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LUBLINIEC  Kibice podró-
żujący pociągiem rzucili bu-
telką i petardami w osoby 
stojące na peronie dworca 
PKP  / s. 3

LUBLINIEC  WY-
PADEK Z UDZIA-
ŁEM DWÓCH SA-
MOCHODÓW   
/S. 4

WOŹNIKI Spotka-
nie w sprawie prze-
biegu obwodnicy Ko-
ziegłów przez gminę 
Woźniki/ s. 4

LUBLINIEC W tym 
roku nie ma choinki 
i lodowiska. Radny 
dopytuje dlaczego  
/ s. 2

Boronów najlepszą gminą 
do zamieszkania / s. 2

Sześć miesięcy trwał realizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt 

skierowany do seniorów / s. 3

BORONÓW PRZEGLĄD WO-
KALNY „INTERPRETACJE 
2022”. POZIOM WYKONAŃ 
BYŁ BARDZO WYSOKI /S. 6

REKLAMA 0010382948REKLAMA 0010549038 REKLAMA 0010659045

BIURO POSELSKIE
Andrzeja Gawrona
Lubliniec, ul. E. Stein 1 

            Tel. 664 505 799

Zapraszamy w sprawach:
- inicjatyw obywatelskich,
- spraw indywidulanych
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W piątek, 2 grudnia 
Serwis Samorzą-
dowy PAP ogłosił 
wyniki rankingu 

„Gmina Dobra do Życia”, 
który został opracowany 
przez prof. dr. hab. Przemy-
sława Śleszyńskiego z Insty-
tutu Geografii i Przestrzen-
nego Zagospodarowania Pol-
skiej Akademii Nauki. 

Wyniki rankingu zostały 
ogłoszone w pięciu katego-
riach określonych według ty-
pów funkcjonalnych. Są to: 
miasta na prawach powiatu, 
strefy podmiejskie miast 
na prawach powiatu, gminy 
z siedzibą powiatu ziem-
skiego, gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie z miastem po-
wyżej 5 tys. mieszkańców 
oraz gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie z miastem poniżej 5 
tys. mieszkańców. Autor 

opracowania prof. dr. hab. 
Przemysław Śleszyński za-
znaczył, że ranking stara się 
wypośrodkować „to, co mo-
żemy sami zrobić jako ludzie, 
jako władza, jako decydenci, 
jako samorządowcy i to, co 
jest stałe, niezależne”. 

W skali kraju wysoko upla-
sowała się gmina Boronów. 
Z kolei w samym wojewódz                 
- twie śląskim najlepszy 
wskaźnik miała właśnie 
gmina Boronów. W pierwszej 
pięćdziesiątce w wojewódz-
twie śląskim znalazły się 
także Lubliniec (11. miejsce), 
gmina Koszęcin (17.), gmina 
Herby (22.), gmina Kochano-
wice (27.), gmina Ciasna (30.) 
oraz gmina Pawonków (32.). 

Na uroczystej gali, która 
odbyła się w siedzibie Polskiej 
Agencji Prasowej w Warsza-
wie, Wójt Gminy Krzysztof 
Bełkot odebrał dwie nagrody 
dla Gminy Boronów: pierw-
sze miejsce w Województwie 
Śląskim oraz trzecie miejsce 
w Polsce w kategorii gmin 
wiejskich i miejsko – wiej-
skich z miastem poniżej 5 ty-
sięcy mieszkańców. 

Wszystkie gminy były oce-
niane według 63 wskaźników 
do których należały między 
innymi: dochody własne bu-
dżetów gmin na 1 miesz-
kańca, wydatki inwestycyjne, 
walory estetyczne krajo-
brazu, potencjał zabytków, 
infrastruktura kulturalna, 
liczba zarejestrowanych  bez-
robotnych na 100 osób 
w wieku produkcyjnym, 
atrakcyjność migracyjno-
osadnicza, warunki mieszka-
niowe, infrastruktura wodo-
ciągowa i kanalizacyjna, miej-
sca w przedszkolach na 1000 
dzieci w grupie wieku 3-6 lat, 
dostępność opieki zdrowot-
nej oraz jakość i dostępność 
edukacji. Jednocześnie po raz 
pierwszy w tak szerokim za-

kresie wykorzystano szereg 
różnorodnych danych środo-
wiskowych. 

Honorowy patronat 
nad Rankingiem objął Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki, a także Związek 
Miast Polskich, Związek Gmin 
Wiejskich RP, Unia Miaste-
czek Polskich oraz Unia Me-
tropolii Polskich. 

Nieco wcześniej, bo 29 li-
stopada podano wyniki Ran-
kingu „Gminy z największą 
dostępnością opieki żłobko-
wej 2021” Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”. 
Lubliniec, w kategorii miasta 
powiatowe, zajął w tym ran-
kingu 6. miejsce w Polsce.  

– To bardzo satysfakcjonu-
jący wynik, biorąc pod uwagę 
fakt, jak ważnym zadaniem 
samorządów gminnych jest 
opieka nad dziećmi w wieku 
żłobkowym i przedszkolnym. 
W rankingu podano odsetek 
dzieci w danej grupie wieko-
wej objętych instytucjonalną 
opieką, bez względu na to czy 
uczęszczają do przedszkoli, 
żłobków czy klubów dziecię-
cych – informuje Miasto Lu-
bliniec. 

GMINA BORONÓW 
NAJLEPSZA DO ŻYCIA 
W WOJEWÓDZTWIE!

Oprócz gminy Boronów 
w rankingu   Serwisu  
Samorządowy PAP  
znalazł się także  
Lubliniec.

RANKING

BORONÓW, LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

W rankingu uwzględniono 
wszystkie 2477 gmin w Polsce, 
spośród których wyłoniono lau-
reatów na  podstawie 63 wskaź-
ników. 
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WYWIADY ŚRODOWISKOWE 
U WNIOSKUJĄCYCH O DODATEK WĘGLOWY
Gmina Woźniki rozpoczęła we-
ryfikację wniosków o dodatek 
węglowy złożonych po noweli-
zacji ustawy o dodatku węglo-
wym, a dotyczących gospo-
darstw domowych, dla których 
do dnia 30 listopada 2022 r. nie 
było możliwe ustalenie odręb-

nego adresu miejsca zamieszka-
nia. W związku z tym od 5 grud-
nia upoważnieni pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Urzędu 
Miejskiego, w godzinach pracy 
placówek, przeprowadzają wy-
wiady środowiskowe. 
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Świąteczne drzewko 
ustawiane było zwykle 
w Lublińcu na po-
czątku grudnia. W tym 

roku jest jednak inaczej. 
Na głównym placu miasta usta-
wiono świętlną bombkę. Jak tłu-
maczą władze miasta spowodo-
wane jest to ubiegłorocznym 
uszkodzeniem drzewka.  

Sprawą zainteresował się 
radny miejski Łukasz Mikulski, 
który w interpelacji do burmi-
strza dopytywał o to, dlaczego 
nie ma choinki. 

- W związku z informacją, że 
Miasto Lubliniec w roku obcho-
dów swojego 750-lecia zrezygno-

wało z iluminacji świetlnej 
w okresie Świąt Bożego Narodze-
nia oraz choinki, która stała 
na miejskim rynku ze względu 
na rzekomą konieczność cięcia 
kosztów i szukania oszczędno-
ści, wnoszę o udzielenie odpo-
wiedzi na pytania - napisał w in-
terpelacji Łukasz Mikulski. 
Radny zapytał m.in. o koszty 
oświetlenia miasta, planowane 
oszczędności z tytułu braku ilu-
minacji, a także o koszty kampa-
nii „16 Dni przeciw przemocy” 
i wizyty w Lublińcu Piotra Jaco-
nia w ramach tej kampanii.   

Miasto tłumaczy, że choinki 
zabrakło z powodu jej uszkodze-
nia w poprzednim sezonie. Z ko-
lei jeśli chodzi o brak lodowiska, 
to burmistrz Lublińca tłumaczył 
to oszczędnościami, które samo-
rządy w Polsce muszą poczynić 
w związku z kryzysem energe-
tycznym. Więcej zapewne do-
wiemy się z odpowiedzi na inter-
pelację radnego. 

LUBLINIEC BEZ 
CHOINKI 
I LODOWISKA
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

a W rankingu 
uwzględniono 

wszystkie 2477 
gmin w Polsce, 
spośród których 
wyłoniono laure-
atów na  podstawie 
63 wskaźników. 

W tym roku na lublinieckim rynku 
nie stanęła tradycyjna świą-
teczna choinka. Nie ma też lodo-
wiska. Miejski radny dopytuje sa-
morząd, dlaczego tak się stało. 

INFORMACJE

ADRES REDAKCJI  
42-700 Lubliniec,  
Pl. Mikołaja Kopernika 5 
www.naszemiasto.pl 
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY 
Piotr Ciastek, tel. 797001092 
p.ciastek@dz.com.pl 

BIURO OGŁOSZEŃ 

Stanisław Koza  

32 420 73 74 

REDAKTOR NACZELNY  

Grzegorz Gajda, tel. 32 634 21 01 

PRENUMERATA 

32 555 02 05 
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P rzez ponad 6 miesięcy 
lublinieccy seniorzy 
brali udział w przygo-
towanym specjalnie 

dla nich Projekcie. W obliczu tak 
poważnego problemu, jakim jest 
przemoc wobec osób starszych, 
w projekcie uwzględniono  po-
radnictwo specjalistyczne. 
Każdy uczestnik mógł skorzy-
stać z porady psychologa i praw-
nika w czasie konsultacji indywi-
dualnych. Pozostałe działania 
projektowe przybrały formę in-
formacyjną i warsztatową.  

Do współpracy zaproszono 
specjalistów, którzy rzeczowo 
i przystępnie omawiali istotne 
kwestie związane z różnymi for-
mami przemocy. Wśród nich 
znalazł się Rzecznik Praw Kon-
sumenta, gerontopedagog, pra-
cownik policji i specjaliści ds. 
przeciwdziałania przemocy 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

Projekt był wyjątkowy nie 
tylko ze względu na długi czas 
trwania i wyjątkowo duże zaan-
gażowanie beneficjentów 
w przebieg poszczególnych dzia-
łań. Innowacją była terapia me-
todą Tomatisa, którą objęto 20 
seniorów, a także warsztaty dla 
uczniów lublinieckich szkół 
na temat zjawiska przemocy do-
tykającego seniorów. Największą 
uwagę przyciągała jednak lo-

kalna kampania na rzecz prze-
ciwdziałania przemocy wobec 
osób starszych. Podczas plene-
rowych spotkań w przestrzeni 
miasta Lublińca pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i DDP „Klub Seniora” 
służyli radą i informacjami. Tłem 
kampanii stała się tematyczna 
wystawa obrazów. Działanie to 
idealnie wpisywało się w Miejski 

Projekt Streetworkingowy, który 
znalazł już swoje stałe miejsce 
w harmonogramie lublinieckich, 
letnich wydarzeń. 

Okazją do podsumowania  
projektu stało się uroczyste se-
minarium „Bezpieczna jesień ży-
cia”, które miało miejsce 5 grud-
nia w Miejsko-Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej „LUBITEKA”. 
Na tą wyjątkową okoliczność za-
proszono dr Monikę Mularską-
Kucharek, terapeutkę, ekspertkę 
ds. rozwoju osób dojrzałych. Jej 
wystąpienie pt. „Dotyk anioła 
w kryzysie!  

O magicznej mocy słów, ge-
stów i relacji” spotkało się z ży-
wym przyjęciem, wzbudzając 
zainteresowanie wśród zgroma-
dzonych gości i skłaniając ich 
do aktywnego udziału i dysku-
sji. 

Projekt „Stop przemocy wobec 
seniorów” realizowany przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
powoli zmierza do zakończenia.

a  Podczas spo-
tkania wrę-

czono uczestnikom 
projektu pamiąt-
kowe dyplomy i do-
konano prezentacji 
wszystkich projek-
towych działań. 

LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „STOP 
PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW”
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D o zdarzenia doszło 13 
listopada około 
godz.12:10 podczas 
przejazdu kibiców 

jednego z klubów piłkarskich. 
Z pociągu przejeżdżającego 
przez Lubliniec najprawdopo-
dobniej wypadła butelka, która 
skaleczyła jedną z przebywają-
cych na dworu osób. Dochodze-
nie w tej sprawie prowadzi Ko-
menda Powiatowa Policji w Lu-
blińcu. - O kontakt prosimy 
osoby, które przebywały wtedy 
w rejonie dworca. Informacje 
można zgłaszać osobiście, lub 
pod nr. tel. 47 85 832 55, nr. alar-
mowy 112 - informuje lubliniecka 

policja. Jakby tego było mało 
okazuje się, że osoby stojące 
na peronie zostały również ob-
rzucone petardami.  

Jak mówi Art. 157 KK § 1. Kto 
powoduje naruszenie czynności 
narządu ciała lub rozstrój zdro-
wia, inny niż określony w art. 156 
§ 1, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Kto powoduje naruszenie 
czynności narządu ciała lub roz-
strój zdrowia trwający nie dłużej 
niż 7 dni, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. § 
3. Jeżeli sprawca czynu określo-
nego w § 1 lub 2 działa nieumyśl-
nie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do roku. § 4. 
Ściganie przestępstwa określo-
nego w § 2 lub 3, jeżeli narusze-
nie czynności narządu ciała lub 
rozstrój zdrowia nie trwał dłużej 
niż 7 dni, odbywa się z oskarże-
nia prywatnego, chyba że po-
krzywdzonym jest osoba najbliż-
sza zamieszkująca ze sprawcą.

OBRZUCENI 
NA PERONIE  
PRZEZ „KIBICÓW”
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

Lubliniecka policja poszukuje 
świadków zdarzenia, podczas 
którego osoby stojące na pero-
nie kolejowym w Lublińcu zo-
stały obrzucone przedmiotami 
przez podróżnych jednego z po-
ciągów. 

W kilkutysięcznej 
gminie Herby 
w ubiegłym tygo-
dniu wprowa-

dzono trzydniową żałobę  po wy-
padku drogowym, w którym zgi-
nęło trzech mężczyzn. Odwo-
łano imprezy rozrywkowe, a flagi 
opuszczono do połowy masztu 
i przewiązano kirem. 

We wtorek 6 grudnia rano 
na drodze wojewódzkiej nr 905 

między Olszyną a Boronowem 
ciężarówka wyładowana 17 to-
nami węgla wpadła na prze-
ciwny pas ruchu i przygniotła 
osobowego volkswagena. Zginęli 
trzej mieszkańcy powiatu lubli-
nieckiego w wieku 38, 39 i 52 lata. 

„Rodzinom ofiar składamy 
głębokie i szczere wyrazy współ-
czucia oraz życzymy wiele sił 
w tych trudnych chwilach” – na-
pisała wójt gminy Herby Iwona 
Burek, ogłaszając trzydniową ża-
łobę. 

„Żałoba na terenie gminy 
trwać będzie od środy 7 grudnia 

do piątku 9 grudnia. W tym cza-
sie nie będą miały miejsca im-
prezy o charakterze rozrywko-
wym, zaplanowane przez jed-
nostki gminne” – podała wójt. 

Zaapelowała do instytucji pu-
blicznych o opuszczenie flag 
do połowy masztu i przewiąza-
nie kirem. 

Fundacja Dar od serca uru-
chomiła internetową zbiórkę 
pieniędzy dla rodzin ofiar dra-
matycznego wypadku.  

- Zebrane pieniądze zostaną 
podzielone tak, aby wspomóc 
chociaż w najmniejszym stopniu 

każdą z rodzin w tym trudnym 
dla nich czasie - informuje fun-
dacja. Wpłat można dokonywać 
bezpośrednio na konto Fundacji 
Dar  

Przyczyny i okoliczności 
wtorkowego wypadku ma wyja-
śnić toczące się w tej sprawie 
śledztwo. Prawdopodobnie 
do wypadku przyczyniło się 
uszkodzenie zaczepu w cięża-
rówce marki Volvo. W efekcie 
przyczepa z węglem uderzyła 
w samochód osobowy. Trzech 
mężczyzn podróżujących vol-
kswagenem zginęło na miejscu. 

LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

W gminie Herby wprowadzono żałobę po tragicznym wypadku drogowym

Wójt Iwona Burek ogłosiła żałobę na terenie gminy Herby, 
która trwała do piątku, 9 grudnia
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Zm i e s z k a ń c a m i  
Gminy Woźniki spo-
tkają się m.in. 
przedstaw ic iele  

Urzędu Miejskiego oraz Za-
rządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. 

Spotkania informacyjne 
odbędą się w sali posiedzeń: 
19 grudnia (poniedziałek) 
o godzinie 13:00 i 21 grudnia 
(środa) o godz. 16:00. 

ZDW Katowice proponuje 
dwa warianty przebiegu ob-
wodnicy na terenie miasta 
Woźniki. 

Przypomnijmy, że plano-
wana obwodnica - jako doce-
lowy ślad drogi wojewódzkiej 
nr 789 - ma być jednym 
z podstawowych korytarzy 
dojazdowych do tzw. gier-

kówki (drogi krajowej nr 91) 
oraz niedalekiej autostrady 
A1. 

W stanie obecnym ruch 
samochodowy prowadzony 
jest głównie ciągiem drogo-
wym, który tworzy droga wo-
jewódzka nr 789. Zagospoda-
rowanie terenu wzdłuż ist-
niejącego ciągu komunika-
cyjnego jest zróżnicowane 
od terenów o zagospodaro-
waniu rolniczym, tereny o za-
budowie jednorodzinnej 
i usługowej aż po zwartą za-
budowę miejską.  

Początek obwodnicy za-
projektowano na rondzie 
przy skrzyżowaniu obwod-
nicy Woźnik z DW 789. Za-
kończenie przebiegu drogi 
przyjęto w rejonie miejsco-
wości Koziegłówki. Projekto-
wana obwodnica będzie 
miała długość ok. 7,3 km. Za-
kłada budowę nowego od-
cinka drogi klasy technicznej 
G, o przekroju jednojezdnio-
wym, o szerokości pasa ru-
chu 3,5 m i szerokości pobo-
cza minimum 1,25 m. Projek-
towana nośność drogi - do-
puszczalny nacisk osi ma wy-
nosić 115 kN. W ramach inwe-
stycji powstaną skrzyżowa-

nia – wstępnie zaprojekto-
wano sześć skrzyżowań oraz 
jeden węzeł drogowy na DK 
91. Zaprojektowano również 
trzy wiadukty nad istnieją-
cymi drogami i ciekami wod-
nymi. Obecnie ruch samo-
chodowy prowadzony jest 
głównie ciągiem drogowym, 
który tworzy DW 789. 

- Budowa i przebudowa in-
frastruktury drogowej jest 

priorytetem władz regionu, 
ma na celu poprawę komfortu 
jazdy i bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym... - mówił 
w maju tego roku marszałek 
województwa śląskiego Ja-
kub Chełstowski. 

- Obwodnica w Koziegło-
wach, na którą samorząd re-
gionalny przeznaczy 100 mln 
zł, to będzie inwestycja 
na lata, zaś jej trwałość za-

pewnią zastosowane przy bu-
dowie najnowsze technolo-
gie. W strategii rozpisanej na-
lata 2018-2024 województwo 
w sumie będzie wydatkowało 
aż 2,5 mld zł z myślą o inwe-
stycjach drogowych realizo-
wanych w regionie. To rekor-
dowe środki przekazane 
na ten cel z budżetu woje-
wództwa - dodał wtedy mar-
szałek. 

Obwodnica poprawi prze-
pustowość i prędkość ruchu 
tranzytowego co obniży 
koszty transportu zarówno 
pod względem ekonomicz-
nym jak i społeczno-środowi-
skowym. Wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego poprawi ja-
kość życia mieszkańców. 
Zmniejszy nie tylko hałas, ale 
także emisję spalin. Wpłynie 
też korzystanie na poprawę 
bezpieczeństwa i bez wątpie-
nia przyczyni się do rozwoju 
tej części regionu.  

Przygotowanie dokumen-
tacji projektowej wraz z uzy-
skaniem decyzji ZRID przewi-
dziane jest w latach od 2022 r. 
do 2024 r., a realizacja robót 
budowlanych w latach 
od 2025 r. do 2027. Przewidy-
wany koszt zadania na dzień 
dzisiejszy wynosi 200 mln zł, 
w tym ok. 3 mln to szacowany 
koszt dokumentacji projekto-
wej. Na realizację zadania zo-
stało zapewnione dofinanso-
wanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg - zadania 
obwodnicowe w wysokości 
100 mln zł, a pozostałe 100 
mln zł stanowi wkład własny 
z budżetu Województwa Ślą-
skiego.

WOŹNIKI 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl
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Planowana obwodnica Koziegłów 
będzie prebiegała częściowo 
przez gminę Woźniki. 
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WOŹNIKI: 
SPOTKANIE 
W SPRAWIE 
OBWODNICY

Do końca 2027 roku powstać ma 
ponad 7-kilometrowa obwodnica 
Koziegłów, rozpoczynająca się 
na rondzie w Woźnikach. W celu 
omówienia proponowanego prze-
biegu planowanej inwestycji od-
będą się w Urzędzie Miejskim 
w Woźnikach spotkania informa-
cyjne z mieszkańcami gminy.

W  piątek, 9 grudnia 
na ul. Oleskiej 
w Lublińcu doszło 
do zderzenia 

dwóch pojazdów. Na miejsce na-
tychmiast został skierowany pa-
trol ruchu drogowego. Mundu-
rowi w trakcie przeprowadzo-
nych czynności ustalili, że kieru-
jący Volkswagenem nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kieru-
jącej Toyotą kobiecie. W wyniku 
zdarzenia 73-letnia kierująca 

oraz 74-letnia pasażerka Toyoty 
z obrażeniami trafiły do szpitala. 
56-letni kierujący Volkswage-
nem był trzeźwy. Wszyscy 
uczestnicy zdarzenia to miesz-
kańcy powiatu lublinieckiego. 
Utrudnienia w ruchu trwały 
do godz. 10:45. Mundurowi 
w prowadzonym postępowaniu 
będą szczegółowo wyjaśniać 
przyczyny i okoliczności zdarze-
nia. 

Policjanci apelują o rozwagę 
za kierownicą i dostosowanie 
prędkości do szybko zmieniają-
cych się warunków na drodze. 
Pamiętajmy, że zanim wyko-

namy jakikolwiek manewr 
na drodze, upewnijmy się, że nie 
spowoduje on zagrożenia dla in-
nych uczestników ruchu. Warto 
pomyśleć również o zasadzie 
ograniczonego zaufania w sto-
sunku do innych użytkowników 
dróg. Trwający okres jesienno-
zimowy powoduje, że warunki 
na drodze są bardzo zmienne, 
zdradliwe i niebezpieczne za-
równo dla kierujących, jak i pie-
szych. Dlatego apelujemy o za-
chowanie szczególnej ostrożno-
ści i rozwagi. Pamiętajmy o kilku 
zasadach, które pomogą nam za-
dbać o bezpieczeństwo na dro-

dze: upewnijmy się, że światła 
w pojeździe działają prawi-
dłowo, dobrze jest też mieć w ba-
gażniku zapasowe żarówki, aby 
w razie potrzeby móc je szybko 
wymienić; w tym okresie zale-
cana jest zmiana techniki jazdy – 
z uwagi na niekorzystne warunki 
pogodowe powinniśmy jeździć 
wolniej, ostrożniej wchodzić 
w zakręty i zachować większą 
odległość od poprzedzającego 
pojazdu;  ciemne ubrania, kap-
tury, parasole mogą źle wpłynąć 
na widoczność dlatego warto pa-
miętać o elementach odblasko-
wych. 

NA DROGACH 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

Wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych na Steblowie

Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą i dostosowanie 
prędkości do szybko zmieniających się warunków na drodze
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Pomoc potrzebującym w realizacji marzeń, 
bezinteresowność, zaangażowanie, ale też 
profesjonalizm i kompetencje – tym jest wolontariat 
dla uczestników projektu „Nowy Duch Wolontariatu 
– Wolontariat Niestandardowy”. Jak sami deklarują: 
„Nasza aktywność na projekcie na pewno się nie skończy”. 

Niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” w Lublińcu przez 11 miesięcy współ-
pracowali z chłopakami z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Herbach, przygotowując się do wolontariatu 
niestandardowego. 

- Niestandardowość tego wolontariatu polega na wspar-
ciu osób niepełnosprawnych intelektualnie przez młodzież 
i utworzeniu przez obydwie grupy zespołów wolontariackich, 
które przygotowane merytorycznie, weszły – dla zwiększenia 
skuteczności - we współpracę z lokalnymi instytucjami i orga-
nizacjami – mówi Ewa Muszczak, Prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Zameczka w Lublińcu, które realizuje projekt.

Młodzież, która w ramach projektu wsparła niepełnospraw-
nych intelektualnie w ich usamodzielnieniu zgodnie podkre-
śla, jak ważne stało się „poczucie, że rzeczywiście potrafi my 
pomóc”. – Kiedy błądzisz po omacku, nie masz pojęcia czy 
Twoja pomoc jest coś warta. Kiedy w takim projekcie dosta-
jesz konkretne informacje, jak pomagać i radzić sobie w trud-
nych sytuacjach, automatycznie chce Ci się działać, bo czu-
jesz, że Twoja pomoc ma sens – tłumaczy młodzież biorąca 
udział w projekcie jako towarzysze osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.

A, że działać można i to skutecznie, przekonali się podczas 
sześciu wizyt studyjnych, w ramach których odwiedzili m.in. 
Kraków, Sławków czy Międzybrodzie Żywieckie, gdzie w spół-
dzielniach socjalnych zobaczyli, jak osoby niepełnosprawne 
i zagrożone wykluczeniem społecznym realizują pełne pasji
 i profesjonalizmu działania.

Z kolei prowadzący w projekcie spotkania grupy samopomo-
cowej zwracają uwagę na to, jak ważny był aspekt wzajem-
nego zrozumienia między młodzieżą a mieszkańcami DPS-u: 
- To podczas tych spotkań uczestnicy zaczęli rozumieć wza-
jemnie swoje obawy, pogłębili relacje, byli dla siebie wza-
jemnym wsparciem, a przede wszystkim patrzyli na kolejne 
zadania z poczuciem, że mogą na sobie polegać – mówią pro-
wadzący.

W ramach inicjatyw wolontariackich, uczestnicy projektu, we 
współpracy z instytucjami i organizacjami z powiatu lubli-
nieckiego, przedstawili przygotowany przez siebie spektakl 
teatralny, zorganizowali opiekę nad potrzebującymi zwierzę-
tami, wystąpili w roli organizatorów tanecznego eventu, prze-
prowadzili warsztaty rękodzielniczo-plastyczne, zorganizowa-
li wyjazd prozdrowotny oraz mini zawody sportowe. 

Uczestnicy projektu i realizujące go Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zameczka już myślą nad kontynuacją działań. W ramach 
projektu powstała, bowiem Metodologia wolontariatu nie-
standardowego, która z pewnością pomoże w aktywizacji 
osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest w niej opisane, 
jak przygotować wolontariuszy niestandardowych oraz insty-
tucje przyjmujące do wzajemnej współpracy. Metodologia 
jest do pobrania na stronie https://przyjaciele-zameczka.pl/
nowy_duch_wolontariatu/

Projekt jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywa-
tele – Fundusz Krajowy fi nansowanego przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

W ramach inicjatywy „Wolontariat niestandardowy na deskach teatru”

Podczas inicjatywy tanecznej „We can dance”

Podczas wizyty studyjnej w krakowskiej Spółdzielni Socjalnej 
„Równość”

Współpraca w ramach szkoleń przygotowujących 
do wolontariatu

Projekt „Nowy Duch Wolontariatu - Wolontariat Niestandardowy”

realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy fi nansowanego 

przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Nowy Duch Wolontariatu 
– Wolontariat Niestandardowy”

Współpraca osób niepełnosprawnych intelektualnie z wychowankami 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Podczas przygotowań do inicjatyw wolontariackich 
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L aureaci wyłonieni 
w przesłuchaniach on-
line, spośród 67 pod-
miotów wykonaw-

czych podzielonych na cztery ka-
tegorie wiekowe oraz Zespoły 
wystąpili przed licznie zgroma-
dzoną publicznością oraz juro-
rami, którzy po wysłuchaniu 
utworu „na żywo” zdecydowali 
dopiero w dniu koncertu o po-
dziale miejsc. 

A jurorami byli: Pani Tacjana 
Wojtkowska-wokalistka, laure-
atka programów muzycznych, tj. 
Szansa na sukces, Idol, śpiewa 
m.in. z Damianem Choleckim, 
Pani Laura Przystalska- Absol-
wentka Akademii Muzycznej, 
certyfikowana muzykotera-
peutka, prowadzi zajęcia mu-
zyczne z dziećmi i młodzieżą 
oraz Pan Sebastian Chmiel- wo-
kalista, finalista X-factor, Idol, 
Szansa na sukces, reżyser spek-
takli muzycznych. 

Laureaci wykonali utwory 
przy akompaniamencie zespołu, 
co znacznie podniosło rangę 
koncertu. Wszyscy otrzymali 
wartościowe nagrody rzeczowe 
i finansowe. 
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PRZEGLĄD 
„INTERPRETACJE” 
BORONÓW 2022
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BORONÓW 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

W poniedziałek 5 grudnia w GOK 
w Boronowie odbył się koncert 
galowy XXXV Jubileuszowego 
Międzywojewódzkiego Przeglądu 
Amatorskich Zespołów Muzycz-
nych i Solistów Interpretacje Bo-
ronów 2022.
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P  oczątkowo sytuacja 
w schronisku 
w Jamrozowiźnie po-
zostawiała wiele 

do życzeniach. Jeszcze 
przed ośmioma laty psy sie-
działy wyłącznie w kojcach. 
Dzięki grupie wolontariuszy 
i pracowników udało się od-
mienić ich los. Obecnie psiaki 
wychodzą systematycznie 
na spacery, współpracują z be-
hawiorystką i dość szybko – 
dzięki ogłoszeniom zamiesz-
czanym między innymi w sieci 
– znajdują nowe, kochające 
domy. - Nawet wójt zauważył, 
że w ostatnim czasie schroni-
sko bardzo rozkwitło i świetnie 

działa w nim wolontariat. Zwie-
rzęta mają zapewnione praw-
dziwie dobre warunki życia. To 
są standardy, które bardzo 
trudno się wypracowuje – pod-
kreślają wolontariusze. 

Niestety nad schroniskiem 
pojawiły się czarne chmury. 
Od niemal dwóch lat w sieci - co 
jakiś czas - krążą informacje 
mówiące o tym, że zostanie 
ono zlikwidowane. - Kilka dni 
temu otrzymaliśmy informa-
cję, że 1 grudnia zwierzęta po-
zostaną bez opieki i zostaną 
wywiezione do innych miejsc. 
Pracownicy dostali wypowie-
dzenia. Miały obowiązywać 
od 1 grudnia, ale po naszej inter-
wencji przedłużono ten okres 
do końca przyszłego miesiąca – 
mówią wolontariusze. 

Dlaczego schronisko mia-
łoby zostać zlikwidowane? Pro-
blemem są oczywiście pienią-
dze. Wójt gminy Kłomnice 
twierdzi jednak, że nikt nie my-
śli o likwidacji tego miejsca.                           
- Schronisko nie zostanie zli-
kwidowane – zapewnia Piotr 
Juszczyk, wójt gminy Kłom-
nice. - Jak niemal każdy samo-
rząd borykamy się z licznymi 

problemami finansowymi. 
W przyszłym roku koszty cho-
ciażby związane z oświetle-
niem ulicznym drastycznie 
wzrosną. Musimy szukać 
oszczędności wszędzie, gdzie 
jest to możliwe. Postanowili-
śmy więc, że schronisko 
w Jamrozowiźnie zostanie wy-
dzierżawione – wyjaśnia. 

W poszukiwania dzier-
żawcy, który zarządzałby 
schroniskiem w Jamrozowiź-
nie, zaangażowali się również 
wolontariusze. - Od niemal 
dwóch lat walczymy o istnienie 
tego miejsca. W związku 
z przedstawionymi oczekiwa-
niami wójta i radnych, by schro-
nisko prowadzone było przez 
zewnętrzną organizację/stowa-

rzyszenie, rozpoczęliśmy po-
szukiwania godnej zaufania or-
ganizacji, która wsparłaby pro-
wadzenie schroniska, a tym sa-
mym odciążyłaby finansowo 
gminę. Wydawało się, że jest to 
najlepsze w tej sytuacji rozwią-
zanie popierane przez włoda-
rzy – dodają wolontariusze. 

Taką prawdopodobnie 
udało się znaleźć. Jak na razie 
jednak niewiele na ten temat 
wiadomo. - Jako właściciel pro-
wadzimy rozmowy z fundacją 
OTOZ Animals. Są one bardzo 
mocno zaawansowane. Dogry-
wamy ostatnie szczegóły - 
twierdzi wójt gminy Kłomnice. 
- Sami po prostu nie mamy pie-
niędzy na dalsze prowadzenie 
schroniska. Liczę na to, że 
z fundacją dojdziemy do osta-
tecznego porozumienia i uda 
nam się podpisać umowę dzier-
żawy jeszcze w grudniu. Naj-
większe koszty generują pra-
cownicy. Samo utrzymanie 
zwierząt nie jest ogromnym ob-
ciążeniem finansowym. Pra-
cownicy rzeczywiście dostali 
wypowiedzenia, ale tylko dla-
tego żeby dzierżawca mógł za-
wrzeć umowy na własnych za-

sadach – podsumowuje Piotr 
Juszczyk, wójt gminy Kłom-
nice. 

Rozmowy na linii włodarze 
- potencjalny dzierżawca wciąż 
trwają. Niepokój wolontariuszy 
budzi jednak fakt, że są one 
prowadzone od kilku miesięcy 
i nadal niewiele w tej sprawie 
wiadomo. - Walczymy o huma-
nitarna placówkę, która została 
wybudowana z podatków 
mieszkańców. Jest to miejsce 
integracji, które powinno być  
ważne dla gminy - społecznie 
i wizerunkowo, ponieważ jest 
to miejsce, którym gmina po-
winna się szczycić realizując za-
danie, jakim jest dobrostan 
zwierząt bezdomnych. Schro-
nisko jest prowadzone i wspie-
rane przez wiele serc, które nie 
wyobrażają sobie życia bez tego 
miejsca. Mówimy zatem kate-
goryczne „NIE” dla pozbawia-
nia schroniska w Jamrozowiź-
nie środków finansowych i sze-
roko rozumianej pomocy. Nie 
do zaakceptowania jest sytu-
acja, w której pod znakiem za-
pytania stawia się dalsze losy 
bezdomnych zwierząt – podsu-
mowują wolontariusze.

40 
Obecnie w schro-
nisku przebywa 
około 40 psów 
i kilka kotów. Co 
się z nimi stanie?

W schronisku 
w Jamrozowiźnie mieszkają 

między innymi wiekowe  
i schorowane czworonogi

KŁOMNICE 
Katarzyna Gwara 
k.gwara@dz.com.pl

SCHRONISKO W JAMROZOWIŹNIE 
ZOSTANIE ZLIKWIDOWANE?

FO
T.

 F
U

N
D

A
C

JA
 P

S
IA

 D
U

S
Z

K
A

KŁOMNICE 

Powracający temat 
Co jakiś czas w mediach spo-
łecznościowych pojawiają się 
informacje mówiące o tym, że 
schronisko dla bezdomnych 

zwierząt w Jamrozowiźnie zo-
stanie zlikwidowane. 

W sprawę zaangażowało się 
wielu wolontrariuszy, którym 

nie jest obojętny los czwo-
ronożnych podopiecznych.  

Gmina nie ma 
pieniądzy 

Wójt gminy Kłomnice twierdzi, 
że nie ma pieniędzy na utrzy-
manie schroniska. Z tego też 

powodu zapadła decyzja 
o wydzierżawieniu tego miej-
sca. Rozmowy  w tej sprawie 
są prowadzone od sierpnia, 
jednak jak na razie nic  kon-
kretnego z nich nie wynika 

i najbliższa przyszłość zwierząt 
nie jest znana. Wolontariusze 

starają się każdemu znaleźć 
nowe domy. 

Od kilku dni w mediach spo-
łecznościowych ponownie 
krąży informacja mówiąca 
o tym, że schronisko dla bez-
domnych zwierząt w Jamrozo-
wiźnie (gmina Kłomnice) zo-
stanie zlikwidowane. Obecnie 
przebywa w nim około czter-
dziestu psów i kilka kotów. Jaki 
los je zatem czeka? 
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T ym samym zakończył 
się cykl inauguracji 
wszystkich dalekody-
stansowych bezpo-

średnich połączeń czarterowych 
dostępnych z Pyrzowic w sezo-
nie „Zima 2022/2023”. To w su-
mie sześć tras - Varadero na Ku-
bie, Cancun w Meksyku, Puerto 
Plata i Punta Cana w Dominika-
nie oraz dwie nowości Bangkok 
i Phuket w Tajlandii. 

Jak informują przedstawi-
ciele pyrzowickiego lotniska, po-
łączenia na Kubę do Domini-
kany i Meksyku realizowane są 
co siedem dni, a do Tajlandii co 
dwa tygodnie. Do obsługi 
wszystkich tras wykorzysty-
wany jest Boeing 787-8 Dream-
liner Polskich Linii Lotniczych 
LOT, który na pokład zabiera 252 
pasażerów w trzech klasach po-
dróży (business – 18 miejsc, pre-
mium – 21 miejsc, economy – 213 
miejsc). Większość kierunków 
obsługiwana jest na zlecenie 
biura podróży Rainbow Tours 
i są to: Varadero, Puerto Plata, 
Cancun, Bangkok i Phuket. 
Rejsy do Punta Cany odbywają 
się na zlecenie biur podróży Co-
ral Travel i TUI Poland. 

 - Pyrzowickie lotnisko także 
w sezonie zimowym jest bez-
konkurencyjne w ofercie czarte-
rowej. Potwierdza to nie tylko 
bogata siatka połączeń ale także 
bardzo duże zainteresowanie 
dostępną ofertą. Na wszystkich 
dalekich połączeniach czartero-
wych obserwujemy znakomite 
wypełnienia, w zależności 
od trasy, w Dreamlinerze zajęte 
jest od 90 do 100 procent miejsc. 
Zresztą ogromną popularnością 
cieszy się cała zimowa oferta 
czarterowa z Katowice Airport. 
W statystykach, w segmencie 
ruchu czarterowego, będzie to 
najlepszy jedenasty miesiąc 

roku w historii portu. Znacząco 
przekroczymy 50 tysięcy pasa-
żerów, a tym samym pobity zo-
stanie rekordowy wynik z listo-
pada 2018, kiedy to z siatki połą-
czeń czarterowych skorzystało 
47 tysięcy podróżnych – mówi 
Artur Tomasik, prezes Zarządu 
Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego SA, firmy zarządza-
jącej Portem Lotniczym im. Woj-
ciecha Korfantego w Pyrzowi-
cach. 

 Zimowa siatka połączeń czar-
terowych Katowice Airport obej-
muje 21 tras, do 13 państw w Eu-
ropie, Afryce, Azji i Ameryce Pół-
nocnej. Dostępne są po cztery 
kierunki do Hiszpanii (Gran Ca-
naria, Fuerteventura, Lanzarote, 
Teneryfa) i Egiptu (Hurhgada, 
Marsa Alam, Sharm El Sheikh 
i Taba), po dwa do Dominikany 
(Punta Cana i Puerto Plata) i Taj-
landii (Bangkok i Phuket) oraz 
po jednym do Tanzanii (Zanzi-
bar), Kenii (Mombasa), Kuby (Va-

radero), Maroka (Agadir), Mek-
syku (Cancun), Omanu (Salalah), 
Tunezji (Djerba), Turcji (Antalya) 
i Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich (Dubaj). 

  - Rozkład zimowy to w lot-
nictwie tradycyjnie niski sezon. 
W tym czasie zawsze latamy zde-
cydowanie mniej, a najmniejszy 
ruch lotniska w całej Europie no-
tują w styczniu i lutym. Nawia-
sem mówiąc, to okres, w którym 
najłatwiej znaleźć tanie oferty 
na przeloty po Europie. Po-
przedni sezon zimowy, ze 
względu na kryzys wywołany 
przez pandemię koronawirusa, 
był dla branży lotniczej nieby-
wale trudny. W trakcie pięciu 
miesięcy obowiązywania roz-
kładu „Zima 2021/2022” w Kato-
wice Airport odnotowaliśmy za-
ledwie 137 tysięcy pasażerów. 
Na szczęście sytuacja zaczyna 
wracać do normy, bo nasze pro-
gnozy na obecny sezon zimowy 
zakładają, że od listopada br. 

do końca marca 2023 roku z siatki 
połączeń pyrzowickiego lotniska 
skorzysta około 800 tysięcy po-
dróżnych – mówi Piotr Adam-
czyk, rzecznik prasowy Katowice 
Airport 

 Zima 2022/2023 na lotnisku 
w Pyrzowicach to w sumie 62 
trasy regularne i czarterowe, 
na 60 lotnisk, do 30 państw, 
na czterech kontynentach w Eu-
ropie, Afryce, Azji i Ameryce Pół-
nocnej. Największą nowością 
w ramach połączeń regularnych 
będą z pewnością loty holender-
skich linii KLM do Amsterdamu. 
To spore wydarzenie, bo to je-
den z największych linii lotni-
czych w Europie, a lotnisko 
w tym mieście, podobnie jak 
port lotniczy we Frankfurcie, ma 
bardzo rozbudowaną siatkę po-
łączeń z lotniskami na całym 
globie. Katowice są szóstym 
miastem w Polsce – po Warsza-
wie, Krakowie, Wrocławiu, 
Gdańsku i Poznaniu, które bę-

dzie miało codzienne połącze-
nie z Amsterdamem, dzięki li-
niom KLM. 

W ramach siatki połączeń re-
gularnych obsługiwanej przez ta-
kie linie lotnicze jak: Wizz Air, Ry-
anair, Lufthansa, PLL LOT i KLM 
dostępnych będzie 39 tras.   Jed-
nak najbogatszą ofertę dla pasa-
żerów latających z Pyrzowic mają 
niskokosztowe linie lotnicze.   
Perłą w koronie pyrzowickiej 
siatki połączeń czarterowych są 
trasy dalekodystansowe. W su-
mie jest ich dziewięć, z tego sześć 

obsługiwanych będzie szero-
kokadłubowym Boeingiem 787-
8 Dreamliner Polskich Linii Lot-
niczych LOT.  

- W trakcie pandemii korona-
wirusa biura podróży, a zwłasz-
cza Rainbow Tours, dostrzegły 
potencjał pyrzowickiego lotni-
ska w segmencie bezpośrednich 
dalekodystansowych połączeń 
czarterowych. Pierwsze tego 
typu trasy, czyli Meksyk i Domi-
nikana, wystartowały na po-
czątku 2021 roku, następnie po-
jawiły się loty na Kubę. Ta oferta 
okazała się komercyjnym suk-
cesem, więc nie tylko w całości 
jest dostępna w sezonie „Zima 
2022/2023”, ale została posze-
rzona o dwa tajskie kierunki, to 
jest Phuket i Bangkok  – mówi 
Artur Tomasik, prezes Zarządu 
Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego SA. 

LOTY  DO CHORWACJI 
I BUŁGARII 
W czerwcu 2023 roku zostana 
z kolei zainugurowane letnie loty 
do Chorwacji i Bułgarii. Kierunek 
obsługiwany będzie dwa razy 
w tygodniu w każdy poniedzia-
łek i piątek. 

Inauguracja połączenia 
do Warny została zaplanowana 
na niedzielę 4 czerwca przy-
szłego roku, trasa obsługiwana 
będzie w każdą środę i niedzielę. 
Obydwa połączenia mają charak-
ter sezonowy i realizowane będą 
do końca września 2023 roku. 

 - Cieszymy się, że Ryanair 
poszerzy swoją ofertę z Pyrzo-
wic w zbliżającym się sezonie 
letnim. Połączenia do Puli 
i Warny z pewnością spotkają 
się z bardzo dużym zaintereso-
waniem, bo bazują na ogrom-
nym wylotowym potencjale re-
gionu. To także niezwykle 
atrakcyjne trasy z perspektywy 
samodzielnej organizacji wyjaz-
dów wakacyjnych, a jak wska-
zują statystyki, bardzo lubimy 
wypoczywać w Chorwacji i Buł-
garii – mówi Artur Tomasik, pre-
zes Zarządu Górnośląskiego To-
warzystwa Lotniczego SA. 

Loty do Warny i Puli potrwają 
około półtorej godziny. Bilety 
można kupić w aplikacji wyjąt-
kowo tanio, bo loty do Warny za-
czynają się już od 239 zł w jedną 
stronę, a do Puli od 299 zł w jedną 
stronę.

 Zima na  
lotnisku  

w Pyrzowicach to  
62 trasy regularne 
i czarterowe, na 60 
lotnisk, do 30 
państw, na czterech 
kontynentach    

Dreamliner to największy  
samolot obsługujący 
czartery z Pyrzowic

PODRÓŻE 
Anna Dziedzic 
a.dziedzic@dz.com.pl

ZIMOWE WAKACJE W EGZOTYCZNEJ 
SCENERII? CZEMU NIE. MOŻNA  
TAM POLECIEĆ DREAMLINEREM 
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Katowice Airport mają tej zimy 
najbogatszą siatkę dalekodystan-
sowych czarterów ze wszystkich 
polskich lotnisk regionalnych i co 
ważne, zainteresowanie nimi ze 
strony pasażerów jest ogromne. 
Nawet największe samoloty mają 
prawie pełne obłożenie. W piątek 
25 listopada  wystartowało nowe 
połączenie  do Phuket w Tajlandii.
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Nie dość, że ze 
względu na kryzys 
na rynku węgla, 
wiele osób wciąż nie 

zabezpieczyło się jeśli chodzi 
o zakup opału na obecny sezon 
grzewczy, to dodatkowo 
przy jego zakupie muszą być 
oni szczególnie wyczuleni. 
A wszystko z powodu oszu-
stów, którzy czyhają na klien-
tów, którzy dają się nabrać 
na ich kolejne sztuczki w celu 
wyłudzenia od nich pieniędzy 
albo danych osobowych. 

Przed oszustami ostrzega 
Polska Grupa Górnicza, która 
także „zaangażowana” jest 
w ten proceder. Oszuści wyko-
rzystują znaki towarowe PGG, 
żeby uwiarygodnić się przed ni-
czego nieświadomymi klien-
tami. 

- Polska Grupa Górnicza S.A. 
ostrzega Klientów sklepu inter-
netowego przed oszustwami 
w sieci. Docierają do nas fał-
szywe faktury od oszukanych 
osób, na których bezprawnie 
zostało wykorzystane logo PGG 
S.A. - przekazuje w oficjalnym 
komunikacie spółka. 

Polska Grupa Górnicza 
oprócz apelu do osób kupują-
cych węgiel, swoich klientów 
instruuje również, jak nie paść 
ofiarą oszustów. Jak wskazują 
w spółce, podczas zakupu 
opału przede wszystkim należy 
zwracać uwagę na adres inter-
netowy strony. - Prawidłowy 
adres naszej strony to ht-
tps://sklep.pgg.pl/ - przypo-
mina Tomasz Głogowski, 
rzecznik prasowy PGG. 

W PGG zwracają uwagę, iż 
jest to o tyle istotne, że grafika 
może być łudząco podobna, 
a nawet identyczna. Pamię-
tajmy, że fałszywy asortyment 
na fałszywej stronie może zu-
pełnie wyglądać jak asorty-
ment PGG S.A. - Klikając i kupu-
jąc, możemy jednak nie tylko 
stracić pieniądze. Oszuści wy-
łudzają także nasze dane oso-
bowe - ostrzegają przedstawi-
ciele Polskiej Grupy Górniczej. 

- Dlatego kupując węgiel 
należy zwrócić uwagę na adres 

KUPUJESZ WĘGIEL OD PGG?
WĘGIEL 
Piotr Chrobok 
p.chrobok@dz.com.pl

O dokładne sprawdzenie adresu 
strony, na której zamawia się wę-
giel, jeszcze przed zrealizowa-
niem zamówienia, a zwłaszcza 
przed podaniem danych osobo-
wych apeluje Polska Grupa Gór-
nicza. To odpowiedź spółki 
na ciągłe oszustwa, do których 
dochodzi w związku z podszywa-
niem się pod nią złodziei. 

strony. Sprawdźmy czy z boku 
adresu strony znajduje się 
kłódka. To informacja o tym, 
że połączenie jest szyfrowane 
i zabezpieczone. Znajdziemy 
tam informacje o certyfikacie 
Polskiej Grupy Górniczej - in-
struuje kupujących węgiel, 
PGG. 

Przypomnijmy, że Polska 
Grupa Górnicza w ostatnim 
czasie wprowadziła nowe za-
bezpieczenia, które miały 
uchronić ją oraz jej klientów 
przed oszustami. 

Kupując węgiel należy  
zwrócić uwagę na adres 
strony internetowej. 
Sprawdźmy czy z boku ad-
resu strony znajduje się 
kłódka
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REKLAMA 0010692168

BURMISTRZ 
MIASTA LUBLIŃCA

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 
5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 1 grudnia 
2022 r. do 21 grudnia 2022 r., wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej 
do najmu:

  w trybie bezprzetargowym od dnia 1 stycznia 2023 r., na okres 1 roku, lokal 
użytkowy o powierzchni 18,72 m2 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 9
w Lublińcu, na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa.

Szczegółowych informacji związanych z wynajmem lokalu udziela Wydział 
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lublińcu, tel. 34 353 01 00 
wew. 183, e-mail: lokale@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl

REKLAMA 0010692162

BURMISTRZ 
MIASTA LUBLIŃCA

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy 
ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 
21 dni, tj. od 1 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r., wykaz nieruchomości 
lokalowej przeznaczonej do użyczenia:

  w trybie bezprzetargowym od dnia 1 stycznia 2023 r., na okres 1 roku, 
lokale użytkowe o łącznej powierzchni 360,64 m2 w budynku przy 
ul. Sokoła 13 w Lublińcu, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lublińcu.

Szczegółowych informacji związanych z użyczeniem lokali udziela 
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lublińcu, 
tel. 34 353 01 00 wew. 183, e-mail: lokale@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl

REKLAMA 0010692139

BURMISTRZ 
MIASTA LUBLIŃCA

działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1899) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy 
ul. Paderewskiego 5 na tablicy informacyjnej wywieszony został na okres 
21 dni, tj. od 1 grudnia 2022 r. do 21 grudnia 2022 r., wykaz nieruchomości 
lokalowej przeznaczonej do najmu:

    •  w trybie bezprzetargowym od dnia 1 stycznia 2023 r., na okres 1 roku, 
lokale użytkowe o łącznej powierzchni 167,51 m2 w budynku przy 
ul. Sokoła 13 w Lublińcu, na rzecz Miejskiego Domu Kultury
w Lublińcu.

Szczegółowych informacji związanych z wynajmem lokali udziela 
Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lublińcu 
tel. 34 353 01 00 wew. 183, e-mail: lokale@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl

REKLAMA 0210672224

Czynne: PN.–PT. 8.00–17.00, SOB. 8.00–13.00

Polecamy: 
• świerki i drzewka bożonarodzeniowe

• karpia żywego
• stroiki, ozdoby oraz oświetlenie choinkowe

• znicze świąteczne 

LUBLINIEC, ul. Częstochowska 46a, tel. 34/351-12-46

CENTRUM OGRODNICZE

Sklep „AGRO”
Wszystko dla ogrodu

REKLAMA 0010684957
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REKLAMA 0010679057

 OCHRONA OSOBISTA
• obuwie i odzież ochronna
•  odzież wodoodporna i ocieplana
•  rękawice ochronne
•   ochrona: głowy, wzroku, twarzy, 

słuchu i dróg oddechowych
 OSPRZĘT BHP

•  apteczki • gaśnice • szafy ubraniowe

 OBUWIE MYŚLIWSKIE
 NADRUKI I HAFTY
 ŚRODKI CZYSTOŚCI
 SPRZĘT DO PRACY NA  
WYSOKOŚCI

Sklep i hurtownia z artykułami BHP
LUBLINIEC, ul. Oleska 34  tel. 531 939 576
HERBY, ul. Lubliniecka 38 B tel. 34 37 27 005 

 gama-bhp.pl            1biuro@gama-bhp.pl

Salon BHP 
      LUBLINIEC      HERBY

REKLAMA 0010679055

SKŁAD OPAŁU
„PRANDZIOCH”
Lisów, Koszęcińska 2B
(wjazd przy cmentarzu)

Tel. 787 891 793, 604 828 363

• KOSTKA
• ORZECH

• GROSZEK
• EKOGROSZEK

• EKOMIAŁ

• pasze, nawozy, środki ochrony roślin

• skup złomu i metali kolorowych

• PIASEK • ŻWIR • KRUSZYWA

• PELLET

REKLAMA 0010694405

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w Gminie Koszęcin 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 - tekst jednolity  
z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 - tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektów:

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Lublinieckiej w miejscowości Rusinowice, na podstawie 
uchwały Nr 547/L/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.;

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Stawowej, 1 Maja i Kolejowej w miejscowości Strzebiń, na podstawie 
uchwały Nr 548/L/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Koszęcin, ul. Powstańców 
Śląskich 10, 42-286 Koszęcin, budynek naprzeciw urzędu, ul. Powstańców Śląskich 9, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie: https://koszecin.bipgmina.pl/wiadomosci/15235/projekty_dokumentow_planistycznych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość  
w dniu 12 stycznia 2023 o godzinie 13:00, której transmisja dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin. Podczas dyskusji możliwe 
będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. 

Linki do spotkań zostaną umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  
miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 1 lutego 2023 r. 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Koszęcin:
1.  w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin;
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Koszęcin, w godzinach pracy Urzędu,
3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  

w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Uwaga do planu”) na adres: gpanok@koszecin.pl lub  
za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koszęcin.

KLAUZULA INFORMACYJNA
  1.  Administratorem danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin, tel. 34 357 61 00; -mail:koszecin@

koszecin.pl
  2.  Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi mogą skontaktować się drogą elektroniczną: inspektor@odocn.pl lub pisemnie na adres siedziby  

Administratora danych.
  3.  Dane osobowe składającego uwagi będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. Dane osobowe składającego uwagi mogą zostać przekazane:
1)  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2)  innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koszęcin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest  

Wójt Gminy Koszęcin, w tym: do biura projektowego.
  5.  Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
  6.  Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną 

przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  7. Wnioskodawca ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) do żądania usunięcia danych osobowych;
4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza 
przepisy RODO.

  8.  Podanie przez składającego uwagi danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.

REKLAMA 0010695731

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

pilnie zatrudni lekarzy:

•	 PEDIATRÓW
•	 NEONATOLOGÓW
•	 INTERNISTÓW
•	 ANESTEZJOLOGÓW
•	 CHIRURGÓW
•	 LEKARZY NA IZBĘ PRZYJĘĆ 

do pracy na:  

oddziale, na stanowisku Kierownika Oddziału  
oraz do pełnienia dyżurów medycznych.

Forma zatrudnienia i warunki finansowe  
do uzgodnienia. 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
SPZOZ w Lublińcu,

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec,  
tel.: 34 350 63 80 Sekretariat,  

e-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl

REKLAMA 0010695157

Sygn. akt I Ns 237/22

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
W Sądzie Rejonowym w Lublińcu Wydział i Cywilny, pod 

sygnaturą akt I Ns 237/22, toczy się sprawa o stwierdzenie 
nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Olszynie, gmina Herby, w powiecie 
lublinieckim, składającej się z działek o następujących 
oznaczeniach geodezyjnych: działki nr 1030/772 i 1031/772 
o łącznej powierzchni 0,1192 ha, niemającej założonej księgi 
wieczystej. Posiadaczem opisanej nieruchomości jest Gerard 
Dreszer. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie  
3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do 
Sądu Rejonowego w Lublińcu i wykazali swoje prawo własności, 
ponieważ w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie przez 
zasiedzenie prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

REKLAMA 0010692198

BURMISTRZ 
MIASTA LUBLIŃCA

informuje, iż działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. 
zm.)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 na 
tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni, wykaz: 

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w drodze 
bezprzetargowej:
1. Część działki nr   1458/82 o pow. 0,0110 ha z karty mapy 4 obręb 

Lubliniec zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lub-
lińcu nr CZ1L/00017483/2 jako własność Gminy Lubliniec, położonej 
w Lublińcu przy ul. Strzeleckiej. Dzierżawie podlegać będzie 
powierzchnia 55 m2 pod ogródek przydomowy;

2. Działki: nr 1327/148o pow. 0,5000 ha, nr 1331/129 o pow. 0,2000 ha, 
nr 1339/139 o pow. 0,0856 ha i nr 1384/138 o pow. 0,2300 ha z karty 
mapy 2 obręb Lubliniec, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejono-
wego w Lublińcu nr CZ1L/00059771/4 jako własność Gminy Lubliniec, 
położone w Lublińcu w rejonie ulic Czesława Niemena i Zachodniej. 
Dzierżawie podlegać będzie powierzchnia 1,0156 ha pod uprawy rolne.

Szczegółowych informacji związanych z dzierżawą nieruchomości 
udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego  w Lublińcu tel. 34/ 353 01 00 w. 127, 129, e-mail: 
grunty@lubliniec.pl

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest w BIP: www.lubliniec.bip.info.pl
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DROBNE
Jak zamieścić ogłoszenie drobne?
Telefonicznie: 32 420 73 74
Przez internet: ibo.polskapress.pl   
E-mailem: ogloszenia@dz.com.pl

Biuro Ogłoszeń:  
42-700 Lubliniec, pl. Kopernika 5,
tel. 504 186 443, stanislaw.koza@polskapress.pl

Nieruchomości

 POŚREDNICTWO 

  BIURO  nieruchomości REMAX, kupno/

sprzedaż od A do Z, 608 501 051 

Handlowe

 MATERIAŁY BUDOWLANE 

  CENTRUM OGRODZEŃ betonowe, 
siatka, panele, bramy Montaż !!! 
663-174-725 Jawornica, Leśna 2. 
PANELE OGRODZENIOWE U NAS 
NAJTANIEJ ! 

Motoryzacja

 OSOBOWE KUPIĘ 

 0010542511

Certyfikowana stacja demontażu.
Zaświadczenia do wydz. komunikacji

w kilkanaście minut.
Transport pojazdów niesprawnych.
Płacimy gotówką wg indywidualnej

wyceny.

www.demontaz.com
Wojtala Trucks

tel. 34 356 74 44; 605 272 666

ZZŁOMOWANIE 
PPOJAZDÓW

 USŁUGI 

 0010389462

AUTOZŁOM Helmet
zaświadczenia, przyjeżdżamy, 

dobrze płacimy
Piasek, ul. Wolności 15a 

tel. 608-895-173, 604-190-367

 INNE 

 0010648632

ALANSTAL
PUNKT Y

POJAZDÓW
DO RECYKLINGU

a wia c enia
wy ajemy na miejscu!

bi r au  o  klien a

a w s e cen
SKUP M

LUBLINIEC
o  wia uk e

ul. ows a c w l. 2
34 35  2  2

0010659119

ZŁOMOWANIE AUT
zaświadczenia,  

przyjeżdżamy

\ 602 533 243
Używane części samochodowe

\ 798 40 99 77
Kuźnia Piasek, ul. Wolności 28

Finanse biznes

 USŁUGI FINANSOWE 

 KREDYT  50 tys. rata 626zł RRSO 10%
T: 730 809 809, Cała Polska.

 INNE 

  KASY FISKALNE,sprzedaż-serwis,
Lubliniec,Powstańców Śl.50A tel
602 570 431,jantar@onet.pl
604 984 168 www.jantar.biz.pl 

0010680988

ONLINEONLINE

Praca

 ZATRUDNIĘ 

0010630019

ENERGOMAX
ENGINEERING

KOSZĘCIN

W związku z rozwojem
eksportu zatrudnimy:

• kierowca do 3,5t+ślusarz

• spawacz szczelnościowy

MIG/MAG

• ślusarz 

Kontakt:  tel.: 608-655-588

                  tel.: 721-815-125

logiterm@logiterm.pl

Zdrowie

 INNE 

0010679064

MASAŻYSTA
Mirosław Małek
Lubliniec, ul. Wąska 3 

Tel. 572 225 497

KREDYT 50 tys. rata 626zł RRSO 10%
T: 730 809 809, Cała Polska.

Usługi

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  Centrum ogrodzeń. Najlepsza 
oferta! Panel ogrodzeniowy 
1.5m + montaż -100 zł/mb, panel 
ogrodzeniowy 1.2m + podmurówka 
+montaż 125 zł/mb, 663-174-725 

  Dekarstwo kompleksowo wszystkie 
rodzaje pokryć dachówką, blacho-
dachówką, papą termozgrzewalną 
gontem, rynny i obróbki solidnie 
w rozsądnej cenie 692 326 599 

  Kotły C.O. KL.5 z DOTACJĄ !
Kotłownie, instalacje: grzewcze,
podłogowe, sanitarne, wod-kan
KOSZĘCIN, ul. Ligonia 11B
(parking marketu MARATON)
tel. 607-935-926, (34)387 69 70 

  Ogrodzenia, sprzedaż, montaż.
Siatki plecione, panele ogrodze-
niowe, www.zaun.net.pl 
tel. 697-211-130 

  Płoty kute, balustrady, poręcze, 
bramy przesuwne, cynkowanie, 
malowanie pro-szkowe. Lubecko, 
Główna 20, 603-638-754 

  TERMOWIZJA  Budynków 665079169 

  Usługi blacharsko - dekarskie, 
konkurencyjne ceny, solidne 
wykonanie wszystkich pokryć 
dachowych, obróbki blacharskie 
montaż rynien i inne 
tel. 665627586                                               
www.dachy-lubliniec.pl 

0010378947

CO i WOD.-KAN.
• wymiana grzejników
• zaworów w blokach

bez spuszczania wody
Arkadiusz Kaczmarczyk

Tel. 697-627-965

0010653233

BETONIARNIA
MARPUST

 BETON wszystkich klas  
 BLOCZKI
 PUSTAKI  
 KRĘGI
 CEMENT
 pompa do betonu
 transport HDS
KOCHANOWICE, ul. Lubocka 48

Tel. 604-589-756

 INNE 

  ZRĘBKOWANIE GAŁĘZI, 
przycinanie żywopłotów, wycinka 
drzew, usuwanie korzeni. 
Tel. 600 049 983 

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 535135507. 

  ZETOR-URSUS,  części: silniki, mosty, 

skrzynie, kabiny i nne sprzedam; 

601-598-983 

AUTOPROMOCJA 

ibo  TWOJE DOMOWE BIURO OGŁOSZEŃ

ibo.polskapress.pl

Ogłoszenia drobne
w Twojej gazecie zlecisz  
bez wychodzenia z domu  
przez Internetowe Biuro Ogłoszeń

REKLAMA Q600889411A

Daj się 
zobaczyć! 

A Z ZAKREŚLACZEM
ZATRUDNIĘ stolarza do prac 
wykończeniowych na działce.
Tel. 888-888-888

ZATRUDNIĘ stolarza do prac 
wykończeniowych na działce.
Tel. 888-888-888

REKLAMA 0110679065

Transport węgla zakupionego
w sklepie internetowym PGG

WORKOWANIE

REKLAMA 0210679048

S 
K 
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U

Skład Opału Alojzy Burzyk
RUSINOWICE

ul. Dworcowa 28
tel. 782 852 220, 609 852 220

Transport węgla zamówionego
przez klienta z kopalni PGG.

WORKOWANIE, KRUSZENIE
EKO Katowice 3000 zł luzem
ORZECH Katowice 3000 zł luzem
ORZECH 2000 zł luzem
MIAŁ 2000 zł luzem
PELLET  2700 zł workowany

zapraszamy
PEWNOŚĆGWARANCJAJAKOŚĆ

Wysoka kaloryczność!

REKLAMA 0010637541

(

KOSTKA • ORZECH • EKOGROSZEK • KOKS
Zapraszamy! Atrakcyjne ceny!

KOCHANOWICE, UL. SZKOLNA 8

  34 351 14 97, 34 353 32 05

www.wegiel-szymanski.pl

Pellet drzewny – 15 kg worek
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W ielki przebój świa-
towych scen te-
atralnych po-
wraca w wykona-

niu Bałtyckiego Teatru Różno-
rodności. „Boeing Boeing” to 
gwarancja doskonałej zabawy. 

Maks wiedzie bardzo skom-
plikowane życie miłosne. Jego 
trzy narzeczone: Janet, Jola i Jo-
hanna pracują dla różnych linii 
lotniczych z różnymi rozkła-
dami lotów. Maks spotyka się 
z nimi wedle misternie przygo-
towanego grafiku. Z pomocą 
swojej pokojówki, Nadii, utrzy-
muje wszystkie trzy kobiety 
w błogiej nieświadomości ist-
nienia pozostałych. Jednak 
przybycie starego przyjaciela 
z dzieciństwa i uruchomienie 
nowego, superszybkiego od-
rzutowca sprawia, że starannie 
opracowane plany Maksa 

wprawiają go w komiczny 
chaos. Czy uda mu się wybrnąć 
z sytuacji? I jaką rolę odegra 
Nadia? Zobaczymy już wkrótce 
na deskach sceny Miejskiego 
Domu Kultury w Lublińcu. 

Sztuka „Boeing Boeing” wy-
szła spod pióra Marca Camolet-
tiego. Zagrana została w ponad 
55 krajach. Trafiła na West End 
i Broadway. Otrzymała statu-
etkę Tony Awards. W 1991 roku 

doczekała się 17 500 realizacji 
i została wpisana do Księgi Re-
kordów Guinnessa w kategorii 
„najczęściej wystawiana fran-
cuska sztuka”. Na polskiej sce-
nie po raz pierwszy zagrana zo-
stała w 1964 roku pod tytułem 
„Latające narzeczone”. 
Za sprawą nowego przekładu 
Bartosza Wierzbięty, autora tłu-
maczeń „Shreka” czy hitu „Ma-
dagaskar”, po długoletniej 
przerwie powróciła na polskie 
sceny pod oryginalnym tytu-
łem „Boeing Boeing”. 

Na scenie Miejskiego Domu 
Kultury zobaczymy aktorów 
Bałtyckiego Teatru Różnorod-
ności. Nie zabraknie Sylwii 
Ogryzek, która rewelacyjnie 
odegrała rolę Nadii w reżysero-
wanej przez Tomasza Podsia-
dłego: „Pomocy domowej”. 

„Boeing Boeing” to komedia 
omyłek pełna dowcipnych dia-
logów i komicznych zwrotów 
akcji. Jeśli chcemy zafundować 
bliskim odrobinę zabawy i re-
laksu w kulturalnym wydaniu, 
to ten spektakl będzie idealnym 
prezentem pod choinkę. Bilety 
w cenie 65 zł można nabyć 
na stronie www.bilety.mdk.lu-
bliniec.pl oraz w kasie MDK. 

  Sztuka „Bo-
eing Boeing” 

wyszła spod pióra 
Marca Camolet-
tiego. Zagrana zo-
stała w ponad 55 
krajach. Trafiła 
na West End 
i Broadway. 

LUBLINIEC 
RED 
red@dz.com.pl

„BOEING BOEING”

Spoofingoofing czyli 
fałszywe połączenia 
telefoniczne przestęp-
ców podszywających 

się pod banki lub inne instytu-
cje zaufania publicznego takie 
jak Związek Banków Polskich, 
Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego, …! Służby informują, 
by uważać na połączenia tele-
foniczne, w których oszuści 
podszywają się pod pracow-
nika banku lub inną osobę 
godną zaufania (np. pracow-
nika Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego, pracownika Ze-
społu Bezpieczeństwa Banków 
w Związku Banków Polskich, 
czy policjanta). Podczas fałszy-
wego połączenia na telefonie 
może wyświetlić się numer te-
lefonu lub nazwa zaufanej in-
stytucji. 

Przestępca będzie wpływał 
na  emocje w celu wprowadze-
nia w stan poczucia zagrożenia, 
zaniepokojenia, zmartwienia lub 
zaciekawienia. Oszust będzie 
rozmawiał w języku ukraińskim, 
rosyjskim, rzadziej polskim.   

Celem jest pozyskanie pouf-
nych informacji (loginu i hasła 
do bankowości internetowej, ko-
dów BLIK, danych dotyczących 
karty płatniczej) lub nakłonienie 
do wykonania określonych 
czynności (np. zainstalowania 
aplikacji dającej przestępcom 
zdalny dostęp do  komputera lub 
telefonu). 

Jeśli rozmowa wzbudza nie-
pokój lub wątpliwości rozłącz 
się, odczekaj minimum 30 se-
kund. Następnie połącz się 
z bankiem lub instytucją, której 
przedstawiciel dzwonił. Ko-
niecznie wybierz oficjalny nu-
mer na klawiaturze numerycz-
nej, nie oddzwaniaj z listy połą-
czeń, które wyświetlają się na te-
lefonie.  Zachowaj zdrowy rozsą-
dek i zimną krew! Nawet jeżeli 
zostałeś poinformowany o po-
tencjalnym zagrożeniu np. 
utrata środków, spokojnie prze-
myśl czy środki naprawdę mogą 
być w niebezpieczeństwie? 

Komenda Główna Policji, Cen-
tralne Biuro Zwalczania Cyber-
przestępczości oraz FinCERT.pl – 
Bankowe Centrum Cyberbezpie-
czeństwa ZBP ostrzegają 
przed oszustami podszywającymi 
się np. pod pracownika banku.

Ostrzegają 
przed oszustami
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
red@dz.com.pl

Pikantna farsa, która podbiła 
świat, już 16 lutego 2023 roku 
o godz. 19.00 pojawi się w Miej-
skim Domu Kultury w Lublińcu. 
Bilet na spektakl może stanowić 
wyjątkowy prezent pod choinkę.
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REKLAMA 0310548110

INFOLINIA:
tel. 601-169-420
tel. 608-655-588

Oferujemy Bufory Ciepła !!!
Do Kotłów i Pomp Ciepła

Wybierz kocioł i skontaktuj się z naszym 
AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM

Lubliniec – FAMEL, tel. kom. 604-235-306

Koszęcin – Dawid Instaluje, tel. 607 935 926

Koszęcin – W. Stanchły, tel. 508-071-693

Rusinowice – J. Dulski, tel. 790-227-712

Rusinowice – WOD-KAN, tel. 695-989-407

Kochanowice – KOS, tel. 604-412-639

Woźniki – INSTAL-BUDOTECH, tel. 509-876-184

Boronów - B.BROL HYDRAULIKA, tel. 602-463-108

Kalina – AQUATERM, tel. 600-196-594

Kalety – INSTALDACHBUD, tel. 34/357-70-01

Herby/Blachownia – A. Gębuś, tel. 607-096-439

Herby/Wręczyca W. – KAD, tel. 500-081-703

Dobrodzień – J. Włodarz, tel. 602-158-206

Krupski Młyn – EKO-SOL S. Martyniuk, tel. 791-472-505

Krupski Młyn – SEMPER POWER, tel. kom. 605-372-020

Sieraków Śl./Lubliniec – FORMAKO, tel. 667 829 990

Zawadzkie – Tech. Grzew. Kubica Horst, tel. kom. 609-208-569

UWAGA !!!  Już jest:
Kocioł Zasypowy KL. 5 ekoPROFIT
Razem  pokonamy  tę  Zimę !!!

www.logiterm.pl ekoPROFIT


