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LUBLINIEC  PIERWSI LOKA-
TORZY ODEBRALI KLUCZE 
DO MIESZKAŃ W NOWYCH 
BLOKACH/S. 3

PROTEST 
PRACOWNIKÓW DPS 
„DOM KOMBATANTA”

Z MIASTA 

FO
T.

 P
IX

A
B

AY

FO
T.

  S
Z

Y
M

O
N

 K
A

R
P

E

LUBINIEC  Maraton Ko-
mandosa 2022 w Kokotku. 
Kilkuset zawodników wy-
startowało w pełnym umun-
durowaniu / s. 8

ŚLĄSK  CZTERY 
MIEJSCA PEŁNE 
ILUMINACJI. 
GDZIE WARTO SIĘ 
WYBRAĆ?/S. 9

BORONÓW  Odsło-
nięto odnowiony gro-
bowiec walczących 
w obronie Polski 
/ s. 3 

KULTURA Lubiteka 
szykuje atrakcyjny 
festiwal dla rodzin. 
Co planują bibliote-
karze? / s. 7

Półnagie zwłoki znaleziono 
na polu w Lisowie / s. 10

Protestujący domagali się podwyżek płacy 
zasadniczej i zmiany niedopuszczalnych ich 
zdaniem warunków pracy w zakładzie. / s. 2

LUBLINIEC POTRZEBUJĄ 
JESZCZE 15 TYS. ZŁ NA BU-
DOWĘ OBELISKU KU CZCI 
ZAŁOŻYCIELA MIASTA /S. 2

REKLAMA 0010549038 REKLAMA 0010382948 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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P rotest przedstawicieli 
częstochowskiej „So-
lidarności” i pracowni-
ków Domu Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” 
odbył się przed budynkiem sta-
rostwa powiatowego w Lu-
blińcu, przy ulicy Paderewskiego 
7, rankiem około godziny 8:30. 
Pikietujący przynieśli ze sobą 
transparenty z hasłami: „Zapo-
mniane domy pomocy”, „Lu-
dziom pomagamy a sami biedę 
mamy”. Pracownicy DPS „Dom 
Kombatanta” domagają się pod-
wyżki płac, zmiany sposobu fi-
nansowania DPS-ów podległych 
starostwu powiatowemu w Lu-
blińcu oraz poprawy warunków 
pracy, które ich zdaniem - 

od czasu objęcia funkcji dyrek-
tora przez Joannę Niedźwiedź - 
pogorszyły się. 

Po 15 minutach trwania pro-
testu do pikietujących przyje-
chali funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Lublińcu, 
którzy otrzymali zgłoszenie 
przed budynek starostwa. Jak 
wyjaśniła w rozmowie z nami 
oficer prasowa lublinieckiego 
garnizonu mł. asp. Ewelina Pa-
ruzel, policjanci nie stwierdzili 
naruszenia prawa przez pikietu-
jących i po chwili rozmowy za-
kończyli działania. Kto zawe-
zwał policję do pikietujących 
pracowników „Domu Komba-
tanta”? Nie udało się ustalić. Jak 
relacjonują uczestnicy pikiety 
policjanci poinformowali ich, że 
to „anonim”. 

Po półgodzinnym proteście 
uczestnicy udali się na sesję 
Rady Powiatu, na której mieli 
zabrać głos. Zgodnie z decyzją 
jaką podjęła Rada Powiatu 
na początku kadencji, aby za-
brać głos na sesji mieszkaniec 
musi otrzymać zgodę prze-
wodniczącego Rady. W imie-
niu pracowników „Domu 
Kombatanta” o taką zgodę wy-
stąpiła przewodnicząca komi-
sji zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” przy „Domu Komba-
tanta” Joanna Bulik. Przewod-
niczący Rady Powiatu Krzysz-
tof Olczyk taką zgodę wyraził 
i umożliwił zabranie głosu 
przedstawicielom „Solidarno-
ści” w punkcie 11-stym po-
rządku obrad: „Podjęcie 
uchwały w sprawie przekaza-
nia petycji w sprawie regulacji 
wynagrodzeń pracowników 
domów pomocy społecznej 
do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji”. 

- Los szeregowych pracow-
ników oraz naszych seniorów 
jest od wielu lat lekceważony 
przez samorząd i starostwo i od-
rzucany z listy priorytetów. 
Wieloletnie zaniedbania sięga-
jące prawie 20 lat skutkują na-

rastającymi problemami - mó-
wiła na sesji Joanna Bulik. 

Jak wskazała przedstawi-
cielka związkowców, zaniecha-
nia skutkują coraz większą 
liczbą pomieszczeń wymagają-
cych remontu, a brak termomo-
dernizacji skutkuje w części po-
koi temperaturami na poziomie 
15. Co szczególnie bulwersu-
jące, poza przestrzeniami kory-
tarzowymi, dotyczy to również 
pokoi starszych podopiecznych 
domu. W dalszej części swojej 
wypowiedzi Joanna Bulik poru-
szyła temat niskich zarobków 
i braku porozumienia załogi 
z kierownictwem placówki. 

Wicestarosta Tadeusz Ko-
nina odnosząc się do sprawy, 
podobnie jak w przypadku za-
dłużenia powiatowego szpitala 
również omawianego dziś 
na sesji, winą obarczył brak sys-
temowych rozwiązań. Jego zda-
niem należy odejść od central-
nego wyznaczania wskaźników 
przeliczania personelu w sto-
sunku do liczby podopiecz-
nych. Jako przykład wicestaro-
sta podał prywatne domy 
opieki, gdzie takie wyznaczniki 
nie obowiązują, nie powodując 
zbędnych komplikacji.

PIKIETA W LUBLIŃCU - 
PROTESTOWALI 
PRACOWNICY DPS-U

„Myślałem że przyjdziecie  
podziękować” - mówił  
do zebranych na sesji  
pracowników DPS-u  
starosta lubliniecki.

Z MIASTA

LUBLINIEC 
Szymon Karpe 
s.karpe@dz.com.pl

W ubiegłą środę wczesnym ran-
kiem przed budynkiem starostwa 
powiatowego w Lublińcu odbyła 
się pikieta pracowników Domu Po-
mocy Społecznej „Dom Komba-
tanta” i związkowców często-
chowskiej „Solidarności”, którzy 
następnie zabrali głos na sesji 
Rady Powiatu. Protestujący do-
magają się m.in. podwyżek płacy.
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SIATKÓWKA: PUCHAR STAROSTY 
POZOSTAŁ W POWIECIE
Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości TKKK Pedagog 
Lubliniec zorganizował Turniej 
Siatkówki. W rozgrywkach 
wzięło udział sześć zespołów: 
gospodarze – TKKF Pedagog, 
który wystawił 2 drużyny, 
Triumf Nakło Śląskie, 7 Team 

Strzelce Opolskie, MOW Krup-
ski Młyn i TKKF Boronovia Bo-
ronów. Puchar starosty lubli-
nieckiego pozostał w powiecie 
lublinieckim, zwycięzcą tur-
nieju okazała się bowiem dru-
żyna TKKF Boronovia Boro-
nów. 
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K omitet Społeczny 
Budowy Obelisku 
Księcia Władysława 
I Opolskiego w Lu-

blińcu ponownie zwrócił się 
do mieszkańców  o wsparcie tej 
inicjatywy mającej za cel upa-
miętnienie założyciela miasta 
w Roku Jubileuszu 750-lecia 
miasta. 

Pilnym zadaniem jest obec-
nie zebranie 15 tys. zł na wykup 
gotowego już odlewu płasko-
rzeźby popiersia Księcia Wła-

dysława I Opolskiego. Jego au-
tor wyznaczył termin zapłaty 
do końca tego roku.  

– Czy jako lokalna społecz-
ność jesteśmy w stanie zdobyć 
taką sumę dla historii tego 
i przyszłych pokoleń? Czy to 
pokolenie Lublińczan jest 
w stanie przekazać potomnym 
kawałek lokalnej Ojczystej hi-
storii? – dopytują członkowie 
Komitet Społeczny Budowy 
Obelisku. 

Inicjatywa ta jest prowa-
dzona bez wsparcia unijnego, 
rządowego a także samorządo-
wego. Za Komitetem nie stoi 
żadna organizacja pozarzą-
dowa czy społeczna.  

Konto Komitetu Budowy 
Obelisku: BNP Paribas 63 1600 
1462 1805 6090 2000 0001. Do-
tychczasowa kwota zbiórki 
społecznej na dzień 25.11.2022 
r. wynosi 19 534,00 zł przy cał-
kowitych kosztach finanso-
wych 36 948,00 zł. 

POTRZEBA JESZCZE  
15 TYSIĘCY ZŁOTYCH 
NA BUDOWĘ OBELISKU
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

aDyrektor DPS 
tłumaczyła, że 

niskie temperatury 
w niektórych czę-
ściach budynku 
spowodowane są 
m.in. zużytymi i wy-
służonymi oknami. 

Rok Jubileuszu 750-lecia Lu-
blińca wielkimi krokami dobiega 
końca, a realizacja pomysłu po-
sadowienia Obelisku Księcia 
Władysława I Opolskiego w Lu-
blińcu napotkała trudności. Ko-
mitetu Budowy Obelisku zwrócił 
się do mieszkańców o wsparcie 
zbiórki funduszy na ten cel. 

INFORMACJE

ADRES REDAKCJI  
42-700 Lubliniec,  
Pl. Mikołaja Kopernika 5 
www.naszemiasto.pl 
REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY 
Bartłomiej Romanek,  
tel. 502499552 

DZIENNIKARZ  
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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Budynki powstały 
dzięki współpracy 
z Międzygminnym 
Towarzystwem Bu-

downictwa Społecznego sp. 
z o.o.. Zadanie otrzymało finan-
sowe wsparcie Banku Gospo-
darstwa Krajowego.  

W  dwóch nowoczesnych 
blokach znajduje się 62 lokali 
mieszkaniowych o łącznej po-
wierzchni 3.829,88 m kw. oraz 
2 lokale użytkowe. 

- Cieszymy się, że będziemy 
mogli mieszkać w niemal wła-
snym „M”. Teraz nic tylko się 
wprowadzać - mówiła jedna 
z lokatorek podczas uroczy-
stego przecięcia wstęgi przez 
przedstawicieli samorządu 
i MTBS Tarnowskie Góry.  

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele MTBS na czele 
z prezesem Piotrem Skraba-
czewskim oraz przewodniczący 
Rady Nadzorczej MTBS Tomasz 
Wojtczak, burmistrz Tarnow-
skich Gór Arkadiusz Czech, dy-
rektor Oddziału Śląskiego BGK 
Józef Piętoń, przedstawiciele 
władz miasta Lublińca – bur-
mistrz Edward Maniura wraz 
z zastępcą Anną Jonczyk-Drzy-
małą, przewodniczący Rady 
Miejskiej Gabriel Podbioł, pra-
cownicy Urzędu Miejskiego, 

przedstawicielka Spółki SIM 
Śląsk Północ, właściciel firmy 
RISER – wykonawca inwestycji 
oraz przedstawiciele mediów.   

Każde mieszkanie ma od-
rębny licznik zużycia prądu 
i gazu oraz duży ustawny bal-
kon. Poza mieszkaniami w każ-
dym z obiektów jest  do zago-
spodarowania lokal użytkowy 
o pow. 64,83 m2 oraz 12 garaży.  

W ramach inwestycji wybudo-
wano 93 miejsca parkingowe, 
plac zabaw, a nawet zewnętrzną 
rowerownię. Cały teren został 
zagospodarowany, a wzdłuż 
parkingu posadzono szpaler 
drzew. Czynsz w oddanych 
do użytku mieszkaniach będzie 
wynosił 15 zł za metr kwadra-
towy.  

Na nowych lokatorów cze-
kają jeszcze tylko 2 wolne lokale 
mieszkalne - każdy o pow. 64 m 
kw. - z trzema i dwoma poko-
jami.  

Przypomnijmy, umowa 
z tarnogórskim MTBS-em zo-
stała podpisana w październiku 
2020 roku. Wykonawcą zadania 
była firma RISER Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Jaworznie. 

Wartość inwestycji to ponad 
16 mln zł. 

W czwartek 24 listopada pierwsi 
najemcy odebrali klucze 
do mieszkań w nowych blokach 
przy ulicy Wilniewczyca w Lu-
blińcu. W sumie  w dwóch budyn-
kach zamieszkają 62 rodziny. 

a Umowa z tar-
nogórskim 

MTBS-em została 
podpisana w paź-
dzierniku 2020 
roku. Wykonawcą 
zadania była firma 
RISER Sp. z o.o..

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

PIERWSI LOKATORZY ODEBRALI 
KLUCZE DO MIESZKAŃ
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P olegli 1 września 
1939r. żołnierze słu-
żyli w 74 Górnoślą-
skim Pułku Pie-

choty. Żołnierze zginęli póź-
nym popołudniem podczas 
walki w okolicach Boronowa. 
Polska Piechota odpierała 
szturm do wieczora, po czym, 
po wykonaniu wszystkich za-
dań wycofała się w kierunku 
na Częstochowę. Do dziś 
w okolicy Zumpów widoczny 
jest rów przeciwczołgowy 
i inne pozostałości walk.  

W uroczystości odsłonię-
cia grobu wziął udział pro-
boszcz Piotr Szczygielski, 
wójt gminy Boronów Krzysz-
tof Bełkot, przedstawiciel IPN 

Adam Kuros, dzieci z pobli-
skich szkół i przedszkoli 
oraz zastęp harcerzy.  

Prelekcję na temat obrony 
wygłosił Damian Gołąbek lo-
kalny historyk i wieloletni Dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Olszynie.  

Remontu pomnika doko-
nano dzięki wsparciu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz środ-
ków gminnych.  

Wartę honorową pełnili 
żołnierze Jednostki Wojsko-
wej Komandosów z Lublińca. 

74 Górnośląski Pułk Pie-
choty (74 pp) – oddział pie-
choty Armii Wielkopolskiej 
i Wojska Polskiego II RP. 

Pułk sformowany został 
w strukturach Wojsk Wielko-
polskich w 1919 roku. W okre-
sie pokoju stacjonował w Lu-
blińcu. W kampanii wrześnio-
wej walczył w składzie 7 Dy-
wizji Piechoty, ktora broniła 
miasteczka i masta przed nie-
mieckim atakiem.

ODSŁONIĘCIE GROBU 
OBROŃCÓW 
OJCZYZNY
BORONÓW 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

Na cmentarzu w Boronowie od-
słonięto grób Obrońców Ojczy-
zny. To miesjce poświęcone po-
ległym w kampanii wrześniowej 
1939 roku. 

Emilia Czech, pod-
opieczna Studia Wo-
kalnego Miejskiego 
Domu Kultury w Lu-

blińcu, zajęła II miejsce w IV 
Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „Kozielska Scena De-
biutów” 2022. 

- Odkąd pamiętam 
w moim sercu gra melodia. 
Kiedy śpiewam, czuję jakby 

na świecie nie istniało nic 
więcej niż tylko ja i muzyka. 
Na co dzień towarzyszy mi 
duże poczucie humoru, któ-
rym staram się zarażać in-
nych. W przyszłości chciała-
bym spróbować swoich sił 
na akademii muzycznej - tak 
opisuje siebie Emilia Czech, 
nastoletnia wokalistka Miej-
skiego Domu Kultury. Na co 
dzień ćwiczy swój warsztat 
wokalny pod okiem Karoliny 
Wieczorek, instruktor Studia 
Wokalnego MDK. Emilia bie-
rze również udział w licznych 

występach i konkursach. Jej 
niebywały sukces w IV Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Kozielska Scena Debiutów” 
2022 to niezwykła radość 
i duma dla całego zespołu 
MDK. 

Do Festiwalu Piosenki mo-
gli przystąpić soliści, duety 
oraz zespoły wokalne. Każdy 
uczestnik miał za zadanie 
przygotować dwie piosenki 
w języku polskim. Emilia 
Czech przeszła eliminacje 
wstępne i została wyłoniona 

przez Radę Artystyczną 
do wzięcia udziału w koncer-
cie konkursowym. Piosenką 
„Dwa serduszka” wyśpiewała 
sobie drugie miejsce, zdoby-
wając nagrodę festiwalową: 
„Srebrnego Koziołka”. Razem 
z pozostałymi laureatami wy-
stąpiła w Koncercie Galo-
wym, który odbył się 27 listo-
pada w Domu Kultury „Che-
mik” w Kędzierzynie-Koźlu. 
Miała również okazję zaśpie-
wać z gwiazdą festiwalu, Na-
talią Szczypułą, finalistką 11. 
edycji The Voice of Poland.

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

Podopieczna Studia Wokalnego wyśpiewała II miejsce w konkursie

Emilia bierze udział w licznych występach i konkursach. Na co 
dzień ćwiczy swój warsztat wokalny pod okiem Karoliny Wieczorek
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W uchwale z apelem 
o podniesienie 
przez NFZ kwoty 
ryczałtu za lecze-

nie w SP ZOZ Lubliniec czytamy: 
Od ponad 20 lat trwa dyskusja, 
co zrobić, aby cały system 
ochrony zdrowia był odpowied-
nio zorganizowany i finanso-
wany. Niestety wszystkie Rządy 
nie poradziły sobie z tym naj-
ważniejszym obszarem życia 
publicznego. Na 23 kraje Unii Eu-
ropejskiej, Polska znajduje się 
na 22 miejscu (za nami jest tylko 
Łotwa) w ilości środków finan-
sowych przeznaczonych na le-
czenie, liczonych wskaźnikiem 
PKB. SP ZOZ w Lublińcu znaj-
duje się obecnie w dramatycznej 
sytuacji finansowej. W 2021 roku 

szpital poniósł stratę na pozio-
mie 7.895.000 złotych, nato-
miast na dzień 31.08.2022 roku 
strata szpitala wynosiła już pra-
wie 8 mln złotych, przekracza-
jąc tym samym poziom straty 
za cały ubiegły rok. Wartość zo-
bowiązań na dzień 31 sierpnia 
2022 roku wyniosła pond 51 mln 
złotych.  

W dokumencie Rada przy-
pomina, że z dniem 1 lipca 2022 
roku ustawodawca zobowiązał 
szpital do przyznania podwyżek 
wynagrodzeń dla pracowników 
zatrudnionych w oparciu 
o umowę o pracę, jednak nie za-
pewnił finansowania w całości 
tych podwyżek. - Wysokość 
środków, którą szpital musi prze-
znaczyć na realizację zapisów - 
de facto - ustawy podwyżkowej 
wynosi 535.000 złotych mie-
sięcznie, natomiast kwota, którą 
SP ZOZ w Lublińcu otrzymał 
z NFZ na realizację podwyżek 
i pokrycia kosztów inflacji wy-
nosi zaledwie 364.000 złotych 
średniomiesięcznie. Z powodu 
braku środków finansowych dy-
rektor SP ZOZ-u podjął decyzją 
o częściowej wypłacie wynagro-
dzeń. Systemowa zapaść finan-
sowania systemu ochrony zdro-
wia doprowadziła do sytuacji, 

w której całość przychodów SP 
ZOZ-u z Narodowego Funduszu 
Zdrowia jest przeznaczana 
na wynagrodzenia – tłumaczy 
Rada.  

Dokument kończy się ape-
lem: Rada Powiatu w Lublińcu 
w tej dramatycznej sytuacji – 
w imię bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców Powiatu 
Lublinieckiego – apeluje i prosi 
o natychmiastowe zwiększenie 

ryczałtu dla Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Lublińcu w związku 
z niepokrywaniem i rażąco zani-
żonym niesprawiedliwym po-
działem środków finansowych 
przeznaczonych na leczenie pa-
cjentów. 

Podczas sesji Rady Powiatu 
przyjęto też plan naprawczy dla 
SP ZOZ Lubliniec przygotowany 
przez nowego dyrektora pla-

cówki.  Dyrektor omawiając pro-
ponowane przez siebie kierunki 
rozwoju i działania restruktury-
zacyjne zaznaczył, iż najlep-
szym podsumowaniem tych 
działań jest przysłowie „tak kra-
wiec kraje, jak mu materii staje”. 
W związku z tym w programie  
nie znajdziemy informacji o pla-
nowanych inwestycjach, nowo-
czesnych technologiach, inno-
wacjach w dziedzinie ochrony 

zdrowia. Jest to więc – najkrócej 
mówiąc – program na przetrwa-
nie szpitala. 

Jak wyjaśniał dyrektor SP 
ZOZ Marek Augustyn – jedną 
z możliwości ograniczenia strat 
szpitala jest wydzierżawienie 
pomieszczeń w związku z uru-
chomieniem pracowni RTG i TK. 
Planowana jest również opty-
malizacja polityki kadrowej, co 
będzie wiązało się ze zmianami 
warunków pracy i płacy pracow-
ników, a co – jak mówi dyrektor 
– spotkało się z dużym oporem 
załogi. 

Nadzieje pokładane są rów-
nież w rozwoju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, która 
rozliczana jest bezlimitowo, co 
daje szansę na zwiększenie przy-
chodów. W najbliższych miesią-
cach szpital planuje wydłużyć 
pracę poradni, a tym samym 
zwiększyć dostęp do opieki spe-
cjalistycznej dla pacjentów. Pla-
nuje się również otworzenie no-
wych poradni.  

- Chcemy postawić na nieli-
mitowane usługi medyczne, np. 
zabiegi endoskopowe – mówił 
dyrektor. Program naprawczy 
zawiera również informacje o re-
strukturyzacji zadłużenia długo-
terminowego. 

ZDROWIE 
Piotr Ciastek 
p.ciastekk@dz.com.pl
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Rada Powiatu zaapelowała o na-
tychmiastowe zwiększenie ryczałtu 
dla SP ZOZ  w Lublińcu.
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RADNI CHCĄ 
WIĘCEJ 
PIENIĘDZY DLA 
SZPITALA

Radni powiatu lubliniec-
kiego podjęli uchwałę w sprawie 
zwiększenia ryczałtu dla SP ZOZ 
w Lublińcu. Dokument ten otrzy-
mali m.in. Minister Zdrowia Adam 
Niedzielski, poseł na Sejm RP An-
drzej Gawron i dyrektor NFZ w Ka-
towicach Piotr Nowak. Rada przy-
jęła też program naprawczy dla 
szpitala.

B roadway na scenie 
Miejskiego Domu 
Kultury w Lublińcu! 
19 stycznia 2023 roku 

odbędzie się widowisko mu-
zyczne: „Rewia Musicalowa. 
Broadway Show” w wykona-
niu artystów Teatru Muzycz-
nego Orpheum Nairy Ayva-
zyan. 

Wspaniałe muzyczne wido-
wisko z udziałem solistów, 
szczudlarzy i rewii tanecznej 

Teatru Muzycznego Orpheum 
Nairy Ayvazyan zawita do Miej-
skiego Domu Kultury w Lu-
blińcu. Usłyszymy niezapo-
mniane przeboje z musicali, ta-
kich jak „Upiór w operze’’, „Chi-
cago’’, „Skrzypek na dachu’’, 
„Cabaret’’ czy „Moulin Rouge’’. 
Będzie to niezwykła, nawet 
nieco szalona podróż 
po Broadwayu. 

„Zdradzieckie tango 
na szczudłach z zapierającym 
dech finałem, uwodzicielski 
charlestone, frywolny kankan, 
niezapomniane kreacje Franka 
Sinatry, Lizy Minelli i Marylin 

Monroe to zaledwie kilka atrak-
cji tego wieczoru” - zapewniają 
organizatorzy wydarzenia. 

Naira Ayvazyan jest założy-
cielką Teatru Muzycznego Or-
pheum. Pochodzi z Armenii, 
od 28 mieszka w Gliwicach. 
Ukończyła Państwową Szkołę 
Muzyczną II stopnia w Gliwi-
cach i Prywatną Szkołę Ope-
rową Aleksandra Teligi. Brała 
udział w licznych festiwalach 
i konkursach wokalnych. 
Współpracowała z wieloma in-
stytucjami muzycznymi w Pol-
sce, m.in. Gliwickim Teatrem 
Muzycznym. 

W widowisku wystąpi 
Grupa Teatralna „Galimatias”, 
której członkowie znani są 
najmłodszym Lublińczanom 
jako animatorzy dobrej za-
bawy: Teodor i Klementyna. 
W „Broadway Show” zoba-
czymy ich nowe, zaskakujące 
oblicze. Zatańczą również 
uczennice Szkoły Sztuki 
Tańca Ramada w Opolu. MDK 
zaprasza do siebie 19 stycznia 
2023 roku o godz. 18.30. Bilety 
w cenie 60 zł do nabycia 
na stronie www.bi-
lety.mdk.lubliniec.pl i w kasie 
MDK od godz. 15.00.

KULTURA 
Piotr Ciastek 
p.ciastekk@dz.com.pl

Miejski Dom Kultury zaprasza na Broadway. Będzie się działo!

Muzyczne widowisko z udziałem solistów, szczudlarzy i rewii 
tanecznej Teatru Muzycznego Orpheum Nairy Ayvazyan
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Kiedy w Teatrze Rozrywki oglądali spektakl teatralny, 

już wiedzieli, że za niecały miesiąc wystąpią przed 

lubliniecką publicznością z własną sztuką. Ćwicząc układy 

choreografi czne, myślą o tych, których nauczą, jak z tańca 

czerpać radość, a każda ich inicjatywa podyktowana jest 

chęcią zrobienia czegoś dla ludzi, którzy żyją obok nich. 

Uczestnicy projektu rozpoczęli inicjatywy lokalne.

Niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” w Lublińcu od 10 miesięcy współ-
pracują z chłopakami z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w Herbach, przygotowując się do wolontariatu 
niestandardowego. 

- Niestandardowość tego wolontariatu polega na wsparciu 
osób niepełnosprawnych intelektualnie przez młodzież i 
utworzeniu przez obydwie grupy zespołów wolontariackich, 
które przygotowane merytorycznie, wejdą – dla zwiększenia 
skuteczności - we współpracę z lokalnymi instytucjami i or-
ganizacjami – mówi Ewa Muszczak, Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zameczka w Lublińcu, które realizuje projekt.

Jak zwracają uwagę sami uczestnicy, przygotowanie wspól-
nych inicjatyw to nie lada wyzwanie. 
– Najpierw musieliśmy się dobrze poznać, żeby wiedzieć, 
czego się po sobie spodziewać. Potem razem uczyliśmy się 
jak załatwiać różne sprawy, rozwiązywać problemy, czy ra-
dzić sobie z brakiem motywacji – mówią o współpracy wy-
chowanków MOW w Herbach z mieszkańcami DPSu „Zame-
czek” sami uczestnicy.

Uczestnicy projektu, we współpracy z instytucjami i organi-
zacjami z powiatu lublinieckiego, przedstawią przygotowa-
ny przez siebie spektakl teatralny, zorganizują opiekę nad 
potrzebującymi zwierzętami, wystąpią w roli organizatorów 
tanecznego eventu, przeprowadzą warsztaty rękodzielni-
czo-plastyczne, zorganizują wyjazd prozdrowotny oraz mi-
nizawody sportowe. 

Co ważne, ten etap inicjatyw uczestnicy realizują samodzielnie, 
czyli bez nadzoru i wsparcia trenerów.

Uczestnicy projektu zapraszają do współpracy przy realiza-
cji inicjatyw w zespołach wolontariatu niestandardowego 

osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz młodzież. Po 
szczegółowe informacje można zwracać się pod adresem 
przyjaciele.zameczka@op.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

Próba przed spektaklem w ramach inicjatywy „Wolontariat niestandardowy na deskach teatru”

Ćwiczenia układów tanecznych w ramach inicjatywy „We can 
dance”

Opieka nad psami w ramach inicjatywy „Wolontariusze zwie-
rzętom”

 W ramach inicjatywy „W teren po zdrowie”Zawody kręglarskie w ramach inicjatywy „Akademia sportu”

Projekt jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele 
– Fundusz Krajowy fi nansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 

w ramach Funduszy EOG.

Inicjatywy lokalne w projekcie „Nowy Duch 
Wolontariatu – Wolontariat Niestandardowy”

Współpraca osób niepełnosprawnych intelektualnie z wychowankami 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
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Drewniana szopa po-
wstała na Podhalu. 
Jej elementy 
przed świętami są tu 

przywożone i rozkładane. 
- Już na pamięć znam jej 

części, najwięcej pracy kosz-
tuje nas skonstruowanie da-
chu. Całość składa się z pięć-
dziesięciu detali - powiedział 
pan Janusz. Dodał, że wyjazd 
do Częstochowy traktuje za-
wsze jak pielgrzymkę. 

- Zawsze składamy szopkę 
przynajmniej miesiąc 
przed Bożym Narodzeniem. 
Chata ma już prawie osiem lat. 
Musieliśmy wymienić podłogi 
i niektóre drewniane ele-
menty - zauważył o. Broni-
sław Kraszewski, odpowie-
dzialny za przygotowania. 

Paulin podkreślił, że w tym 
roku zmieni się aranżacja 
szopki, będzie inny układ fi-
gur, a w środku pojawi się bar-
dziej naturalny wystrój. 

„Betlejemka”, która stanie 
na dziedzińcu, przed wej-
ściem do Bazyliki, to główna 
bożonarodzeniowa szopka 
na Jasnej Górze, gdzie trady-
cyjnie po Pasterce przenie-
sione zostaje Dzieciątko Jezus. 

Na Jasnej Górze powstanie 
też szopka ruchoma na tzw. 
fosach i żłóbek w Bazylice. 
Wszystko będzie można oglą-
dać od Bożego Narodzenia.

aZawsze skła-
damy szopkę 

przynajmniej mie-
siąc przed Bożym 
Narodzeniem. 
Chata ma już pra-
wie osiem lat 
O. BRONISŁAW KRASZEWSKI

Otwarcie szopki 
tradycyjnie zaplanowano 

na pierwszy dzień świąt 
Bożego Narodzenia 

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

BOŻONARODZENIOWA 
SZOPKA NA JASNEJ 
GÓRZE. TRWAJĄ PRACE
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Kandydaci szkolą się w najbliższych jednostkach wojskowych. 
Kolejne turnusy zaplanowano na przyszły rok

K andydaci do odbycia 
dobrowolnej zasadni-
czej służby wojskowej 
rozpoczęli ostatni 

w tym roku turnus szkolenia 
podstawowego. - Szkolenie 
podstawowe trwa 28 dni i od-
bywa się jednocześnie w 43 jed-
nostkach wojskowych w całym 
kraju - mówi major Artur Bożek 
z częstochowskiego Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji. 
Ochotników powołanych przez 
WCR w Częstochowie szkolą 
cztery najbliższe jednostki woj-
skowe m.in. 5 pułk chemiczny 
w Tarnowskich Górach oraz 5 
batalion powietrzno-desan-
towy w Gliwicach. 

Dobrowolna Zasadnicza 
Służba Wojskowa to nowy ro-
dzaj służby. - To forma służby 
skierowana dla tych, którzy ni-
gdy wcześniej nie byli w woj-
sku. Dzięki niej kandydaci 
mogą odbyć przeszkolenie woj-
skowe i w przyszłości zasilić re-
zerwy, bądź wstąpić w szeregi 
armii zawodowej. W jej trakcie 
kandydat przejdzie przez 2 
etapy służby. Najpierw odbę-
dzie 28-dniowe szkolenie pod-
stawowe, które zakończy się 
przysięgą, a następnie 11-mie-
sięcznie szkolenie specjali-
styczne w jednostce wojskowej 
- wyjaśnia major Artur Bożek. 
Podczas szkolenia specjali-
stycznego żołnierz dobrowol-
nej zasadniczej służby wojsko-

wej może nabyć dodatkowe 
uprawnienia lub kwalifikacje: 
kierowcy - prawo jazdy kat. C, 
C+E, D, operatora sprzętu do ro-
bót ziemnych i urządzeń po-
krewnych, operatora maszyn 
i urządzeń dźwigowo-transpor-
towych, nurka, skoczka spado-
chronowego, kucharza, w za-
kresie obsługi sprzętu inżynie-
ryjnego, koparki, spycharki, 
spycharki-ładowarki, w zakre-
sie obsługi elektrowni polo-
wych i mobilnych zespołów 
spalinowo-elektrycznych i spa-
wacza. 

Warto podkreślić, że żoł-
nierz dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej od pierw-
szego dnia służby zarabia 4560 
zł miesięcznie. Powołanie 
do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej to proces cią-
gły. Kolejne turnusy będą orga-
nizowane sukcesywnie w trak-
cie całego przyszłego roku. 

Informację o możliwościach 
szkolenia oraz złożenie wnio-
sku, można uzyskać poprzez 
rekruterów z Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji w Częstocho-
wie. - Jesteśmy tam, gdzie 
dzieje się coś lokalnie: pod-
czas festynów, koncertów, 
na skwerach, w galeriach, 
na dworcach PKP. Dodatkowo 
WCR jest otwarte dla ochotni-
ków w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca w godz. 8.00 - 14.00. 
Dla osób, które mają pytania 
i wątpliwości działa infolinia! 
W godz. 8.00-22.00 pod nu-
merem 800 180 110 codzien-
nie włącznie z weekendami 
można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat dobro-
wolnej zasadniczej służby 
wojskowej - podsumowuje 
major Artur Bożek z często-
chowskiego Wojskowego Cen-
trum Rekrutacji.

Blisko 30 ochotników z terenu 
administrowanego przez Woj-
skowe Centrum Rekrutacji 
w Częstochowie rozpoczęło 
ostatni turnus do odbycia do-
browolnej zasadniczej służby 
wojskowej.

Służba wojskowa: 
ruszył ostatni 
turnus dla chętnych
CZĘSTOCHOWA 
Katarzyna Gwara 
k.gwara@dz.com.pl

Nie tylko w Watykanie, ale też 
na Jasnej Górze już rozpoczęła 
się budowa bożonarodzeniowej 
szopki. To duże przedsięwzięcie 
wymagające sporego zaangażo-
wania wielu osób. Tradycyjna 
„betlejemka” powstaje na dzie-
dzińcu przed wejściem do Bazy-
liki. 

Chatę już od kilku lat stawiają górale z pau-
lińskiej parafii w Czerwiennym

Na Jasnej Górze powstanie też szopka ru-
choma. Zobaczymy ją na tzw. fosach

W tym roku zmieni się aranżacja szopki. Bę-
dzie inny układ figur
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J  ednym z ostatnich wy-
darzeń listopada było 
spotkanie autorskie 
w ramach Dyskusyj-

nego Klubu Książki dla Dzieci 
i Młodzieży. Gościem Lubiteki 
był Tomasz Sobania - biegacz, 
pisarz i podróżnik. Na spotka-
niu gościli też uczniowie lubli-
nieckich szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.  

Tomasz Sobania zaczął pi-
sać mając zaledwie 14 lat 
w zwykłych zeszytach i choć te 
pierwsze próby trafiły do szu-
flady, to już za drugim razem 
zabrał się do pisania bardziej 
profesjonalnie, bo na kompu-
terze i systematycznie – przy-
najmniej jedną stronę dziennie 
przez ponad pół roku. Mając 
już gotowy i sprawdzony tekst, 
nadal nie miał najważniejszego 
– pieniędzy na wydanie 
książki. Tomek i z tym sobie 
poradził, organizując zbiórkę 
na portalu polakpotrafi.pl i tym 
sposobem wydał swoją pierw-
szą książkę pt. „Speculo” ma-
jąc zaledwie 17 lat. Na drugą pt. 
„Nowy świt” nie trzeba było 
długo czekać. Pisanie to nie je-
dyna pasja Tomka. Na swoje 
18-ste urodziny postanowił 
zrobić coś niezapomnianego 
i przebiegł 30km, rok później 
biegał już w maratonach. 
Na swoim koncie ma bieg 
przez całą Polskę - z Zakopa-
nego do Gdyni, bieg z Polski 
do Rzymu i z Gliwic do Barce-
lony, o których opowiadał 
uczestnikom spotkania. Biegi 
łączy z pomocą potrzebującym 
i tak bieg z Częstochowy 
do Rzymu był akcją zbiórki pie-
niędzy dla 9-letniej Hani cho-
rej na nowotwór mózgu. To-
mek zakończył go sukcesem, 
spotykając się na audiencji 
z samym papieżem Francisz-
kiem, któremu przekazał list 
od chorej dziewczynki. Pokło-
siem tych biegów są książki: „7 
dni i 300 km biegu. Opowieść 
19-latka” oraz „Biegiem z Pol-
ski do Rzymu”. Czasem, aby 
spełnić marzenie, trzeba poru-
szyć niebo i ziemię, zmierzyć 
się z wieloma trudnościami 
i chwilami zwątpienia - mówił 
Tomek. Młody autor opowie-
dział o swojej wytrwałości, 

przygodach i satysfakcji z reali-
zacji marzeń. Na swoim przy-
kładzie pokazał młodzieży 
możliwości, jakie drzemią 
w każdym z nas, drogi rozwoju 
oraz to, że sami możemy kre-
ować świat w którym żyjemy. 
Podkreślał, że pochodzi z ma-
lutkiego miasteczka Toszka 
i wszystko osiągnął tytaniczną 
pracą i konsekwencją. Opowia-
dał o tym, jak odważył się też 
aplikować do konkursu na Rejs 
Niepodległości, który wygrał 
i razem z kilkuset innymi mło-
dymi ludźmi przepłynął Ocean 
Atlantycki. Na koniec spotka-
nia zachęcił młodzież, żeby im 
„się chciało chcieć” i nie zrażali 
się niepowodzeniami i podą-
żali za głosem serca.  

Wydarzenie dofinansowano 
ze środków Instytutu Książki 
pochodzących z dotacji celowej 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  

FESTIWAL ATRAKCJI 
W sobotę 3 grudnia w Lubitece 
odbędzie się „Sobotni Festiwal 
Atrakcji” dla dzieci z rodzicami, 
młodzieży, dziadków z wnu-
kami, dorosłych, seniorów oraz 
rodzin z Ukrainy. Wydarzenie 

potrwa od  godziny 10.30 
do 18.00. 

W programie zaplanowano: 
warsztaty rękodzielnicze i szy-
dełkowania, zajęcia z kodowa-
nia oraz programowania, wer-
nisaż, koncert muzyczny: 
* godz. 10.30 - Zajęcia spor-
towo-rekreacyjne dla rodziców 
z dziećmi. Prowadzenie Anna 
Trzepizur. 
* godz. 12.00 - „IGNACY 
I LAMPA NAFTOWA”: WARSZ-
TATY DIY dla młodzież, doro-
słych, seniorów. 
* godz. 14.00 - DZIERGAMY 
STEP BY STEP - warsztaty szy-
dełkowania. Warsztaty bez-
płatne! Decyduje kolejność 
przyjścia. Liczba miejsc ograni-
czona (15 osób). 
  

* godz. 14.30 -  MIKOŁAJKOWE 
KODOWANIE zajęcia kodowa-
nia i programowania dla dzieci 
w wieku 6-11 lat. 
Prowadzenie Iwona Śleziona 
Plawgo. 
* godz. 15.00 - NIEŁAD. ART- 
NIEZWYKŁE ABSTRAKCJE: 
WERNISAŻ WYSTAW młodej 
artystki Katarzyny Supel. 
  
Swoją przygodę z plakatami 
wykonanymi metodą wylewa-
nia tuszy na specjalny papier 
„Yupo” oraz z obrazami lanymi 
farbą akrylową Kasia rozpo-
częła półtora roku temu. W tym 
czasie wyrobiła swój styl prac, 
który wciąż doskonali. Tworze-
nie ich sprawia jej ogromną 
przyjemność, wycisza się i od-
cina od całego świata na kilka 
g o d z i n .  
Podczas ich tworzenia można 
powiedzieć, że się bawi... 
Wylewa, rozciera, dmucha i co 
tylko da się zrobić to próbuje. 
Prawie każdy choć trochę ma-
rzy by od czasu do czasu po-
czuć się po trosze dzieckiem, 
po trosze artystą.. 
* godz. 15.30 - KONCERT 
MUSCALOWY: w wykonaniu 
uczniów Szkoły Śpiewu AMR.

aChcecie po-
czuć magię 

blasku lampy pło-
mieniowej? Stwo-
rzyć samodzielnie 
swoją własną 
lampę naftową? 
LUBITEKA

LUBLINIEC 
RED 
red@dz.com.pl

CO SŁYCHAĆ W LUBITECE? JAKIE 
PLANY MAJĄ BIBLIOTEKARZE?

A
R

C
 

A
R

C

Listopad był pełen interesują-
cych zajęć w lublinieckiej biblio-
tece. Co pracownicy Lubiteki 
przygotowali w najbliższym cza-
sie?
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KILKUSET ZAWODNIKÓW WYSTARTOWAŁO W PEŁNYM UMUNDUROWANIU

KOKOTEK

W sobotę 26 listopada w lublinieckiej dzielnicy Kokotek odbyła 
się 19. edycja Maratonu Komandosa organizowanego przez 
WKB Meta Lubliniec. Maraton Komandosa skierowany jest 
głównie dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Na starcie 19. edycji stanęły także osoby prywatne, ale musiały 
one, tak jak pozostałe przebiec trasę w pełnym umundurowa-
niu i dodatkowo z ważącym co najmniej 10 kilogramów pleca-
kiem. W biegu wystartowało 501 zawodników i zawodniczek

Najszybciej trasę pokonał mjr Piotr Szpigiel, oficer 9 Bra-
niewskiej Brygady Kawalerii Pancernej z czasem - 3:17:45. 
To już szóste zwycięstwo mjr. Szpigla w tym morderczym 
maratonie.
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Moda na baśniowe krainy malo-
wane światłem trwa w najlepsze. 
Dotarła także do województwa 
śląskiego. W ubiegłym roku taką 
atrakcję można było podziwiać 
m.in. w Legendii Wesołym Mia-
steczku oraz w Zabrzu, a w tym 
roku utworzono aż cztery parki: 
dwa w Chorzowie i po jednym 
w Zabrzu i Gliwicach. Gratka dla 
miłośników takich wrażeń - w każ-
dym miejscu czekają inne atrakcje. 

W  Zabrzu, na terenie 
Kąpieliska Le-
śnego, działa Park 
Miliona Świateł. 

Bohaterką baśniowej krainy jest 
Królowa Śniegu. Zabrzańskie 
iluminacje można oglądać do 26 
lutego 2023 r. W sumie baśniową 
krainę tworzy 100 instalacji. 
Uwagę zwraca mierząca 6 me-
trów Kryształowa Komnata, 
której średnica wynosi 28 me-
trów. Znajduje się obok najwięk-
szego na Górnym Śląsku świetl-
nego labiryntu o pow. 462 mkw. 
To główna atrakcja Parku Mi-
liona Świateł. Nowością są obro-
towe serca w Alei Zakochanych, 
widowisko w Kryształowej 
Komnacie, Misiowa Aleja, ob-
razy na ziemi w strefie Niedź-
wiedzi zaprzęg. Jest też lodowa 
górka, z której można zjeżdżać 
oraz śnieżny pociąg.  

Z kolei na terenie Kąpieliska 
Leśnego w Gliwicach powstały 
Ogrody Malowane Światłem. 
Stworzono  tam 15 stref tema-
tycznych. W gliwickim ogrodzie 
swoje miejsce mają zarówno ol-
brzymie meduzy, ośmiornice, 
jak i rozmaite ptaki czy jelenie 
i bałwanki. Uwagę przyciąga ol-
brzymi świetlny baldachim oraz 
gigantyczna choinka.  

Tuż obok niej ulokowane zo-
stało lodowisko. Niecodzienne, 
bo zamiast tafli lodu mamy spe-
cjalne płyty, które imitują lód. Są 
też świetlne „kartki pocztowe”. 
Będzie także spotkanie ze św. 
Mikołajem, zapowiedziane są 
eventy. 

Ogród Świateł działa też 
w Legendii Wesołym Mia-
steczku, a w tym roku przewod-
nikiem po świecie baśni jest Pi-
nokio. Ustawiono tu ponad 30 
atrakcji świetlnych i multime-
dialnych, czynnych jest 15 karu-
zeli, 7 punktów gastronomicz-

nych oraz Jama Bazyliszka. 
Ostatnim z otwartych ogrodów 
jest Christmas Garden, który 
utworzono w Śląskim Ogrodzie 
Zoologicznym. Tu iluminacje 
można oglądać do połowy 
stycznia 2023 r. Ponad 2-kilome-
trowa ścieżka wiodąca między 
wybiegami zwierząt mieszkają-
cych w Śląskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym, pełna jest świetlnych 
i multimedialnych instalacji. 
Na terenie chorzowskiego ZOO 
znajdziemy 25 instalacji. Oprócz 
tych typowo świątecznych, 
umieszczono także wiele ilumi-
nacji przypominających o loka-
torach ogrodu jak m.in. pin-
gwiny, żyrafę czy nosorożca. Hi-
tem ogrodu świateł jest dżungla. 
Zwiedzający zobaczą także 
m.in. „Magiczną fontannę”, 
„Gwiezdny deszcz”, „Drzewo 
życzeń” czy „Taniec wróżek”. 
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CZTERY MIEJSCA 
PEŁNE ILUMINACJI 
NA ŚLĄSKU
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ATRAKCJE ŚLĄSKA 
Magdalena Mikrut-Majeranek 
m.mikrut@dz.com.pl

FO
T.

 M
. M

IK
R

U
T-

M
A

JE
R

A
N

EK

FO
T.

 M
. M

IK
R

U
T-

M
A

JE
R

A
N

EK

 
Ogrody Malowane Światłem 

w Gliwicach (z lewej także) 

 
Park Miliona Świateł w Zabrzu

Christmas Garden w Śląskim  
Ogrodzie Zoologicznym

Ogrody Malowane 
 Światłem  

w Gliwicach

Park Miliona Świateł 
w Zabrzu
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Do makabrycznego 
odkrycia doszło 
w miejscowości Li-
sów pod Herbami 

w powiecie lublinieckim. 
Na jednym z pól odkryto pół-
nagie zwłoki młodego męż-
czyzny. Część jego ubrań le-
żała nieopodal. O sprawie po-
informowała klobucka.pl. 
Jeszcze w piątek mundurowi 
ustalili tożsamość zmarłego, 
na którego ciele odkryto też 
ślady świadczące o możli-
wym pobiciu, które mogło 
skutkować zgonem. Przyjęto 
hipotezę o nieumyślnym 
spowodowaniu śmierci. 

Od tego czasu policja 
pod nadzorem częstochow-
skiej prokuratury prowadziła 
intensywne śledztwo w celu 
wykrycia osoby lub osób, 
które mogły przyczynić się 
do śmierci bezdomnego.  

Jak informuje mł asp. 
Ewelina Paruzel z KPP w Lu-
blińcu, a co potwierdza pro-
kurator Piotr Wróblewski 
z częstochowskiej prokura-
tury: 

- W sobotę, 26 listopada 
zatrzymano młodego męż-
czyznę, któremu postawiono 
zarzut z artykułu 158 par. 3 
kodeksu karnego - tj. o pobi-
cie ze skutkiem śmiertelnym. 
Prokuratura wnioskowała 
do sądu o sankcje w postaci 
tymczasowego aresztowania 
podejrzanego. 

Kilka dni później często-
chowski Sąd Rejonowy 
po doprowadzeniu podejrza-
nego, zastosował wobec 
mężczyzny trzymiesięczny 
areszt. 

Śledztwo jest rozwojowe, 
jak zapewnia rzeczniczka po-
licji w Lublińcu przez co nie 
zostaną ujawnione dodat-
kowe szczegóły w tym, czy 
zatrzymany do sprawy męż-
czyzna działał sam. 

Na terenie powiatu lubli-
nieckiego tokolejny przypa-
dek odnalezienia ludzkich 
zwłok w ostatnich latach. 
W lutym 2019 roku w okoli-
cach Panoszowa w gminie 
Ciasna przypadkowy prze-
chodzień nad brzegiem 
Liswarty natknął się na ciało 
mężczyzny, którego po kilku 
tygodniach udało się ziden-
tyfikować, jako pochodzą-

cego z Dąbrowy Górniczej, 
57-letniego Tadeusza Kie-
dosa. Kiedy i z jakich powo-
dów mężczyzna pojawił się 
w powiecie lublinieckim i co 
działo się z nim w ostatnich 
godzinach przed śmiercią – 
nie ustalono do dzisiaj. Wia-
domo jedynie, że 1 lutego 
2019 roku opuścił schronisko 
dla bezdomnych w Gliwicach 
i od tego dnia ślad się urywa.  

W toku prowadzonych po-
licyjnych czynności ustalono 
oraz potwierdzono pełne 
dane mężczyzny, wynik sek-
cji zwłok pozwolił ustalić 
prawdopodobne przyczyny 
jego śmierci – mógł zostać 
śmiertelnie pobity. Jesienią 
2019 roku z powodu niewy-
krycia sprawców śledztwo 
umorzono. Mordercy lub 
morderców nie znaleziono 
do dzisiaj. 

Jak mówi art. 158 Kodeksu 
karnego, § 1. Kto bierze udział 
w bójce lub pobiciu, w którym 
naraża się człowieka na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo nastąpienie 
skutku określonego w art. 156 
spowodowanie ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu § 1 lub 
w art. 157 spowodowanie 
średniego i lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu § 1, 
podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem 
bójki lub pobicia jest ciężki 
uszczerbek na zdrowiu czło-
wieka, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli następstwem 
bójki lub pobicia jest śmierć 
człowieka, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

Półnagie zwłoki pod lasem 
w Lisowie. Co się stało?

W środę, 23 listopada 
mundurowi spo-
tkali się z uczniami 
jednej z lubliniec-

kich szkół średnich. W trakcie 
prelekcji policjanci omówili pod-
stawowe zasady bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, a także 
przybliżyli uczestnikom prelekcji 
aktualnie obowiązujące prze-

pisy. W trakcie pogadanki osoby, 
które na co dzień poruszają się 
przy użyciu hulajnóg elektrycz-
nych oraz urządzeń transportu 
osobistego, dowiedziały się jak 
prawidłowo i zgodnie z przepi-
sami korzystań z tego typu 
sprzętu, służącego do prze-
mieszczania się po drogach. Mło-
dzieży, przypomniano także 
o zasadach poruszania się pie-
szych oraz o obowiązku nosze-
nia przez nich elementów odbla-
skowych poza obszarem zabu-
dowanym. Mundurowi prze-
strzegali, aby „młodzi kie-
rowcy”, z uwagi na brak do-
świadczenia w prowadzeniu po-
jazdu i odpowiedniej reakcji do-
stosowanej do sytuacji, jaka 
może pojawić się na drodze, jeź-
dzili zgodnie z prędkością obo-
wiązującą na danym obszarze.

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

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

W środę 23 listopada na polu 
pod Herbami (powiat lubliniecki) 
znaleziono ciało mężczyzny. 
Kilka dni później w sprawie za-
trzymano młodego mężczyznę, 
który usłyszał już zarzuty. 

W ubiegłą środę mundurowi od-
wiedzili uczniów z Zespołu Szkół 
nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Lublińcu. W związku z tym, że 
słuchacze nabyli lub lada chwila 
nabędą uprawnienia do kierowa-
nia pojazdami, tematem prelek-
cji były przepisy stosowane w ru-
chu drogowym.

Policjanci rozmawiali  
z młodymi kierowcami

Vestibulum aliquet rutrum velit, quis facilisis elit fermentum et. Proin et lacus mauris. 
Nunc vel gravida purus. Ut nunc quam, sagittis sed imperdiet ac, venenatis quis diam. 
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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 0010679025

ZARZĄD POWIATU
W LUBLIŃCU

informuje, 
że na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Lublińcu 
przy ul. Paderewskiego 7 oraz na stronach internetowych urzędu: 
www.lubliniec.starostwo.gov.pl, www.lubliniec.starostwo.bip.
info.pl został wywieszony wykaz nieruchomości (lokale) 
przeznaczonych do oddania w najem, znajdujących się 
w budynku położonym w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, 
stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania 
Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem 
Starostwa Powiatowego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, pok. 26 
lub pod nr telefonu 530 331 780, 530 308 379.

Zarząd Powiatu

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

REKLAMA 0010679048
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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
WĘGIEL LUZEM I WORKOWANY

EKO Katowice 3000 zł luzem
ORZECH Katowice 3000 zł luzem
MIAŁ 2000 zł luzem
PELLET  2700 zł workowany

zapraszamy
PEWNOŚĆGWARANCJAJAKOŚĆ

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

Jak zamieścić ogłoszenie drobne?
Telefonicznie: 32 420 73 74
Przez internet: ibo.polskapress.pl   
E-mailem: ogloszenia@dz.com.pl

Nieruchomości

 DOMY - WYNAJMĘ 

  DOM  2 pok. + kuchnia + łazienka, 
blisko centrum, Lubliniec, po 
remoncie, tel. 662 586 663 

 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. 

AUTOPROMOCJA 

ibo  TWOJE DOMOWE BIURO OGŁOSZEŃ

ibo.polskapress.pl

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

REKLAMA 0010678699

Sygn. akt I Ns 336/22

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

sygnaturą akt I Ns 336/22, toczy się sprawa o stwierdzenie 
nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Hadrze w gminie Herby w powiecie 
lublinieckim składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 
341/7, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę 
wieczystą o numerze CZ1L/00011485/4. Posiadaczem 
opisanej nieruchomości jest Henryk Krawczyk. 

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 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 0010671009

Dyrektor 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu  
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  
i użyczenie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie informuje, 
iż w dniu 3.12.2022 r. w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Sadowie, na okres 21 dni, wywieszono 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie.

Niniejszy wykaz obejmuje lokale użytkowe znajdujące się w bu-
dynkach położonych na nieruchomościach oznaczonych nume-
rami ewidencyjnymi działki: 439/3, ark. mapy 122-24, obręb 

0005 Sadów  oraz działki:  226/8, ark. mapy 124-15, obręb 0005  

Sadów.

1. Sala lekcyjna – lokal użytkowy o powierzchni – 40 m2

2. Sala lekcyjna – lokal użytkowy o powierzchni – 86,7 m2

3. Część nieruchomości – 0,69 m2

4. Sala gimnastyczna – 180 m2

Wykaz nieruchomości opublikowano na stronie BIP Urzędu  
Gminy Koszęcin: www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Mienie 
komunalne” oraz BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie: 
zspsadow.bip.gov.pl

Szczegółowych informacji związanych z użyczeniem powyższych 
nieruchomości udziela Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Sadowie, ul. Powstańców Śl. 72, tel. 34/352 44 58, w godzinach 
pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

mgr Karol Sobala

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadowie
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Lenka Bachova to ce-
niona instruktor i cho-
reograf mażoretek 
w całej Europie. Tylko 

w 2022 roku zespoły, które 
prowadziła, zdobyły cztery 
tytuły Mistrza Świata! Lenka 
Bachova jest również między-
narodowym sędzią w mi-
strzostwach mażoretek, które 
co roku odbywają się w róż-
nych krajach. Warsztaty z nią 
to prawdziwa szkoła dyscy-
pliny, ale także wspaniała za-
bawa. Przekonały się o tym 
mażoretki „Szafir”, które 24 
listopada na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 
w Lublińcu pod czujnym 
okiem choreograf szlifowały 
swoje umiejętności. Dziew-
czyny pracowały nad po-
stawą ciała, techniką oraz po-
znawały wiele ciekawych ele-

mentów choreograficznych. 
- Lenka Bachovat to nie-

zwykle utalentowana, sku-
teczna, ale i wymagająca in-
struktorka. Warsztaty były 
bardzo motywujące. Wszyst-
kie uczestniczki są zachwy-
cone. Frekwencja dopisała 
znakomicie. Dziękujemy 
za przeprowadzone szkole-
nie! Efekty warsztatów zoba-
czymy zapewne już przy ko-

lejnych choreografiach – na-
pisała instruktor, Małgorzata 
Prowda. 

Mażoretki „Szafir” to 
grupa działająca przy Miej-
skim Domu Kultury Lubli-
niec, która bierze udział 
w licznych pokazach estrado-
wych i konkursach. Prezen-
tują układy taneczno-mar-
szowe z batonami lub pompo-
nami. Towarzyszą również 
Miejskiej Orkiestrze Dętej Lu-
bliniec. Instruktorem i cho-
reografem grupy jest Małgo-
rzata Prowda, wielokrotna 
mistrzyni Polski i Europy 
w kategorii pompon. W tym 
roku jej podopieczne zdobyły 
srebrny medal podczas rywa-
lizacji o II Europejski Puchar 
Mażoretek w Novigradzie 
(Chorwacja), a także I miejsce 
w V Międzynarodowym Fe-
stiwalu i Konkursie Orkiestr 
Golden Sardana w Hiszpanii. 

– Mamy nadzieję, że cenne 
wskazówki Lenki Bachovy 
pozwolą naszym utalentowa-
nym dziewczynom sięgnąć 
po kolejne zwycięstwa w nad-
chodzącym nowym roku -  
mówią opiekunowie mażore-
tek. 

  Mażoretki 
„Szafir” to 

grupa działająca 
przy MDK Lubli-
niec, która bierze 
udział w licznych 
pokazach estrado-
wych i konkursach.

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

WARSZTATY MAŻORETEK

T radycyjnie już poli-
cjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego i Pre-
wencji, wspólnie z pod-

opiecznymi z Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczego dla Niesły-
szących w Lublińcu przeprowa-
dzili po raz kolejny akcję, w któ-
rej aktywnie uczestniczyły 
dzieci, uczniowie placówki 
mieszczącej się przy ul. Stalma-
cha. Policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego sprawdzali, czy 
w rejonie znajdującego się tam 
przejścia dla pieszych kierowcy 
nie popełniają wykroczeń, pole-
gających na przekraczaniu do-
puszczalnej prędkości. Kontro-
lowany był także stan tech-
niczny, wyposażenie pojazdów 
oraz oświetlenie. Za ujawnione 
nieprawidłowości dzieci towa-
rzyszące mundurowym wymie-

rzały zmotoryzowanym uczest-
nikom ruchu kary. Zgodnie z tra-
dycją, za popełnione przewinie-
nia, trzeba było zjeść z uśmie-
chem na twarzy wręczoną przez 
uczniów cytrynkę. Zatrzymani 
do kontroli kierowcy, którzy je-
chali zgodnie z przepisami, 
w nagrodę otrzymywali 
jabłuszko, a wszystkim kierują-
cym zostały rozdane odblaski. 
Cała akcja przebiegała w miłej 
i sympatycznej atmosferze. 

Idea świętowania dnia życz-
liwości narodziła się w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. 
W 1973 roku z inicjatywy stu-
dentów, braci Briana i Michaela 
McCormacków – jako wezwanie 
do pokoju w odpowiedzi 
na wojnę między Izraelem 
a Egiptem – ustanowiono World 
Hello Day. Na świętowanie wy-
znaczono 21 listopada. W Polsce 
święto obchodzone jest jako 
Światowy Dzień Życzliwości, 
a prekursorem tych obchodów 
stał się Wrocław. Obecnie Dzień 
Życzliwości obchodzony jest 
w ponad 180 krajach. Jego ce-
lem jest uwrażliwienie ludzi 
na wzajemną życzliwość, wzbu-
dzenie w nich pozytywnych 
emocji.

Z okazji obchodzonego w ubie-
głym tygodniu Dni Życzliwości, 
policjanci z Komendy Powiato-
wej w Lublińcu przeprowadzili 
akcję profilaktyczną 
”Jabłuszko czy cytrynka”. Po-
mogła im w tym młodzież. 

„Jabłuszko czy 
cytrynka?” 
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

W czwartek 24 listopada ma-
żoretki „Szafir” wzięły udział 
w warsztatach, które poprowa-
dziła Lenka Bachova. Mażo-
retki działają przy Miejskim 
Domu Kultury w Lublińcu. 
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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


