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis In-
fo 15.10 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 Dla niesłyszących 
- Serwis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 
20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 
STUDIO LOTTO 21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 
Sportowy Wieczór 23.31 Robinsonowie Mantisinsaari 0.35 Infoexpress 0.50 
Minęła 20ta 1.35 Raport z Polski 2.38 Pogoda 2.45 Sportowy Wieczór 

6.50 Świat w pigułce 7.10 Bajkowa TVS 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy
Śląskich Szlagierów 11.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu - program muzy-
czny 12.30 Telezakupy 14.15 Świat w pigułce 14.35 Dziwne i niebezpieczne 15.05
Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Archeolog detektyw
17.00 Na straży prawa 17.30 Informator miejski 17.45 Silesia Informacje - serwis in-
formacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 20.25
Powietrzna policja 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Tajemnice czarnych skrzynek
22.50 Na straży prawa 23.20 Na oczach świadków 0.00 Świat w pigułce

imieniny Jacka, Anatola

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

WTOREK, 2.07
6.00 Plebania (1505 - 1506) - telenowela
6.55 Przyjaciele z podwórka  (45) - serial
7.20 Dlaczego? Po co? Jak?
7.40 Rodzinka Dinka (1) - magazyn
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.09 Polityka przy kawie
8.20 Telezakupy
8.55 Ojciec Mateusz (22) - Mag - serial
9.50 Ssaki morskie - Wiosna fok Weddella 

10.25 Dzika Polska  - serial dok.
10.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim. Kobiet
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.30 Nie ma rady na odpady? - magazyn 
12.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim.Mężczyzn
13.55 Klan (2414) - telenowela
14.25 Rezydencja (36) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Bonanza (85), Burza - serial
16.20 Ludzkie sprawy (10) - dokument
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Miłość nad rozlewiskiem (4) - serial
18.25 Janosik (1) - Pierwsze nauki - serial
19.15 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Żandarm z Saint - Tropez - komedia
22.10 07 zgłoś się (2) - Wisior - serial
23.05 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

podsumowanie 2 dnia
23.25 Przebłysk jutra (2) - serial

 6.40 Noce i dnie (7) - Wiatr w oczy - serial
 7.45 M jak miłość (240 - 241) - serial
 9.40 Wiadomości z drugiej ręki (2) - serial
 10.15 Barwy szczęścia (913) - serial
 10.45 Na dobre i na złe (81) - serial
 11.50 Apostołowie Kaukazu - reportaż
 12.20 Familiada - teleturniej
 12.55 Makłowicz w podróży - Macedonia
 13.30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 14.00 Czas honoru (22) - Strzały na Pawiaku 

- serial
 15.00 Ja to mam szczęście! (1) - serial
 15.35 Rodzinka.pl (1) - Ferie w domu - serial
 16.10 M jak miłość (954) - serial
 17.05 Kabaretowy Klub Dwójki
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Na dobre i na złe (501) - Marny żart - serial
 21.15 Musisz być mój - thriller, USA, reż. Jim Do-

novan, wyk. Boti Bliss, Megan park
 22.55 Świat bez fi kcji - Mój biust świadczy 

o mnie - cykl dok.
 0.05 Życie po falstarcie (4) - serial
 0.55 Szpital Three Rivers (5) - serial
 1.50 Musisz być mój - thriller, USA, reż. Jim Do-

novan, wyk. Boti Bliss, Megan park
 3.30 Kabaretowy Klub Dwójki
 4.15 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Trudne sprawy
 10.40 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Wschodzące słońce - thriller sensacyjny, 
USA, 1993, reż. Philip Kufman, wyk. Sean 
Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, 
Cary - Hiroyuki Tagawa

 22.45 Jej pierwszy raz - dramat, USA, 2009
 0.45 Spacer po linie - fi lm biografi czny, USA
 3.15 Tajemnice losu

8.00 Szpital - program obyczajowy 9.00 Kuchenne 
rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy 10.00 
Na Wspólnej - serial 11.20 Ostry dyżur - serial 12.20 
Szpital Miłosierdzia - serial 13.20 Ukryta prawda 
- program obyczajowy 14.20 W - 11 Wydział Śled-
czy - serial 15.05 Sąd rodzinny - program sądowy 
16.05 Rozmowy w toku - talk show 17.00 Szpital 
- program obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.05 W - 11 Wy-
dział Śledczy - serial 20.50 Ptaszek na uwięzi - fi lm 
sensacyjny, USA 1990, reż. John Badham, wyk. Mel 
Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Ste-
phen Tobolowsky, Joan Severance 23.05 Kuba Wo-
jewódzki - talk show 0.05 Generał - dokument 1.15 
Uwaga! - program interwencyjny 1.30 Arkana magii

5.05 Tester 5.25 Triumf miłości 6.15 I like it 7.15 
Winx Club - serial animowany 7.45 Winx Club - 
serial animowany 8.15 Komisarz Rex - serial kry-
minalny 9.15 Kiedy się zakocham 10.15 Rodzice na 
skraju załamania nerwowego 11.25 4music 12.30 
Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 13.00 Tele-
sprzedaż 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 De-
koratornia 15.30 Dekoratornia 16.00 Winx Club 
16.35 Winx Club - serial animowany 17.05 Wzór 
18.00 Ukryta miłość - serial obyczajowy 19.00 Ko-
misarz Rex 20.00 22 Października - dramat, USA, 
1998, reż. Richard Schenkman, wyk. Ernie Hud-
son, Michael Pare 22.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 23.00 Wzór 23.55 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 0.50 Galileo 1.50 4music 2.55 I like it 3.45 
Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (853) - serial 12.30 Łami-
główka - Pomnik historii 12.35 Wiadomości 12.50 
Kariera Nikodema Dyzmy (6) - serial 14.00 Wigierski 
Park Narodowy 15.00 Co tu jest grane ? 15.30 Nie 
ma jak Polska - magazyn 16.00 Złotopolscy (721) 
16.30 Flesz historii (137) 16.50 Kopciuszek (14) - se-
rial 17.15 Łamigłówka - Pomnik historii 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 3 
(22) - serial 18.25 Shakin Dudi - koncert 19.15 Bar-
wy szczęścia (853) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.25 Sport 20.40 Pogoda 20.50 Oj-
ciec Mateusz (66) - Obrona konieczna - serial 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Ekstrady-
cja II (8) 23.45 Niech żyje bal - największe przeboje 
Maryli Rodowicz 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 
15.10 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 Dla niesłyszących - Serwis In-
fo 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Infoexpress 20.10 Minęła 
20ta 21.00 Serwis Info 21.14 Pogoda 21.20 Raport z Polski 21.40 STUDIO LOTTO 
21.50 Pogoda 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 
23.31 Gwiazdor - Aleksander Wolszczan - fi lm dok. 0.30 Infoexpress 0.45 Minęła 
20ta 1.30 Raport z Polski 2.33 Pogoda 2.40 Sportowy Wieczór 

6.50 Świat w pigułce 7.10 Bajkowa TVS 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy 
Śląskich Szlagierów - program muzyczny 11.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu 
- program muzyczny 12.30 Telezakupy 14.15 Świat w pigułce 14.35 Dziwne i niebez-
pieczne 15.05 Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Tajemnice 
czarnych skrzynek 17.00 Na straży prawa 17.30 Informator miejski - - serwis infor-
macyjny 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 
Na oczach świadków 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 Archeolog detektyw 22.50 
Na straży prawa 23.20 Powietrzna policja 0.00 Świat w pigułce 

imieniny Marii, Urbana

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

CZWARTEK, 4.07
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.07 Polityka przy kawie
8.20 Telezakupy
8.55 Ojciec Mateusz (24) - Islamska żona - serial
9.50 Zdumiewające Indie - Siedem sióstr - se-

rial dok.
10.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

elim.Mężczyzn
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.20 Łowy króla delfi nów. - fi lm przyrodniczy
12.50 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

Kobiet
13.55 Klan (2416) - telenowela
14.25 Rezydencja (38) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.20 Bonanza (87) - Żródło życia - serial
16.15 Prawnicy (2) - Chory wnuczek - dokument
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Miłość nad rozlewiskiem (6) - serial
18.25 Janosik (3) - W obcej skórze - serial
19.15 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Ojciec Mateusz (45) - Cena prawdy - serial
21.20 Sprawa dla reportera
22.20 07 zgłoś się (4) - serial
23.15 Siatkówka plażowa - MŚ - Stare Jabłonki. 

podsumowanie 4 dnia
23.35 Przebłysk jutra (4) - serial

0.30 Bez odwrotu - thriller, Kanada
2.05 Bonanza (87) - Żródło życia - serial

 6.30 Noce i dnie (9) - Ojcowie i dzieci - serial
 7.35 M jak miłość (244 - 245) - serial
 9.20 Wiadomości z drugiej ręki (4) - serial
 9.55 Barwy szczęścia (915) - serial
 10.30 Na dobre i na złe (83) - Narodzone szczę-

ście - serial
 11.30 Na początku popełniłem wiele błędów 

- fi lm dok.
 12.05 Familiada - teleturniej
 12.40 Makłowicz w podróży - Macedonia
 13.10 Czwartek w Dwójce. Festiwal Gwiazd 

2013 Międzyzdroje
 13.15 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.50 Czas honoru (24) - serial
 14.50 Ja to mam szczęście! (3) - serial
 15.20 Rodzinka.pl (3) - Kieszonkowe - serial
 15.50 M jak miłość (956) - serial
 16.45 Czwartek w Dwójce. Festiwal Gwiazd 

2013 Międzyzdroje
 16.50 Kabaretowy Klub Dwójki
 17.45 WOK - Wszystko o kulturze - WAKACJE
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągo-

wo 2011 W GÓRĘ SMYKI! 
 21.20 Zabójcze umysły (30 - 31) - serial
 23.15 Po prostu razem - fi lm obyczajowy, Fran-

cja, reż. Claude Berri, wyk. Audrey Tautou, 
Guillaume Canet, Laurent Stocker

 1.00 Świat bez tajemnic - Świat na Facebooku. 
Arabska wiosna, cz. 1 - cykl dok.

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.40 Trudne sprawy
 10.40 Dlaczego ja?
 11.45 Pamiętniki z wakacji
 12.45 Dom nie do poznania
 14.45 Malanowski i Partnerzy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Brzydka prawda - komedia romantyczna, 
USA, 2009, reż. Luketic Robert, wyk. Ka-
therine Heigl, Nick Searcy, Winter Eric

 22.05 CSI. Kryminalne zagadki Nowego Jorku
 0.00 Duża ryba - fi lm fantasy, USA, 2003
 2.30 Zagadkowa noc
 3.30 Tajemnice losu

8.00 Szpital - program obyczajowy 9.00 Kuchen-
ne rewolucje 10.00 Na Wspólnej - serial 11.20 Ostry 
dyżur - serial 12.20 Szpital Miłosierdzia - serial 
13.20 Ukryta prawda - program obyczajowy 14.20 
W - 11 Wydział Śledczy - serial 15.05 Sąd rodzinny 
- program sądowy 16.05 Rozmowy w toku - talk 
show 17.00 Szpital - program obyczajowy 18.00 
Ukryta prawda - program obyczajowy 19.00 Fakty, 
Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! - program interwen-
cyjny 20.05 W - 11 Wydział Śledczy - serial 20.50 
Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozryw-
kowy 21.50 Tornado w Nowym Jorku - fi lm kata-
strofi czny, USA 2008, reż. Tibor TakacsTibor Takacs, 
wyk. Nicole de Boer, Sebastian Spence, Jerry Was-
serman, Winston Rekert, Colby Johannson 23.40 
Dexter III - serial 0.50 Co za tydzień - magazyn

5.05 Dekoratornia 5.25 Triumf miłości 6.15 I like it 
7.15 Winx Club - serial animowany 7.50 Winx Club 
- serial animowany 8.15 Komisarz Rex - serial kry-
minalny 9.15 Kiedy się zakocham 10.15 Rodzice na 
skraju załamania nerwowego 11.25 4music 12.30 
Życiowe role gwiazd 13.20 Dziewczyny z fortu-
ną 15.00 Dekoratornia 15.30 Dekoratornia 16.00 
Winx Club 16.35 Winx Club - serial animowa-
ny 17.05 Wzór 18.00 Ukryta miłość 19.00 Komi-
sarz Rex - serial kryminalny 20.00 Strażnik Indian 
Atakapa - fi lm sensacyjny, USA, 2009, reż. Todor 
Chapkanov, wyk. Leonor Varela, Robert Picar-
do 21.55 Policyjny cyborg - fi lm sensacyjny, USA, 
1993, reż. Sam Fristenberg, wyk. David Bradley, 
Todd Jensen 0.00 Wzór 0.55 Galileo 1.55 4music 
3.00 I like it 3.45 Zakończenie programu 

12.00 Polonia w Komie 12.05 Barwy szczęścia 
(855) - serial 12.30 Łamigłówka 12.35 Wiado-
mości 12.50 Rodzinka.pl (13 - 14) - serial koome-
diowy 13.55 Londyńskie dni generała Sikorskiego 
- fi lm dok. 15.00 12. Przystanek Woodstock 2006 
- Vavamuffi  n 16.00 Złotopolscy (723) - telen-
nowela 16.25 Piękniejsza Polska 16.50 Kopciu-
szek (16) - serial 17.15 Łamigłówka 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.55 Codzienna 2 m. 
3 (24) - serial 18.25 Opole 2007 na bis - Niebo 
z moich stron - Piosenki Seweryna Krajewskiego, 
cz. 1 - koncert 19.15 Barwy szczęścia (855) - se-
rial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 
Sport 20.35 Pogoda 20.50 Defekt (3) - serial 
22.00 Polonia 24 22.45 Kameleon (4) - serial 
23.50 Życie jak przygoda - fi lm dok. 

6.00 SSerwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 11.00 Serwis Info 
11.20 Serwis sportowy 14.00 Serwis Info 14.10 Raport z Polski 14.30 Serwis In-
fo 14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.15 Rozmowa dnia 
15.30 Serwis Info 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.30 Dla niesły-
szących - Serwis Info 16.50 Biznes Info 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Info-
express 20.10 Minęła 20ta 21.00 Serwis Info 21.20 Raport z Polski 21.40 STU-
DIO LOTTO 21.55 OTV - Pasmo lokalne 23.07 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 
23.31 Stany Zjednoczone według Obamy - fi lm dok. 0.35 Infoexpress 

6.50 Świat w pigułce 7.10 Bajkowa TVS 9.00 Cafe Silesia 11.30 Propozycje do Listy 
Śląskich Szlagierów 11.55 Propozycje do Muzycznego Relaksu - program muzyc-
zny 12.30 Telezakupy 14.15 Schlesien journal 14.35 Dziwne i niebezpieczne 15.05 
Niewyjaśnione historie 16.00 Flesz Silesia Informacje - serwis informacyjny 16.05 
Tajemnice czarnych skrzynek 17.00 Na straży prawa 17.30 Informator miejski 17.45 
Silesia Informacje - serwis informacyjny18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - 
serwis informacyjny 20.25 Na oczach świadków 21.00 Niewyjaśnione historie 21.55 
Obiektywni w kulturze 22.50 Na straży prawa 23.20 Powietrzna policja 

imieniny Teodora, Innocentego

6.00 Dyżur 6.30 Menu na miarę 7.00 Niebezpieczne spotkania - serial 8.00 Nie-
bezpieczne spotkania - serial 9.00 Duszek głuptasek - fi lm familijny 11.05 Mały miś 
polarny. Tajemnicza wyspa - fi lm anim. 12.50 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: 
Stoliczku, nakryj się - baśń 14.05 Janosik - fi lm przygodowy 16.55 Jack Hunter 
i Gwiazda Niebios - fi lm przygodowy 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 
Tylko strzelaj - fi lm akcji 21.55 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 22.55 CSI. 
Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 23.55 Powrót zła - fi lm kryminalny, USA 2010 
reż. Darren Lynn Bousman 2.20 Programy powtórkowe 

PULS
6.00 Dyżur 6.30 Menu na miarę 7.00 Stare dranie z Ameryki - program rozryw-
kowy 8.00 Tom i Jerry - serial 9.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 9.55 Du-
szek z Canterville - fi lm familijny 11.50 Akcja Restauracja - reality TV 12.50 Nie-
bezpieczne spotkania - serial 13.50 Medicopter - serial 14.50 Robin Hood - serial 
15.55 Akademia policyjna - serial 16.55 Xena: wojownicza księżniczka - serial 17.55 
Łowcy skarbów - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 20.00 Plaga - hor-
ror 21.55 Zabójcza Alaska - fi lm katastrofi czny 23.50 Nocna bestia - horror, Wielka 
Brytania 2010 reż. Jonathan Glendening 1.40 Programy powtórkowe 

PULS

6.30 No problem! 2011 7.00 Stare dranie z Ameryki - program rozrywkowy 8.00 Tom 
i Jerry - serial 8.30 Timon i Pumba - serial 9.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 
9.55 Awantura o Mississippi - fi lm przygodowy 11.55 Akcja Restauracja - reality TV, 
Kanada 12.55 Niebezpieczne spotkania - serial 13.55 Medicopter - serial 14.55 Robin 
Hood - serial 15.55 Akademia policyjna - serial 16.55 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial 17.55 Łowcy skarbów - przygodowy 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 
20.00 Mój kuzyn Vinny - komedia 22.30 Ahoj dziewczyny - komedia 0.35 Stare dra-
nie z Belgii - program rozrywkowy 1.00 Stare dranie z Belgii - program rozrywkowy

PULS
6.00 Dyżur 6.30 W blasku fl eszy 2011 7.00 Stare dranie z Ameryki - program roz-
rywkowy 8.00 Tom i Jerry - serial 8.30 Timon i Pumba - serial 9.00 Xena: wojowni-
cza księżniczka - serial 10.00 Na tropie legendy - fi lm familijny 11.55 Akcja Restaura-
cja - reality TV 12.55 Niebezpieczne spotkania - serial 13.55 Medicopter - serial 14.55 
Robin Hood - serial 15.55 Akademia policyjna - serial 16.55 Xena: wojownicza księż-
niczka - serial 17.55 Łowcy skarbów - serial 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial 
20.00 I uderzył grom - fi lm akcji 22.00 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 
23.00 CSI. Kryminalne zagadki Las Vegas - serial 0.00 Erotyczne rozmowy

PULS
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rozrywka

PODRÓŻE W CZASIE

WędRóWKa dWudZieSTa 
PieRWSZa

W dalszej 
naszej 
wę-

drówce odsłania 
się piękna pano-
rama na klasz-
tor OO Oblatów 
z jego okazałym 
parkiem. Uli-
ca Św. Anny, do 
niedawna zanie-
dbana, została 
przez miasto roz-
budowana i prace 
nad jej wyrówna-
niem i nowocze-
snym wybruko-
waniem są już na 
ukończeniu. Nad 
strumykiem, pły-
nącym pod ulicą 
Św. Anny, zbu-
dowało miasto 
ozdobny most 
żelbetowy.

Wstępuje-
my do ogrodu, 
przylegającego 
do położonej 
przy ulicy Mic-
kiewicza restau-
racji „Europej-
skiej” (dawnej 
Hotel „Warsza-
wa”, a jeszcze dawniej Restauracji 
„Pod Czarnym Orłem”), by w cie-
niu starych rozłożystych brzóz 
i kasztanów zażyć zasłużonego 
odpoczynku. (Dziś w  tym bu-
dynku mieści się sklep rowero-
wy, natomiast jest jeszcze kilka 
drzew, które pamiętają tamte cza-
sy – przyp. Autora). Lokal ten 

obecnie pozostaje w dzierżawie 
rodziny Baronów, powstańców 
i uchodźców z Zabrza.

Niebawem też zjawia się w ogro-
dzie cała rodzina, z którą zasiadamy 
do wspólnej pogawędki. Opowiada 
pani Baronowa całą gehennę, jaką jej 
rodzina przechodziła w czasie plebi-
scytu, powstań śląskich, zwłaszcza 
zaś po zakończeniu III powstania. 
Starszego syna, powstańca, Niem-
cy tak zmasakrowali, że tylko cu-
dem przeżył. Znęcano się nad mę-
żem i córkami, a nawet jej samej nie 
oszczędzono. Straciwszy cały swój 

majątek, który za bezcen musieli zli-
kwidować, Baronowie obecnie na 
nowo muszą się dorabiać. Grono 
nasze powiększył stary wiarus pan 
Baron, który mimo wszystko zawsze 
jest uśmiechnięty i wesoły, a ze swoją 
nieodstępną fajeczką uosabia typ sta-
rego Ślązaka, wychowanego w twar-
dej szkole życiowej.

Po drugiej stronie ulicy widzi-
my synagogę żydowską. Pierwsze 
wzmianki o mieszkańcach Lubliń-
ca wyznania mojżeszowego sięga-
ją drugiej połowy XVIII wieku. 
Dzięki zawartej umowie z 1821 

roku uzyskano teren pod budo-
wę synagogi przy ówczesnej uli-
cy Rosenbergerstrasse, dzisiejszej 
Mickiewicza.

Synagoga jest otoczona ogro-
dem, na terenie którego stoi mały 
budynek, gdzie dokonuje się rytu-
alnego uboju. Stoi tam również do-
mek mieszkalny dla kantora, łaźnia 
oraz altanka. Na zdjęciu z 1922 roku 
widzimy synagogę, która ma dwu-
spadowy dach kryty dachówką. Na 
ścianie frontowej, skierowanej ku 
ulicy, znajdują się trzy duże pół-
koliste okna.

z Marianem  
Berbeszem

Tak wyglądało nasze miasto – Lubliniec – w latach 20-tych minionego 
stulecia. Wiele od tego czasu się zmieniło, lecz dobry duch miasta pozostał. 
Przypominają nam o tym budynki, które tamte czasy pamiętają, lecz niestety 
nie są nam w stanie czegokolwiek powiedzieć. Mieszkańców naszego miasta, 
pamiętających tamte czasy, nie ma już w zasadzie między nami. Czas nie-
ubłaganie biegnie do przodu, lecz nie wolno nam zapomnieć o historii naszego 
miasta, a szczególnie o tym, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Po wakacjach serdecznie zapraszam do czytania kolejnego cyklu artykułów, 
dotyczących życia naszego miasta w okresie międzywojennym. Jednocześnie 
bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie „Podróży w czasie”.

Marian Berbesz

W 1929 r. była tu już „Europejska”. Na zdjęciu widoczna rodzina państwa Baronów.
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Dziś w miejscu synagogi znajduje się blok.
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Kościółek Św. Anny.
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Restauracja „Pod Czarnym Orłem” stała przy 
Mickiewicza w 1905 roku.
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NA PóŁCE Z KSIĄŻKAMI
„drużyna 3. Pościg” 
John Flanagan 

To już trzeci tom nowej serii autora 
znakomitego cyklu „Zwiadowcy”. 

Tym razem Drużyna Czapli podą-
ża szlakiem krwawego pirata, Zavaca. 
Młodzi mężczyźni mają jeden cel – 
powstrzymać okrutnika, nim wyrządzi 
jeszcze więcej szkód. Dla Hala schwy-
tanie złodzieja, który skradł Andomal, 
to jedyna szansa na odzyskanie hono-
ru i powrót do rodzinnej wioski. Dro-
ga do fortecy Zavaca wiedzie jednak 
przez rwące, pełne wodospadów rzeki. 
Hal wie, że w starciu z piratem będzie 
musiał wykazać się umiejętnościami 
daleko wykraczającymi poza te, któ-
rych nauczył się na szkoleniu. Czeka go 
walka jeden na jednego – walka, w któ-
rej zwycięży, albo zginie. (mak)

* Książkę można znaleźć wśród no-
wości w Miejsko-Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Lublińcu.

KINA
KaroliNKa W LubLińcu

,,Wspaniała”

„Wspaniała” to rozgrywająca się w  świecie 
szalonych lat 50-tych romantyczna komedia 
o  wyjątkowo ambitnym szefie i  jego utalen-
towanej sekretarce. Wybuchowa relacja tej 
dwójki, oparta na wzajemnej fascynacji, ale 
i  konfliktowych charakterach, zaprowadzi 
bohaterów z  francuskiej prowincji na salony 
Nowego Jorku.

Gatunek: komedia
Reżyseria: Régis Roinsard
Scenariusz: Régis Roinsard, Daniel 
Presley, Romain Compingt

Obsada: Romain Duris, Déborah François, 
Bérénice Bejo, Shaun Benson 
Produkcja: Francja
Czas trwania: 111 minut
Premiera w Polsce: 22 marca 2013
Premiera światowa: 17 listopada 2012
Ceny biletów: 15 zł, ulgowy 12 zł
Film od lat 15

Piątek  19:00 
Sobota  19:00
Niedziela   19:00
Poniedziałek   19:00
Wtorek   19:00

,,Goryl  Śnieżek w Barcelonie”

Bohaterem filmu jest wyjątkowy mieszkaniec 
ogrodu zoologicznego – jedyny biały goryl 
na świecie. Jego gęste, śnieżne futro wywo-
łuje zachwyt wszystkich dzieci, ale dla innych 

człekoształtnych lokatorów zoo małpiszon-
-albinos jest źródłem wstydu. Odtrącony 
i  wyszydzany przez swoich ziomków, dzielny 
biały gorylek postanawia wyruszyć w sekret-
ną misję do samego serca wielkiego miasta, 
gdzie rezyduje wszechwładna wróżka, która 
jako jedyna może przemienić go w zwykłego 
goryla. Tak rozpoczyna się niezwykła przygo-
da sprytnej małpki oraz towarzyszącego jej 
przyjaciela – wesołej czerwonej pandy. Ściga-
ni przez kłusowników, wywołają w metropolii 
prawdziwe białe szaleństwo!

Gatunek: komedia animowana
Reżyseria: Andrés G. Schaer
Scenariusz: Elsa Pataky, Rosa 
Boladeras, Pere Ponce 
Obsada: Elsa Pataky, Pere 
Ponce, Elsa Anka 
Produkcja: Hiszpania
Czas trwania: 85 minut
Premiera w Polsce: 25 maja 2013
Premiera światowa: 23 grudnia 2011
Ceny biletów: 15 zł, ulgowy 12 zł
2 lipca, godz. 10:00 – bilet 10 zł

Piątek  17:00 
Sobota  17:00
Niedziela   17:00
Poniedziałek   17:00
Wtorek   17:00
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sport
a KL aSa

Orzeł czy Huragan 
w okręgówce?
Piłkarze a klasy lublinieckiej 
rozegrali dwie kolejki. W walce 
o awans do klasy okręgowej liczą 
się już tylko dwa zespoły: orzeł 
babienica/Psary i Huragan Jezioro

Prowadząca w tabeli Sparta II 
Lubliniec ze względów regu-
laminowych nawet w przy-

padku wygrania w najbliższej kolejce 
z Huraganem Jezioro i utrzymania 
pierwszego miejsca w A-klasowej 
tabeli (lepszy bilans bezpośrednich 
spotkań z Orłem) nie może awanso-
wać do częstochowskiej okręgówki. 
A więc decydująca piłkarska bata-
lia rozegra się pomiędzy aktualnym 
wiceliderem Orłem Psary/Babienica 
i zajmującym trzecie miejsce Hura-
ganem Jezioro. W dużo lepszej sytu-
acji znajdują się podopieczni Ryszar-
da Klabisa, którzy mają dwa punkty 
przewagi nad Huraganem oraz lep-
szy bilans bezpośrednich spotkań 
(0:0 i 1:1). A więc do końcowego 
sukcesu w postaci awansu wystar-
czy im praktycznie remis w naj-
bliższym wyjazdowym spotkaniu 
z Ruchem Kochanowice. W najcie-
kawszym spotkaniu XXVII zaległej 
kolejki Orzeł Babienica/Psary 1:2 
(1:1). Prowadzenie dla Orła uzyskał 
jego najlepszy strzelec Marcin Ga-
tys. Wyrównał w 35 minucie Okan 
Bahceci, a zwycięską bramkę w 57 
minucie z rzutu wolnego uzyskał 
a Tomasz Knejski. W niezwykle 
ważnym do układu dolnych rejonów 
tabeli meczu Rybak Ciasna 3:0 po-
konał na wyjeździe Śląsk Koszęcin, 
zapewniając sobie A-klasowe utrzy-
manie. W przedostatniej XXIX ko-
lejce Huragan Jezioro, po celnych 
uderzeniach Dominika Sitkiewi-
cza oraz wprowadzonego na boisko 
w 70 minucie Jakuba Chyry, 2:0 (0:0) 
pokonał Spartę Tworóg. W takim 
samym stosunku Orzeł zwyciężył 
Rybaka Ciasna. Bramka Marcina 
Chętkowskiego zadecydowała o wy-
granej Błękitnych Herby z Ruchem 
Kochanowice. W Droniowicach fe-
stiwal strzelecki urządzili sobie pił-
karze Mechanika Kochcice, gromiąc 
gospodarzy 11:1. Dla podopiecznych 

Rafała Dybowskiego bramki zdo-
byli: Adam Chmielewski i Andrzej 
Kazior – 3, Adam Mańka – 2, Łu-
kasz Oszielor, Przemysław Ledwoń 
oraz Szymon Strzoda (z karnego). 
Zajmujące odpowiednio 13 i  14 
miejsce w tabeli zespoły Błękitnych 
Herby i LKS-u Droniowice zgodnie 
z regulaminem rozgrywek spadają 
do B klasy. Decyzją Wydziału Gier 
i Dyscypliny Podokręgu Lubliniec 
utrzymano boiskowy wynik spotka-
nia XXIV kolejki, w którym Me-
chanik Kochcice 3:2 pokonał Błę-
kitnych Herby.

W grupie I A klasy częstochow-
skiej prowadząca w tabeli Warta 
Mstów w przedostatniej XXV ko-
lejce 1:1, (0:0) remisując z Liswar-
tą Krzepice, awansowała do klasy 
okręgowej. Dopiero ostatnia kolejka 
zadecyduje, kto oprócz Błękitnych 
Libidza zostanie zdegradowany do 
B klasy. Powyższa sprawa rozstrzy-
gnie się pomiędzy Gromem Cy-
karzew i Płomieniem Czarny Las. 
W grupie II już wcześniej awans 
wywalczył MKS Myszków, a na 
trzech ostatnich miejscach zagrożo-
nych B klasowym spadkiem znajdu-
ją się zespoły Salosu Częstochowa, 
Orłów Kusięta i Startu Soborzyce.

b KL aSa

Świętowali A-klasowy
awans
Piłkarskie rozgrywki b klasy 
Podokręgu Lubliniec dobiegły 
końca. do a klasy awansowały 
drużyny MLKS-u ii Woźniki 
i Płomienia Przystajń

W ostatniej XXII kolejce 
bezsprzecznie najlep-
sza drużyna tegorocz-

nego sezonu MLKS II Woźniki 
3:1 (2:1) pokonał Unię Lisowice, 
dla której honorową bramkę zdo-
był Grzegorz Malek. W 85 mi-
nucie spotkania w  miejsce Bar-
tosza Strzody na boisku pojawił 
się grający trener Unii Krzysztof 
Brol. Podopieczni Michała Krę-
blewskiego w 22 meczach zdobyli 
61 punktów (bramki: 94:19), od-
nosząc 20 zwycięstw, jeden mecz 
remisując (XVII kolejka-0:0 z Taj-
funem Harbułtowice) oraz zaledwie 
jeden raz ponosząc porażkę (VII 
kolejka-1:2 ze Spartą II Tworóg). 
Drugi w tabeli A-klasowy beniami-
nek Płomień Przystajń po bramce 
Michała Sokołowskiego 1:0 wy-
grał z  Tajfunem Harbułtowice, 
a potem rozpoczęła się piłkarska 
feta z okazji historycznego awan-
su. W 30 minucie spotkania pił-
karską karierę zakończył prezes, 
trener i zawodnik w jednej osobie, 
czyli Józefa Prusko. Klubowi dzia-
łacze, zawodnicy i kibice uhono-
rowali Józefa Prusko ogromnym 
pamiątkowym pucharem. Wójt 
gminy Przystajń Andrzej Kuchar-
czyk przekazał prezesowi klubu list 
gratulacyjny z okazji awansu do 
A klasy, a Piotrowi Matyji symbo-
liczną piłkę dla najlepszego piłka-
rza Płomienia w tegorocznym se-
zonie. Pamiątkowymi statuetkami 
uhonorowano również wszystkich 
piłkarzy, którzy wywalczyli histo-
ryczny A-klasowy awans. Bramka 
Mateusza Błazenka zadecydowa-

ła o zwycięstwie LKS-u Wierzbie 
w pojedynku z Płomieniem Ła-
giewniki Wielkie. Zieloni Zbo-
rowskie 2:1 pokonali Orzeł Pawon-
ków, dla którego honorową bram-
kę zdobył Przemysław Kałuziński. 
Victoria Strzebiń walkowerem 3:0 
wygrała z trzecią w tabeli Spartą 
II Tworóg. Żwirex Hadra 3:1 po-
konał Dragona Rusinowice. Dla 
Żwireksu  celnie trafiali Dawid 
Pyka, Witold Raj i  Jakub Duda, 
a dla Dragona bramkę uzyskał Pa-
tryk Mielczarek.

Z B klasy Podokręgu Często-
chowa awans do A klasy wywal-
czyły drużyny Kmicica Kruszyna 
i Polonii-Unii Widzów (grupa I) 
oraz Alkasu Aleksandria i LZS-
-u Mrzygłód k/Myszkowa (gru-
pa II). W ostatniej XXII kolej-
ce grupy pierwszej prowadzący 
w  tabeli Kmicic Kruszyna 4:1 
pokonał Iskrę Mokrzesz, a wi-
celider Polonia-Unia Widzów 
0:1 uległa Sparcie Nowa Wieś. 

Efektowną wygraną 12:0 z Białą 
Gwiazdą Krasice piłkarski sezon 
zakończyła drużyna Płomienia 
Lgota Mała, która z dorobkiem 
44 punktów (gorszy bilans bez-
pośrednich spotkań z Polonią-
-Unią) zajęła trzecie miejsce 
w tabeli (Sas)

Wyniki 
(XXVII-zaległa): Huragan Jezio-
ro-Pokój Sadów 2:1, Promień Glini-
ca-Sparta Tworóg 5:2, Orzeł Babie-
nica/Psary-Sparta II Lubliniec 1:2, 
Błękitni Herby-LKS Sieraków Sląski 
4:4, Śląsk Koszęcin-Rybak Ciasna 
0:3, Rozwój Olszyna-Ruch Kocha-
nowice 0:2, Mechanik Kochcice 
i LKS Droniowice-pauza; (XXIX 
kolejka): Huragan Jezioro-Spar-
ta Tworóg 2:0, Orzeł Babienica/
Psary-Rybak Ciasna 2:0, Promień 
Glinica-LKS Sieraków Śląski 2:3, 
Błękitni Herby-Ruch Kochanowi-
ce 1:0, LKS Droniowice-Mecha-
nik Kochcice 1:11, Śląsk Koszęcin-
-Rozwój Olszyna 2:2, Pokój Sadów 
i Sparta II Lubliniec-pauza.

Drużyna M Pkt Bramki
1. Sparta II Lubliniec 25 54 66:23

2. Orzeł Babienica/
Psary 25 54 67:22

3. Huragan Jezioro 25 52 62:35
4. Mechanik Kochcice 25 48 63:26
5. Promień Glinica 25 46 82:42
6. Rozwój Olszyna 25 39 48:43
7. Ruch Kochanowice 25 37 44:60

8. LKS Sieraków 
Śląski 26 33 51:48

9. Sparta Tworóg 25 32 38:41
10. Pokój Sadów 25 31 46:51
11. Rybak Ciasna 25 26 42:59
12. Śląsk Koszęcin 26 26 47:65
13. Błękitni Herby 25 20 40:78
14. LKS Droniowice 25 2 21:124

XXX kolejka (30.06-17.00): 
Sparta II-Huragan, Ruch-Orzeł, 
Rozwój-Błękitni, Rybak-Promień, 
Tworóg-Droniowice, Mechanik-Po-
kój, Śląsk i Sieraków Śląski-pauza. 

Drużyna M Pkt Bramki

1. MLKS II Woźniki 22 61 94:19

2. Płomień Przystajń 22 47 56:34

3. Sparta II Tworóg 22 40 47:34

4. Żwirex Hadra 22 38 51:43

5. Victoria Strzebiń 22 37 64:36

6. LKS Wierzbie 22 30 36:43

7. Zieloni Zborowskie 22 28 41:48

8. Dragon Rusinowice 22 28 41:51

9. Tajfun  
Harbułtowice 22 24 29:43

10. Płomień  
Łagiewniki Wlk 22 17 36:61

11. Unia Lisowice 22 15 38:69

12. Orzeł Pawonków 22 13 28:80

W przedostatniej XXV kolejce Błękitni 
Herby 1:0 (1:0)  pokonali Ruch 
Kochanowice.
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Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano wszystkich piłkarzy Płomienia, 
którzy wywalczyli historyczny A-klasowy awans.
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W ostatniej XXII B-klasowej kolejce Płomień Przystajń 1:0 (0:0) pokonał Tajfun Harbułtowice. Przy piłce kapitan 
Płomienia Piotr Matyja.
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PiŁK a MŁodZieŻoWa

Piłkarska 
Kadra 
Czeka
Orzeł Pawonków wy-

walczył trzecie miejsce 
w  turnieju f inałowym 

województwa śląskiego XXIX 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Nożnej Chłopców (1998r. i mł.) 
im. Stanisława Tymowicza „ Pił-
karska Kadra Czeka”. Sporto-
wa impreza z udziałem Olimpii 
Truskolasy, Pasjonata Danko-
wice k/Bielska-Białej, Orkana 
Rzerzęczyce i Orła Pawonków 
odbyła się na obiektach sporto-

wych Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Kłobucku. Podopieczni 
Szymona Mlynka w trzech me-
czach wywalczyli cztery punkty. 
W pierwszym spotkaniu wysoko 
0:5 ulegli późniejszemu trium-
fatorowi Pasjonatowi Dankowi-
ce, następnie 1:1 (bramka: Pawła 
Świerca) zremisowali z Olimpią 
Truskolasy, a w trzecim pojedyn-
ku pewnie 6:0 (bramki: Paweł 
Świerc – 4, Piotr Świerc i Szy-
mon Przybyła) wygrali z  Or-
kanem Rzerzęczyce. Z dorob-
kiem 5 bramek Paweł Świerc 
został wicekrólem klasyf ikacji  
strzelców.

Zwycięska drużyna Pasjona-
ta Dankowice (w decydującym 
spotkaniu bezbramkowo zre-
misowała z Olimpią Truskola-
sy) wystąpi w  Finale Central-
nym w  dniach 9-14 sierpnia 
w Słubicach.

Klasyf ikacja końcowa: 1. Pa-
sjonat Dankowice, 2. Olimpia 
Truskolasy, 3. Orzeł Pawonków, 
4. Orkan Rzerzęczyce. (Sas)

sport
KL aSa oKRęgoWa

Wysoka wygrana MLKS-u Woźniki
Podopieczni Michała budnego,  
pewnie pokonując Lotnika  
Kościelec, zachowali szansę 
na iV-ligowy awans

Stanisław Wrzesiński

Dla Woźnik trzy bram-
ki zdobył Mateusz Za-
czyński, dwie Sebastian 

Standera, a jedną Szymon Przy-
byłka. Dla Lotnika honorowego 
gola w 90 minucie uzyskał gra-
jący trener Przemysław Chobot. 
Bramka Łukasza Paździora, po 
indywidualnej akcji oraz mi-
nięciu w  polu karnym trzech 
rywali, zadecydowała o wygra-
nej Warty Kamieńskie Młyny 
w  wyjazdowym spotkaniu ze 
Zniczem Kłobuck. Podopieczni 
Sebastiana Goldy, którzy tym 
pojedynkiem zakończyli tego-
roczny sezon, od 60 minuty 
grali w osłabieniu po czerwo-
nej kartce dla Krzysztofa Ma-
zura. Czwarta w  tabeli Spar-
ta Lubliniec 2:1 (1:0) pokona-
ła bardzo dobrze spisującą się 
w tej rundzie piłkarską druży-
nę z Panek. Dla Sparty bramki 
zdobyli Damian Gadecki oraz 
zwycięską w  doliczonym cza-
sie gry Mateusz Jaroszowiec. 
Liswarta Lisów nie sprostała 
na wyjeździe zajmującej trzecie 
miejsce Polonii Poraj, przegry-
wając 2:4. Dla Liswarty bram-
ki zdobyli Mateusz Korzekwa 
i Fabian Wilk, a dla Polonii Ar-
tur Opeldus (trzy) i Piotr Pru-
sko. W derbach Podokręgu Lu-
bliniec walcząca o utrzymanie 
Unia Kalety, po celnych ude-
rzeniach Adriana Golca i Ka-
mila Pilarskiego, 2:0 wygrała 
z Jednością Boronów. Niestety 
powyższa wygrana okazała się 
tzw. pyrrusowym zwycięstwem, 
ponieważ Orkan Rzerzęczyce 
niespodziewanie, po golach 

Macieja Mielczarka i  Bartło-
mieja Raka, 2:0 (0:0) zwycię-
żył na wyjeździe występującego 
w młodzieżowym zestawieniu 
IV-ligowego beniaminka, czyli 
Raków II Częstochowa. Pod-
opieczni Sebastiana Lebka po-
mimo zdobycia w ostatniej ko-
lejce trzech punktów (walkower 
3:0 ze Spartą Siedlec Duży), 
pozostaną na przedostatnim 
spadkowym piętnastym miej-
scu. Niemniej o  tym czy do 
A k lasy spadną zespoły, które 
uplasują się na 14 i 15 miejscu 
w  częstochowskiej okregówce 
zadecyduje kilka czynników, 
a  mianowicie…III-ligowa re-
forma (2 grupy po 12 drużyn 

zamiast jednej grupy 16-ze-
społowej), sytuacja w IV-lidze 
śląskiej (w  przypadku wygra-
nej w  ostatniej kolejce Victo-
rii Częstochowa z Górnikiem 
Mysłowice wówczas często-
chowianie rozegrają dwumecz 
barażowy o pozostanie z Unią 
Racibórz) oraz czy do czwartej 
l igi, oprócz Rakowa II, awan-
suje jeszcze jedna drużyna tj. 
Woźniki czy Polonia Poraj 
(zespół który uplasuje się na 
II miejscu musi co najmniej 
posiadać drugą średnią aryt-
metyczną spośród drużyn, któ-
re zajmą drugie miejsce w roz-
grywkach sześciu grup k lasy 
okręgowej woj. śląskiego). Mecz 

ostatniej X X X kolejki Orkanem 
Rzerzęczyce – Unia Rędziny 
zadecyduje, która z tych dwóch 
drużyn uplasuje się na zagro-
żonym degradacją 14 miejscu. 
W tej chwili w lepszej sytuacji 
jest zajmujący trzynastą loka-
tę Orkan, który posiada punkt 
przewagi nad Unią, a do pełni 
szczęścia wystarczy mu nawet 
remis. W zaległym derbowym 
spotkaniu X XVI kolejki Jed-
ność Boronów 2:2 (0:1) zremi-
sowała z kończącą w 8-osobo-
wym zestawieniu (trzy czerwo-
ne kartki) Wartą Kamieńskie 
Młyny. Dla gospodarzy autorem 
dwóch bramek był Łukasz Żuk, 
który również z powodu dwóch 

żółtych kartek opuścił plac gry 
w 75 minucie, a dla gości gole 
zdobywali Dawid Ozga i Ma-
teusz Klyta.

W najciekawszych spotkaniach 
ostatniej XXX kolejki, w sobo-
tę (29.06-18.00) Liswarta Li-
sów zmierzy się z Woźnikami, 
Jedność Boronów spotka się ze 
Spartą Lubliniec, a KS Panki bę-
dzie podejmować Polonię Poraj.

Warta Kamieńskie Młyny na wyjeździe 1:0 (0:0) pokonała Znicz Kłobuck.
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Pozostałe wyniki 
(XXIX kolejka): Unia Rędziny-
-Orzeł Kiedrzyn 0:2, Pogoń Ka-
myk-Sparta Siedlec Duży 3:0 (vo); 
(XXVI kolejka): Jedność Boro-
nów-Warta Kamieńskie Młyny 2:2. 

Drużyna M Pkt Bramki

1. Raków II 
Częstochowa 29 71 97:24

2. MLKS Woźniki 29 68 68:19

3. Polonia Poraj 29 67 82:25

4. Sparta Lubliniec 29 52 65:37

5. Pogoń Kamyk 30 51 51:52

6. KS Panki 29 49 53:38

7. Warta Kamieńskie 
Młyny 30 44 59:41

8. Orzeł Kiedrzyn 29 42 45:36

9. Lotnik Kościelec 29 40 47:48

10. Znicz Kłobuck 29 36 37:48

11. Jedność  Boronów 29 36 43:58

12. Liswarta Lisów 29 31 48:75

13. Orkan Rzerzęczyce 29 27 37:66

14. Unia Rędziny 29 26 28:61

15. Unia Kalety 29 22 47:65

16. Sparta Siedlec 
Duży 29 0 5:119

XXX kolejka (29.06-18.00): Li-
swarta-Woźniki, Jedność-Sparta, 
Panki-Polonia, Orzeł (boisko w 
Kamyku)-Znicz, Lotnik-Raków 
II, Orkan-Rędziny, Siedlec Du-
ży-Kalety 0:3 (vo), Warta-Pogoń 
1:2 (05.06).  

Drużyna Orła Pawonków z trenerem Szymonem Mlynkiem.
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GL_004

RABATY do -35%
pojedyńczy jasny

podwójny jasny

podwójny ciemny

od 1600 zł

od 2400 zł

od 2800 zł

od 3800 zł

pojedyńczy ciemny

MOŻ
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RATY 0%

Reklama

MoToRYZacJa
 �Mechanika pojazdowa: wszel-

kie naprawy bieżące; wymiany 
klocków, olejów, filtrów itp.; ser-
wis opon. Lubliniec ul. Pokoju 67, 
tel. 502 125 745

 �Spawanie plastiku – naprawa 
zderzaków. Lubliniec ul. Sadowa 
1a, tel. 34 353 17 55

 �Auta kupię do złomowania i ka-
sacji. Zaświadczenia o  złomowa-
niu. Dojazd do klienta. Tel. 783 
278 813

 �Pomoc w  sprowadzaniu aut 
z Niemiec. Tel. 793 108 195

 �  Sprzedam Fiata Punto II, 
2004 rok, 83 tys km przebiegu, 
3-drzwiowy, niebieski kolor, 3 
opony gratis; wymieniony rozrząd 
kompletny, stan bdb, wymieniony 
olej, piękny lakier; z salonu w PL. 
Przegląd ważny do 01.2014r, nowy 
termostat, radio. Cena 6999zł do 
negocjacji. Tel. 794 120 160

nieRucHoMoŚci
 �Sprzedam garaż murowany, wła-

snościowy przy ul. Damrota w Lu-
blińcu. Tel. 798 076 065 lub 505 
029 834

 �Sprzedam M4 w Lisowie k. Lu-
blińca, 62m2, na parterze w dwu-
piętrowym bloku, z balkonem, 
okna PCV, stan bardzo dobry. Tel. 
781 813 703

 �Sprzedam niezależną poło-
wę domu o pow. 113m2 z działką 
525m2 i garażem murowanym na 
dwa samochody. Cena 275 000zł. 
Lubliniec ul. Grunwaldzka 33. Tel. 
606 265 212
Pilnie szukamy M3 w Lublińcu do 
120.000zł. Zapewniamy pełną ob-
sługę prawną, bankową. Nieru-
chomości Jarzyńscy 600 386 754 

 �Lubliniec ul. Wyszyńskiego, 
dom 100m, do remontu. Cena 
145.000 Nieruchomości Jarzyńscy 
600 386 754, 604 917 569

 �M3/M4 ul. Szymanowskiego, I 
p. Cena 160.000 Nieruchomości 
Jarzyńscy 600 386 754, 604 917 569

 �Koszęcin, dom 130m na działce 
1875m. Cena 250.000 Nierucho-
mości Jarzyńscy 600 386 754, 604 
917 569

 �Lubliniec ul. Opolska, dom 110m. 
Cena 397.000 Nieruchomości Ja-
rzyńscy 600 386 754, 604 917 569

 �Lubliniec Wymyślacz ok. 100m 
dom parterowy po termomoderni-
zacji, do wprowadzenia się. Cena 
260.000 Nieruchomości Jarzyńscy 
600 386 754, 604 917 569

 �Lubliniec Wymyślacz ok. 100m 
do remontu. Cena 190.000 Nieru-
chomości Jarzyńscy 600 386 754, 
604 917 569

 �Mieszkanie 3-pokojowe, parter, 
balkon, 66m2. Cena 160 tys www.
glc.com.pl 506 115 890

 �Dom Jeżowa 120m2. Cena 180 
tys www.glc.com.pl 506 115 890

 �Dom Lubliniec, eksluzywny, 
160m2. Cena 500 tys www.glc.
com.pl 506 115 890

 �Dom Lubliniec, dzielnica Dro-
niowiczki. Cena 430 tys www.glc.
com.pl 506 115 890

 �Dom Lubliniec, eksluzywny, 
280m2, działka 1200m2. Cena 700 
tys www.glc.com.pl 506 115 890

 �Dom Lubliniec, nowy. Cena 270 
tys www.glc.com.pl 506 115 890

 �Działka budowlana 850m2, 
Mzyki. Cena 35 tys www.glc.com.
pl 506 115 890

 �Działka rekreacyjna 2000m2, 
Pawełki. Cena 60 tys www.glc.
com.pl 506 115 890

 �Ogródek działkowy Lubliniec. 
Cena 10 tys do negocjacji, www.
glc.com.pl 506 115 890

 �Działkę budowlaną sprzedam w 
Lublińcu ul. Chabrowa, pow. około 
900m2. Tel. 506 824 276

 �Działka rekreacyjna w Lisowie 
przy lesie, z domkiem murowanym 
(kuchnia, pokój z kominkiem, ła-
zienka, poddasze, taras). Tel. 607 
928 193

eduKacJa
 �Bezpłatna Policealna Szkoła An-

tyterroryzmu i Ochrony. Katowice, 
32 203 27 01, 605 294 324, www.
grom-ochrona.pl 

 �MATEMATYKA tel. 664 034 
988

RóŻne
 �Drewno opałowe i kominkowe 

transport gratis. Tel. 607 503 901
 �Sprzedam ładne byczki i jałówki 

do chowu, możliwy transport. Tel. 
692 367 815

 �Kupię zboże paszowe, tel. 691 
391 104

 �Sprzedam tanio sadzonki mo-
drzewia, tel. 697 728 733

 �Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego dobrej jakości: dąb, 
brzoza, sosna. Tel. 600 471 079, 
604 129 123, 34 353 17 29

 �OKAZJA!!Sprzedam bardzo ta-
nio meble dębowe. Stan b. dobry.  
Tel. 888 187 001

budoWLane
 �w w w.k om i n k i-lub l i n i e c .p l        

Tel. 603 710 326
 �Budujesz, remontujesz, nie masz 

pomysłu na wnętrza? Zadzwoń! 
STUDIO PROJEKTOWE AR-
CHITEKTURY WNĘTRZ Ka-
tarzyna Michoń-Kotas. Tel. 601 
459 198 

 �Projekty budowlane, kierownik 
budowy. Tel. 515 976 642

 �Świadectwa energetyczne. Tel. 
515 976 642

 �Stal zbrojeniowa, dowóz gratis. 
Tel. 515 976 642

 �PIOterm usługi budowlane, do-
cieplenia, tynki wewn. i zewn., su-
cha zabudowa, proste konstrukcje 
dachowe. Tel. 721 432 493

 �Brukarstwo, usługi budowlane. 
Tel. 515 837 810

 �Biuro projektowe ZREMBUD 
– sprzedaż projektów gotowych, 
adaptacje, projekty indywidualne, 
kredyty. Lubliniec Pl. Mańki 8, 
wejście od parkingu pok. 33 I pię-
tro. Tel. 604 090 272, 608 061 896

 �CENTRUM OGRODZEŃ 
betonowe, siatka, panele, bramy. 
Montaż!!! Tel. 604 808 686, 663 
174 725 Jawornica, ul. Leśna 2 
Kostka brukowa od 25zł/m2, obrze-
ża, palisady, ażury, krawężniki. 
Transport gratis. Tel. 668 277 585

uSŁugi
Szybka pożyczka do 5000zł! Rów-
ne raty, bez ukrytych opłat. Provi-
dent Polska S.A. 600 400 288 (ta-
ryfa wg opłat operatora)

 �ELEKTROINSTALATOR-
STWO Instalacje światła i  siły 
przyłącza, remonty, pomiary, za-
świadczenia. Tel. 602 495 357

 �USŁUGI BRUKARSKIE – 
SOLIDNIE, KOMPLEKSOWO. 
Tel. 695 76 21 15

 �Docieplenia budynków. Tel. 721 
432 493 

 �Usługi brukarskie, utwardzanie 
terenu, usługi ładowarko-koparką. 
Tel. 604 236 065

 �Usługi ogólnobudowlane, tel. 
788 324 993

 �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, murowa-
nie klinkieru. Solidnie – nie musi 
być drogo. Tel. 503 995 407

 �Usługi minikoparką, wykopy, ka-
nalizacja, fundamenty, transport 4 
tonową wywrotką. Tel. 696 200 195

 �Wiercenie studni, pogłębianie, 
czyszczenie, dezynfekcja, pompy 
ciepła, pale. Tel. 668 149 373

 �Przewóz osób – 12 miejsc. „JOR-
GUŚ”. Tel. 607 212 908

 �Hurtownia hydrauliczna AN-
BUD zaprasza do współpracy insta-
latorów, Lubliniec. Tel. 531 460 014

 �Usługi budowlane. Regipsy, gła-
dzie, gipsowa zabudowa poddaszy, 
sufity podwieszane. Tel. 698 304 
774

 �USŁUGI KOPARKĄ! Wykopy 
wszelkiego typu: równanie, niwe-
lowanie, korytowanie, zagęszcza-
nie terenu. Przygotowywanie placu 
budowy. Tel. 501 027 345

 �Układanie płytek, schody, ła-
zienki, kuchnia, tarasy, murowanie, 
wylewki. Tel. 513 456 690 

 �Futra. Szycie nowych, przerób-
ki, reperacje.Wymiana zamków w 
kurtkach skórzanych, reperacje. 
Pawilony Damrota 14, Lubliniec. 
Tel. 503 682 858 

 �Wymiana zamków w kurtkach 
skórzanych, reperacje, zapięcia. Pa-
wilony Damrota 14. Tel. 503 682 858 

 �Wynajmę busa 9 – osobowego, 
przeprowadzki, transport. Tel. 604 
730 011

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

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

WOJTALA TRUCKS

054REKLAMA

KASACJA 

www.demontaz.com

Wiercenie studni głębinowych 
oraz wykonywanie otworów 

pod słupy, pale itp. 
tel. 602 371 146

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
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 �Usługi minikoparką 3-tonową: 
wykopy, przyłącza, drenaże itd. 
Tel. 666 544 665

 �Układanie płytek, gresu, kafelek 
– schody, łazienki, tarasy, balkony. 
Murowanie klinkierowych słup-
ków. Tel. 503 995 407

 �FHU „SOLFAR” oferuje kom-
pleksową obsługę: alarmy, kamery, 
monitoring, domofony, anteny, napę-
dy do bram, kontrola dostępu oraz in-
stalacje elektryczne. Tel. 500 786 054

 �Licencja Ministra Finansów – 
kompleksowa obsługa rachunko-
wo-księgowa, a także kadrowo-pła-
cowa. 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 oraz montaż 
ogrodzeń betonowych i przemysło-
wych – tanio, solidnie, komplekso-
wo! Wolne terminy w  2013r. Tel. 
727 424 214

 �BALUSTRADY NIERDZEW-
NE www.wolmar.pl 606 512 929

 �Krycie dachów papą termozgrze-
walną, blachodachówką, dachów-
ką; rynny i obróbki – tanio i solid-
nie. Tel. 692 326 599 – cennik na 
www.romix.rox.pl

 �Gładzie gipsowe, malowanie, re-
gipsy, sufity podwieszane, zabudo-
wy, docieplenia poddaszy, panele, 
płytkowanie. Tel. 531 833 445

 �Wylewki maszynowe. www.pa-
tryx.pl Tel. 513 100 718

 �Glazura – łazienki, posadzki, 
schody; panele, gładzie gipsowe, ma-
lowanie; kompleksowe wykończenia 
wnętrz – TANIO! Tel. 697 376 937

 �Gipsowanie, malowanie, montaż 
płyt karto-gips, sufity podwiesza-
ne, ścianki działowe, panele podło-
gowe. Tel. 511 023 149

 �Gładzie gipsowe, podwieszane 
sufity, kafelkowanie, malowanie, 
wod-kan, instalacje elektryczne itp. 
Tanio i solidnie! Tel. 507 753 215 

 � „A-Z” REMONTY, KAFEL-
KOWANIE, BRUKARSTWO. 
TANIO I  SOLIDNIE. Tel. 692 
427 656

 � „Parkiet Jan” – Cyklinowanie bez-
pyłowo, podłogi kompleksowo, odna-
wianie schodów, parkietów, montaż 
paneli, ekopellet, www.parkietjan.
com, tel. 600 677 146, 34 317 92 67

 �AGD – naprawa lodówek, pralek, 
itp. Tel. 34 356 42 31, 662 334 581, 
696 116 102

 �Budowa domów, nadzór budow-
lany, kosztorysy, murowanie, do-
cieplenia styropianem, wełna, klin-
kier, płytkowanie, wykończenia 
wnętrz. Tel. 604 259 460

 �Centrum ogrodzeń. Najlepsza 
oferta! Siatka ogrodzeniowa 1,5m 
+ montaż, 50zł/mb; siatka ogro-
dzeniowa 1,25m + podmurówka 
+ montaż, 75zł/mb. Tel. 663 174 
725, 604 808 686

 �Kompletne ogrodzenie panelowe 
(systemowe) 1,5m – 55zł/mb z mon-
tażem 80zł/mb. Ogrodzenie pane-
lowe 1,23m + podmurówka + mon-
taż 90zł/mb. Jawornica, ul. Leśna 2. 
Tel. 663 174 725, 604 808 686

Krycie dachów papą termozgrze-
walną, 8zł/m2, gonty. Tel. 792 888 
018, www.dachpapa.pl 

 �Usługi wod-kan., c.o., gaz, kolek-
tory słoneczne, ogrzewanie podłogo-
we, projekt i wycena gratis, gwarancja 
na wykonane usługi. Tel. 693 033 375

 �Kute ogrodzenia, bramy, balu-
strady, konstrukcje schodów tara-
sowych, podwieszanych. Rusino-
wice, tel. 695 389 288 

 �CZYSZCZENIE dywanów, 
wykładzin i  tapicerek. Tel. 34 356 
42 68, 604 858 166; ul. 3 Maja 3/46 
Jan Lubosz

 �Czyszczenie kostki brukowej, 
elewacji, posadzek, pranie dywa-
nów, tapicerek. Tel. 691 913 944, 
www.aquatika.strefa.pl

 �Meble kuchenne na wymiar, sza-
fy pod zabudowę. Tel. 881 338 447

 �Naprawa elektronarzędzi: Celma, 
Bosch, Black&Decker, Makita, Hi-
tachi, itp; silników prądu st. do 10 
kW oraz wirników i stojanów elektro-
narzędzi, agregatów prądotwórczych 
do 10 kW. Wypożyczalnia elektrona-
rzędzi. Koszęcin, ul. Sikorskiego 18 
Tel. 34 357 62 09, 502 6t81 723

Pellet – producent, tel. 600 677 146 

 �Wiosenne porządki w  Twoim 
domu i ogrodzie? Architekci krajo-
brazu Ci pomogą! Info pod nr 726 
909 670. Proszę dzwonić po 15.00

 �Usługi studniarskie! Kopanie i po-
głebianie studni w kręgach z betonu. 
Szukanie żył wodnych, czyszczenie 
studni. Solidnie! Tel. 724 314 636

 �Czyszczenie bik, kredyty i  po-
życzki bez bik. Ponad 25 partne-
rów! Tel. 703 202 602

 �Naprawa skuterów, quadów, aut. 
Części oraz serwis. Tel. 793 910 
762, 507 823 101

 �Przeprowadzki. Przewóz mebli, 
RTV/AGD. Tel. 539 810 965

daM PRacę
 �Agent Ochrony – kursy do licen-

cji, raty (praca). Tel. 32 203 27 01, 
605 294 324, www.grom-ochrona.pl

 �Praca w ochronie. Info pod nr tel. 
501 465 669

 �Praca dla kobiety w  dziale han-
dlowym w Częstochowie. Tel. 791 
130 782

 �Praca dla kobiety w  księgarni 
w  Częstochowie od zaraz. Tel. 34 
375 16 14
Firma zatrudni na umowę o  pra-
cę: 1. Montera instalacji wod.-kan. 
i  c.o.; 2. Montera instalacji wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych; 3. 
Brygadzistę. Tel. 667 701 384

ZWieRZęTa
 �Sprzedam psa Labradora bisz-

kopt. Cena 310zł, tel. 693 515 292

Dział reklamy i kolportażu 
Magdalena Walczak 
tel. 510 112 101 
magdalena.walczak@gazetalubliniecka.pl
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ogłoszenia
OGŁOSZENIA DROBNE

DOM POGRZEBOWY
M. Szwedziński 
42-700 Lubliniec
ul. Piłsudskiego 6A
TEL. 34 351 01 53 w godz. 8.00 – 15.00
TEL. 24 H 662 09 25 94, 604 25 37 19

Zakład Kamieniarski 
MONUMENTUS
Przemysław Bełdycki
CAŁOROCZNA OPIEKA NAD GROBEM
42-600 Tarnowskie Góry
ul. Lasowicka 19 
www.monumentus.pl
biuro@monumentus.pl
tel. 888 924 734, 504 588 859

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

Usługi Pogrzebowe
CALLA s.c.
42-290 Blachownia
ul. Leśna 39
tel. 34 327 00 68, tel. 24 H 691 651 636

INFORMATOR 
POGRZEBOWY 

OGŁASZAJ SIĘ NA ŁAMACH 

Chcesz sprzedać, kupić, zamienić? Zrób to za pośrednictwem naszego tygodnika!
U nas możesz BEZPŁATNIE nadać ogłoszenie. Wystarczy, że wypełnisz kupon i wrzucisz go do naszej 
redakcyjnej skrzynki, znajdującej się przy: Pl. Konrada Mańki 8 w Lublińcu 
     lub przyślesz pocztą na adres:
     „Gazeta Lubliniecka”
     Pl. Konrada Mańki 8 lok. 22
     42-700 Lubliniec

GAZETA LUBLINIECKA
TYGODNIK POWIATOWY Boronów Ciasna Herby Kochanowice Koszęcin Lubliniec Pawonków Woźnikin n n n n n n

Treść
KUPIĘ/SPRZEDAM*

*niepotrzebne skreślić
Dane ogłoszeniodawcy: (do wiadomości redakcji)



Dział Reklamy: Magdalena Walczak
tel. 34 356 10 17
kom. 510 112 101
e-mail: magdalena.walczak@gazetalubliniecka.pl 

EDUKACJA
  Tanie korepetycje z języka an-

gielskiego. Tel. 517 810 818

  Kursy przygotowujące do ma-
tury z wszystkich przedmiotów, 
osobne grupy dla dorosłych i dla 
uczniów; od 3 do 8 osób. Prowa-
dzą egzaminatorzy maturalni. Tel. 
792 553 303

MOTORYZACJA

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

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

WOJTALA TRUCKS

054REKLAMA

KASACJA 

www.demontaz.com

  Auta kupię do złomowania i 
kasacji. Zaświadczenia o złomo-
waniu. Dojazd do klienta. Tel. 783 
278 813

  Sprzedam VW Passat sedan, rok 
prod. 1998, 101 KM, benzyna 1.6, 
nowy niemiecki przegląd, niebie-
ski metalik, pełne wyposażenie, 
170 tysięcy km przebiegu, do re-
jestracji, sprawdzony. Cena 6700zł 
do negocjacji. Tel. 793 108 195

  Pomoc w sprowadzaniu aut z 
Niemiec. Tel. 793 108 195

  Sprzedam lampy do samocho-
du Volkswagen Bora. Cena 100zł 
za komplet. Tel. 694 803 095

NIERUCHOMOŚCI
  Wynajmę lokal użytkowy 

50m2, parter, CO gaz, klimatyza-
cja, 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 bar-
dzo dobrym stanie, 62m2. Parter 
w dwupiętrowym bloku. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 781 813 703

  Do wynajęcia M2 w centrum 
Lublińca, parter. Tel. 534 958 000

USŁUGI
  Usługi płytkarskie, łazienki, 

schody tarasy. Układanie paneli, 
gipsowanie, malowanie, murowa-
nie klinkieru. Solidnie – nie musi 
być drogo. Tel. 503 995 407

  Przewóz osób – 12 miejsc. „JOR-
GUŚ”. Tel. 607 212 908

  Hurtownia hydrauliczna AN-
BUD zaprasza do współpracy in-
stalatorów, Lubliniec. Tel. 531 460 
014

  Usługi budowlane. Regipsy, 
gładzie, gipsowa zabudowa pod-
daszy, su� ty podwieszane. Tel. 
698 304 774

  Układanie płytek, schody, ła-
zienki, kuchnia, tarasy, murowa-
nie, wylewki. Tel. 513 456 690 

 Futra. Szycie nowych, prze-
róbki, reperacje.Wymiana 
zamków w kurtkach skórza-
nych, reperacje. Pawilony 
Damrota 14, Lubliniec. Tel. 503 
682 858 

 Wymiana zamków w kurt-
kach skórzanych, reperacje, 
zapięcia. Pawilony Damrota 
14. Tel. 503 682 858 

 Wynajmę busa 9 – osobowe-
go, przeprowadzki, transport. 
Tel. 604 730 011

  Usługi minikoparką 3-tonową: 
wykopy, przyłącza, drenaże itd. 
Tel. 666 544 665

  Układanie płytek, gresu, kafe-
lek – schody, łazienki, tarasy, bal-
kony. Murowanie klinkierowych 
słupków. Tel. 503 995 407

  FHU „SOLFAR” oferuje kom-
pleksową obsługę: alarmy, kame-
ry, monitoring, domofony, anteny, 
napędy do bram, kontrola dostę-
pu oraz instalacje elektryczne. Tel. 
500 786 054

  Licencja Ministra Finansów – 
kompleksowa obsługa rachunko-
wo-księgowa, a także kadrowo-
-płacowa. Tel. 660 901 015

  Sprzątanie mieszkań, klatek 
schodowych – promocja. Tel. 793 
108 195

  Profesjonalne wycinanie trud-
nych drzew – podnośnikiem lub 
metodą alpinistyczną. Tel. 601 756 
149

  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, kafe-
lek – schody, łazienki, tarasy, bal-
kony. Murowanie klinkierowych 
słupków. Tel. 503 995 407

  FHU „SOLFAR” oferuje kom-
pleksową obsługę: alarmy, kame-
ry, monitoring, domofony, anteny, 
napędy do bram, kontrola dostę-
pu oraz instalacje elektryczne. Tel. 
500 786 054

  Licencja Ministra Finansów – 
kompleksowa obsługa rachunko-
wo-księgowa, a  także kadrowo-
-płacowa. Tel. 660 901 015

  Sprzątanie mieszkań, klatek 
schodowych – promocja. Tel. 793 
108 195

  Profesjonalne wycinanie trud-
nych drzew – podnośnikiem lub 
metodą alpinistyczną. Tel. 601 756 
149

ZWIERZĘTA
  Sprzedam owce kameruńskie. 

Cena do uzgodnienia. Tel. 695 128 
773

RÓŻNE
  Drewno opałowe i kominkowe 

transport gratis. Tel. 607 503 901
  Sprzedam rowerek dla dziecka, 

trzy kołowy z podnóżkiem oraz 
parasolem nad główką, a także 
melodyjką. Rowerek jest jak nowy. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 694 803 
095

Lubliniec, ul. Spokojna 3 
tel. 604 259 789

NAGROBKI GRANITOWE
Mateusz Mazal
www.nagrobki-mazal.pl

l
l
l
l

niskie ceny
szeroki wybór
gwarancja
sprzedaż na raty

GL_034REKLAMA

GL_041REKLAMA

instalacje wodno-kanalizacyjne
instalacje CO
instalacje gazowe
sieci zewnętrzne i wewnętrzne
projekty, usługi instalatorskie

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI 

w Lublińcu 
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów!

REKLAMA 116

www.optima-pozyczki.pl
Tel. 58-554-80-80 lub 801-800-200

www. stan-nawozy. pl    e-mail: biuro@stan-nawozy.pl 

USŁUGI TRANSPORTOWE   

StanZ.T.H.

PRASZCZYKI 47B   42-140 PANKI        tel. 34 317-90-60
UL.TARGOWA 24   42-141 PRZYSTAJŃ  tel. 34 319-10-57

ZAPRASZAMY-POLECAMY:

NAZWOZY SZTUCZNE:  AZOTOWE,  FOSFOROWE

WĘGIEL KRAJOWY I CZESKI: EKO-GROSZEK 
luz i workowany, KOSTKA, ORZECH i MIAŁ 

MATERIAŁY BUDOWLANE

LubLiniec

O patronach 
wiedzą wszystko
Każdy uczeń, choć w niewielkim 
stopniu, powinien posiadać 
wiedzę na temat patrona swojej 
szkoły. Właśnie temu służył 
powiatowy konkurs ,,Patroni 
naszych szkół”, zorganizowany 
w gimnazjum nr 1 w Lublińcu

Konkurs przeznaczony był dla 
szkół podstawowych i cieszył 
się zainteresowaniem. Do 

rywalizacji przystąpiło 29 uczest-
ników z  czterech szkół powiatu 
lublinieckiego.

W przerwie zmagań uczniowie 
nie mogli narzekać na nudę. Szkoła 
bardzo umiejętnie zorganizowała 
wolny czas, poświęcając go na zwie-
dzanie Izby Pamięci 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty oraz szkol-
nej izby regionalnej. Jeszcze przed 
ogłoszeniem wyników uczniowie 
z ciekawością wysłuchali prelekcji, 
którą przedstawiła Liliana Mzyk na 
temat patronki Lublińca – świętej 
Edyty Stein. Konkurs, a przy okazji 
i wiedza, którą zdobyli uczniowie, 
zapewne na długo utkwi w ich pa-
mięci.(pp)

„Gazeta Lubliniecka” gratuluje 
zwycięzcom!

nagrodzeni
1 miejsce Aleksander Jassak 
– Zespół Szkół im. Edyty Stein
2 miejsce Szymon Jończyk 
– ZS im. Edyty Stein
3 miejsce Jakub Szopka  
– ZS im. Edyty Stein
4 miejsce Paulina Plaza  
– ZS im. Edyty Stein
5 miejsce Julia Lewke  
– Szkoła Podstawowa nr 3

Wyróżnieni
Katarzyna Kansy – 
Szkoła Podstawowa nr 1 
w Lublińcu
Marcin Ptok – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Lublińcu

Wiedzą o patronach swoich szkół popisało się blisko trzydzieścioro 
uczestników.

©
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rozmaitości
WiTaMY!

MIKOŁAJ PIECZONKA
syn Agnieszki i Iwa 
urodzony 25 czerwca 2013 r.
mieszka w Krypskim Młynie

KSAWERY KACHEL
Syn Moniki i Pawła 
urodzony 24 czerwca 2013 r.
mieszka w Hadrze

ZOSIA KACZUGA
Córka Bernadetty i Piotra
urodzona 24 czerwca 2013 r.
mieszka w Babienicy

JULIA LIZOŃ
Córka Zbigniewa i Sabiny 
urodzona 24 czerwca 2013 r.
mieszka w Lisowicach

DAWID STRZODA
Syn Justyny i Adama
urodzony 22 czerwca 2013 r.
mieszka w Kochcicach

MARTA WOCŁAWEK
Córka Grażyny i Marka 
urodzona 23 czerwca 2013 r.
mieszka w Koszęcinie 

Wszystkich dumnych rodziców zapraszamy do nadsyłania zdjęć swoich maluchów na adres:
milena.koscielniak@gazetalubliniecka.pl   Publikacja jest bezpłatna. (red.)

Reklama

Reklama

Z aPRoSZenie

Kino po hiszpańsku

Tym razem MDK stawia na 
hiszpańskie kino. Podczas 
trzech dni imprezy naj-

młodsi będą mieli okazję obejrzeć 
hiszpańskie filmy animowane. Dla 
dorosłych kinomanów prawdziwa 
gratka, czyli filmy Pedro Almodo-
vara – podwójnego zdobywcy Osca-

ra, jednego z najbardziej znanych 
i cenionych na świecie reżyserów 
kina autorskiego. Projekcje filmowe 
poprzedzone zostaną prelekcjami, 
które przygotuje Sławek Domański 
– pasjonat filmu, współpracujący 
z Miejskim Domem Kultury także 
w ramach projektu „Nowe Hory-
zonty Edukacji Filmowej”.

W ramach lublinieckiej imprezy 
filmowej po raz kolejny odbędzie się 
Festiwal Krótkich Form Interneto-
wych X-OZY. Filmy krótkometra-
żowe oceni jury z Piotrem Matwiej-
czykiem oraz Piotrem Żukowskim 
w składzie. Szczegóły na stronie 
Festiwalu – www.x-ozy.pl (mak)

CO: Lublinieckie Lato Filmowe
GDZIE: MDK Lubliniec
KIEDY: 12-14 lipca
Start: 16.00

Z aPRoSZenie

Ameryka w Lublińcu

W  kinie po hiszpańsku, 
a w piosence – Amery-
ka. W ostatnią niedzielę 

lipca zaludni się Bulwar Francisz-
ka Grotowskiego, gdzie zapanują 
amerykańskie muzyczne klimaty.

Gwiazdą imprezy będzie Joyce 
Hurley – pianistka, śpiewaczka i kom-
pozytorka rodem z USA, która ma na 
swoim koncie między innymi występy 
z takimi gwiazdami, jak Phil Collins 
i Ray Gloger. Joys Hurley towarzyszyć 
będzie trio Joe After. Będzie można 
usłyszeć utwory jazzowe, latynoame-
rykańskie i popowe. (mak)

CO: Ameryka w Lublińcu
GDZIE: Bulwar Franciszka 
Grotowskiego
KIEDY: 28 lipca
Start: 17.00

Z aPRoSZenie

Święto Śląska 
2013
Sześćdziesiąt lat zespołu „Śląsk” to powód 
do świętowania. Tegoroczna wielka 
impreza plenerowa potrwa aż trzy dni

CO: Święto Śląska
GDZIE: siedziba Zespołu,  
ul. Zamkowa 3, Koszęcin
KIEDY: 28-30 czerwca
Cena biletu: 7 zł za dzień
„Flirt każdego może spotkać” – 20 zł
„Opowieści z Krasnolasu” – bez-
płatnie, ilość miejsc ograniczona

28 cZeRWca (piątek)
Dzień otwarty na 60-lecie Zespołu
19.00 – „Flirt każdego może 
spotkać...”
21.00 – Impreza taneczna z DJ-em

29 cZeRWca (sobota)
14.00 – Opowieści z Krasnolasu – 
spektakl dla dzieci
17.00 – koncert Giflof (laureata 
konkursu „Przebojem na antenę”)
18.30 – koncert Doroty Osińskiej 
(finalistki „The Voice of Poland”)
20.00 – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
z programem „A to Polska właśnie”
21.30 – koncert Teresy Werner
22.30 - Impreza taneczna z DJ-em

30 cZeRWca (niedziela)
14.00 – Finaliści „Śląskiego 
Śpiewania”
17.00 – Zespół Pieśni i  Tańca 
„Śląsk” - koncert jubileuszowy
18.30 – Kabaret Młodych Panów
20.00 Future Folk (półfinaliści 
„Must Be The Music”)
21.30 – Oberschlesien (finaliści 
„Must Be The Music”)


