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POWIAT  Lubliniecka policja 
apeluje do mieszkańców 
o zwracanie uwagi na osoby 
zagrożone wychłodzeniem 
 / s. 2

KOSZĘCIN KO-
LEJNY MIĘDZY-
NARODOWY PRO-
JEKT ZESPOŁU 
„ŚLĄSK” /S. 7

LUBLINIEC  Finał 
zabawy „12 powo-
dów, by pokochać 
Lubliniec”  
/ s. 3 

LUBLINIEC Udana 
zbiórka żywności 
na święta koordyno-
wana przez MOPS.  
/ s. 12

ŚwiętyMikołaj zawitał 
na lubliniecki rynek  / s. 8

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło 
we wtorek 6 grudnia nad ranem. Nie żyją 3 

osoby. / s. 3

LUBLINIEC ROZSTRZY-
GNIĘTO PRZETARG NA WY-
BURZENIE I BUDOWĘ NO-
WEGO WIADUKTU /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 rzetarg na tę ważną 
z punktu widzenia 
miasta i wojewódz-
twa inwestycję ogło-

szono we wrześniu tego roku. 
Inwestycja na wniosek Woje-
wództwa Śląskiego otrzymała 
dofinansowanie z Rządowego 
Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Na ten cel przyznano 
kwotę 30 mln zł. Jednak już 
po wpłynięciu ofert okazało 
się, że najniższa opiewa na po-
nad 10 mln zł więcej niż 
uprzednio zakładano. W paź-
dzierniku udało się jednak zdo-
być na ten cel dodatkowe pie-
niądze. Uchwała Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego sprawiła, 
że do inwestycji dorzucono 
brakujące miliony. W sumie 

za wyburzenie i postawienie 
nowego wiaduktu w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 906 
firma Banimex z Będzina zain-
kasuje 41 885 308,39 zł. Wyko-
nawca inwestycji będzie miał 
26 miesięcy od momentu pod-
pisania umowy na realizację 
całego przedsięwzięcia. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie 
z planem to nowym wiaduk-
tem pojedziemy na przełomie 
2024 i 2025 roku. 

Prace, które wykona wyło-
niona w przetargu firma 
obejmą rozbiórkę istniejącego 
wiaduktu w ciągu ulicy Po-
wstańców Śląskich i budowę 
nowego obiektu. Wcześniej 
firma musi przygotować teren, 
przeprowadzić prace ziemne 
(budowa instalacji rurociągów 

i linii komunikacyjnych), 
a także montaż takich elemen-
tów jak bariery, czy znaki dro-
gowe. 

Droga wojewódzka na czas 
budowy zostanie zamknięta 
bezpośrednio za ostatnimi wlo-
tami najbliższych skrzyżowań. 
Ruch kołowy będzie poprowa-
dzony po wyznaczonych objaz-
dach, a ruch pieszy będzie się 
odbywał komunikacją zastęp-
czą. 

Istniejący wiadukt drogowy 
o długości całkowitej 174,10 m 
umożliwia przejazd i przejście 
pieszych ciągiem drogi woje-
wódzkiej nad torami linii kole-
jowych nr 61 Kielce– Fosow-
skie, nr 143 Kalety – Wrocław 
Mikołajów, torami stacji kole-
jowej w Lublińcu oraz 
nad drogą gminną nr 440072S 
(ul. Nowa i ul. Plebiscytowa 
w Lublińcu) oraz nad drogą 
gruntową. 

Ustrój nośny istniejącego 
obiektu to dziesięcioprzęsłowa 
konstrukcja złożona z prefa-
brykowanych belek typu 
Płońsk oraz żelbetowej płyty 
o szerokości 13,42 m. Każdą 
z podpór pośrednich stanowią 
dwa żelbetowe słupy stężone 

górą za pomocą belki oczepo-
wej. Podpory skrajne stanowią 
betonowe przyczółki zagłę-
bione w nasypie. Konstrukcję 
przęseł oparto na podporach 
z wykorzystaniem stalowych 
łożysk stycznych. 

Wiadukt został wybudo-
wany w 1975 r., a większy re-
mont wykonano w 1988 r. 
Zwiększony ciężki ruch i postę-
pująca degradacja obiektu 
przez kolejne lata spowodo-
wało, że podjęto decyzję o cał-
kowitej jego rozbiórce i budo-
wie nowego , w tym samym 
miejscu. Zlecono dokumenta-
cję projektową i uzyskano de-
cyzję o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej. 

Nowy wiadukt będzie się 
składał z 5 przęseł i będzie miał 
174,9 m długości oraz 15,2 m 
szerokości. Ze względu na tech-
nologię prac rozbiórkowych 
oraz w celu skrócenia czasu re-
alizacji robót budowlanych, za-
projektowano budowę nowego 
wiaduktu drogowego w postaci 
stalowego przęsła łukowego 
z jazdą dołem (w części nadto-
rowej) oraz dwuprzęsłowych, 
ciągłych ustrojów belkowo-pły-
towych na dojazdach do łuku.

ROZSTRZYGNIĘTO 
PRZETARG 
DOTYCZĄCY WIADUKTU

Droga wojewódzka  
na czas budowy zostanie  
zamknięta bezpośrednio 
 za ostatnimi wlotami  
najbliższych skrzyżowań.

TRANSPORT

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach rozstrzygnął prze-
targ na “rozbiórkę i budowę wia-
duktu nad torami PKP w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 906 
w miejscowości Lubliniec”. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem inwestycja powinna ruszyć 
w 2023 roku.
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ROZMAWIANO O PROCEDURZE 
PRZYDZIAŁU „NIEBIESKIEJ KARTY”
We wtorek 29 listopada w Miej-
sko-Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej im. J. Lompy w Lublińcu, 
w ramach Miejskiej Kampanii „16 
Dni przeciw Przemocy”, odbyło 
się spotkanie z asp. szt. Iwoną 
Ochman, przedstawicielką Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lu-

blińcu oraz członkinią Lubliniec-
kiej Rady Kobiet,  na temat proce-
dury Niebieskiej Karty w prak-
tyce. W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. pedagodzy szkolni oraz 
przedstawiciele służb społecz-
nych, którzy zajmują się proble-
mem przemocy w rodzinie. 
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W  raz ze spadkiem 
temperatury poli-
cjanci wspólnie 
z innymi służ-

bami i instytucjami większą 
uwagę poświęcają kontroli 
miejsc, w których przebywają 
osoby bezdomne. Pustostany, 
działkowe altanki i klatki scho-
dowe to miejsca, w których naj-
częściej szukają one schronie-
nia przed zimnem. Niskie tem-
peratury stwarzają zagrożenie 
nie tylko dla życia i zdrowia 

osób bezdomnych, ale również 
dla osób samotnych i w pode-
szłym wieku. Dotyczy to także 
osób nietrzeźwych, przebywa-
jących poza domem i narażo-
nych na wychłodzenie organi-
zmu. Oprócz niebezpieczeń-
stwa związanego z narażeniem 
na niskie temperatury, osoby te 
często tracą życie w pożarach 
lub w wyniku zatrucia tlenkiem 
węgla. Zagrożeniem dla nich 
jest także stan techniczny bu-
dynków, w których przeby-
wają. W większości przypad-
ków są to pustostany przezna-
czone do rozbiórki. Miejsca te 
sprawdzają mundurowi, któ-
rych celem jest pomoc osobom 
potrzebującym, narażonym 
na działanie niskich tempera-
tur. Apelujemy także o czujność 
do wszystkich, którzy mają 
kontakt z takimi osobami. 
W każdym takim przypadku 
alarmujmy odpowiednie 
służby.

POMAGAJMY 
NARAŻONYM NA 
WYCHŁODZENIE
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

aJeśli 
wszystko pój-

dzie zgodnie z pla-
nem to nowym 
wiaduktem poje-
dziemy na przeło-
mie 2024 i 2025 
roku.

 Nie bądźmy obojętni i alar-
mujmy Policję za każdym razem, 
gdy ktoś jest narażony na wy-
chłodzenie organizmu. Oprócz 
numeru alarmowego 112 zachę-
camy do korzystania z całodobo-
wej, bezpłatnej infolinii 987 oraz 
z policyjnej platformie Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

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  
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REDAKTOR NACZELNY  

Grzegorz Gajda, tel. 32 634 21 01 

PRENUMERATA 

32 555 02 05 
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W jednym z po-
przednich nume-
rów pisaliśmy 
na temat protestu 

pracowników DPS Dom Kom-
batanta dotyczącego niskich 
płac i warunków panujących 
w obiekcie. Starosta Lubliniecki 
odniósł się niedawno do tych 
zarzutów. - Dom Kombatanta – 
tak jak pozostałe tego typu pla-

cówki – finansowany jest z bu-
dżetu wojewody oraz z wpłat 
mieszkańców, rodziny lub 
gminy. Całość tych środków, 
w 2022 roku jest to kwota 9 632 
990 złotych, przekazywane jest 
do DPS-u. 

Środki te powinny wystar-
czyć na pokrycie kosztów zwią-
zanych z funkcjonowaniem tej 
placówki. Niestety od paru lat 
budżet domu  nie zabezpiecza 
podstawowych potrzeb zwią-
zanych z jego funkcjonowa-
niem. Mając na uwadze dobro 
mieszkańców i pracowników 
powiat, z własnych środków - 
w ciągu ostatnich 4 lat - prze-
znaczył dla tej placówki kwotę 
w wysokości prawie 1 900 000 
zł. 

- Co do niskich temperatur 
w budynku,  jest to problem nie 

tylko Domu Kombatanta, ale 
wielu innych obiektów i miesz-
kańców  zaopatrywanych przez 
dostawcę ciepła. Niestety świa-
towy kryzys energetyczny do-
tyka również nas  - dodał staro-
sta. 

Jak zapowiedziały władze 
powiatu, mają w planach ter-
momodernizację Domu Kom-
batanta. – Odbyły się trzy prze-

targi, jednak przez galopującą 
inflację i wzrost cen złożone 
oferty przewyższały kwotę, 
którą powiat otrzymał z pro-
gramu Polski Ład o ponad 3 
000 000 zł. Termomoderniza-
cja  ma szansę zostać wyko-
nana na przełomie 2023/2024 
roku. Dzięki staraniom po-
wiatu, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
przyznał na ten cel ponad 2,4 
ml. zł dofinansowania, z tego 
1,9 mln powiat będzie spłacał 
z własnych środków. Ponadto 
występujemy o zmiany w za-
kresie zwiększenia  otrzyma-
nego dofinansowania na tę in-
westycję w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Wszystko 
więc w rękach rządzących – wy-
jaśniał starosta Joachim Smyła.

Starosta Joachim Smyła odniósł 
się do zarzutów pracowników 
Domu Pomocy Społecznej Dom 
Kombatanta dotyczących niewy-
starczającego finansowania przez 
powiat działalności tej placówki. 
Obiekt ma zostać wreszcie 
ocieplony. 

aPowiat mając 
na uwadze 

stan techniczny 
pomieszczeń 
w DPS Dom Kom-
batanta, zaplano-
wał termomoder-
nizację obiektu. 

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

DPS DOM KOMBATANTA 
ZOSTANIE OCIEPLONY?
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Około godziny 6 
nad ranem na DW 
905 miedzy miej-
scowością Boro-

nów a Olszyną doszło do zde-
rzenia ciężarowego volvo, ja-
dącego od strony Boronowa 
i osobowego volkswagena, 
który jechał od strony Her-
bów. 

Jak relacjonują strażacy 
obecni na miejscu zdarzenia, 
widok szczątków obu pojaz-
dów był zatrważający.  

- Po dojeździe na miejsce 
zdarzenia rozpoznano, że 
do zdarzenia doszło w wy-
niku wypięcia się przyczepy 
w samochodzie ciężarowym, 
która następnie uderzyła 
w jadący z naprzeciwka sa-

mochód osobowy - informuje 
mł. bryg. Wojciech Kwapień, 
KP PSP w Lublińcu. 

Przyczepą przewożony był 
węgiel. - Przyczepa samo-
chodu ciężarowego z węglem 
uderzyła w samochód oso-
bowy, który znalazł się 
pod przyczepą. Pojazdem 
osobowym podróżowały trzy 
osoby. Lekarz stwierdził ich 
zgon - informują służby woje-
wody śląskiego. 

Droga była przez długi czas 
całkowicie zablokowana, 
w działaniach brały udział za-
stępy z KP PSP i JRG Lubli-
niec, JRG 2 Częstochowa, 
SGRT z CS PSP, OSP Boronów 
i OSP Olszyna. Na miejsce do-
tarła także Grupa Operacyjna 
KW PSP w Katowicach. 

Nie bez wpływu zapewne 
na warunki drogowe miała 
panująca tego dnia w regionie 
deszczowa pogoda.  

Służby ustalają dokładne 
przyczyny tego tragocznego 
zdarzenia.  

ŚMIERTELNY 
WYPADEK 
W BORONOWIE
BORONÓW 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

Do tragicznego w skutkach wy-
padku doszło we wtorek 6 
grudnia nad ranem w Borono-
wie. Nie żyją 3 osoby.

Z abawa „12 powodów, 
by pokochać Lubliniec” 
przygotowana została 
przez Miejski Dom Kul-

tury w związku z obchodami 
750-lecia miasta. Piętnastego 
dnia każdego miesiąca pojawiał 
się post na fanpage’u MDK pre-
zentujący nową zagadkę, a wraz 
z nią zadanie. Krótki wierszyk 
ukrywał miejsce w Lublińcu, 
które następnie każdy z uczest-

ników musiał odnaleźć. Ważnym 
elementem zabawy była fotogra-
fia dokumentująca pobyt w za-
gadkowym miejscu, którą trzeba 
było pokazać pracownikowi Ga-
lerii pod Glinianym Aniołem. 
Każdy z uczestników zaopa-
trzony został w planszę, na któ-
rej, po wykonaniu zadania, przy-
bijana była pieczątka.  

Celem zabawy „12 powodów, 
by pokochać Lubliniec” było 
zwrócenie uwagi na piękno na-
szego miasta, w którym istnieje 
wiele ciekawych miejsc. Warto je 
poznawać i odkrywać na nowo. 

Zabawa poprowadziła uczestni-
ków od lodowiska na Bulwarze 
Grotowskiego, przez Kanał 
Grunwaldzki, „Orlik”, Lipską 
Górę, Droniowiczki, Rynek Miej-
ski, Bulwar Europejski, Miejski 
Dom Kultury, Jednostkę Woj-
skową Komandosów, Zamek Lu-
bliniecki oraz Centrum Przesiad-
kowe Park&Ride. 

Kolejny, grudniowy powód 
i zadanie poznamy wyjątkowo 
8 grudnia. Będzie to ostatni 
moment dla wszystkich uczest-
ników, by skomplementować 
naklejki i przygotować się do fi-

nału zabawy, który odbędzie 
się 16 grudnia o godz. 17.00 
w Miejskim Domu Kultury. 
Uczestnicy, którzy wytrwali 
do końca zabawy, otrzymają 
nagrody oraz pamiątkowe dy-
plomy. Będzie to również czas 
warsztatów, na które przede 
wszystkim zaproszeni są finali-
ści „12 powodów, by pokochać 
Lubliniec”, ale również wszy-
scy, którzy kochają świąteczne, 
twórcze wyzwania. Wszystkich 
obowiązują zapisy pod nume-
rem telefonu: 34/351 06 88, 
od godz. 15.00.

LUBLINIEC 
RED 
redakcja@dz.com.pl

Finał zabawy „12 powodów, by pokochać Lubliniec” 

12 miesięcy – 12 zadań związanych z różnymi miejscami 
w Lublińcu. Przyszedł czas na finał zabawy
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P rzedwojenni górnicy 
dzielili się na tych, któ-
rzy woleli  styl  saksoń-
ski, z okryciem w  

kształcie kitla - popularny rów-
nież w Austrii i Galicji lub pruski 
z frakiem, zapinany na haftliki. 
Chociaż większość polskich gór-
ników wolała kitle, to górnik-
stachanowiec Wincenty 
Pstrowski  na jednym ze zdjęć 
wystąpił jednak we fraku. 
Trzeba zaznaczyć, że fraki nosili 
także pierwsi polscy umundu-
rowani górnicy. Wprowadził je 
car Aleksander na terenach pol-
skich w 1817 roku, zgodnie z pol-
skimi sugestiami. Były grana-
towe, z karmazynowymi wy-
pustkami, miały polskiego orła 
wyhaftowanego srebrną nicią. 
W skład kompletu wcho-
dziły białe paradne spodnie, ka-
pelusz i  ostrogi. Ale o tych do-
datkach już wkrótce całkiem za-
pomniano.     

NA PEWNO NIE NUDNY 
Na Śląsku już w XVIII wieku no-
szenie munduru górniczego 
podczas uroczystości było obo-
wiązkowe, zwłaszcza w dniu 
św. Barbary. Kroniki zapisały, że 
gdy jakiś górnik pod koniec 
XVIII wieku w Tarnowskich 
Górach pojawił się na ulicy bez 
munduru, spędził w areszcie 
noc. W Zagłębiu Dąbrowskim 
nakaz noszenia munduru 
wprowadzono w  1803 roku. 
I chociaż wciąż trwały spory, 
jak taki uniform ma wyglądać, 
nikt przeciwko umundurowa-
niu  nie protestował.  

Etnografów to nie dziwi,bo 
mundur górniczy zawsze 
był symbol dumy z tradycji 
grupy zawodowej, która pra-
cuje dla dobra innych, z wiel-
kim osobistym ryzykiem. Za-
wód górnika wiąże się z tru-

dem, ale także z pewnym sty-
lem życia i zasadami moral-
nymi, na przykład z odpowie-
dzialnością i godnością.   

Górniczy uniform z piórami 
i szablą znany jest w całej Pol-
sce. Dawniej był bardzo popu-
laryzowany, mieszkańcy in-
nych regionów myśleli, że 
na Śląsku mężczyźni chodzą 
w takich mundurach codzien-
nie. Zaciekawienie budzą 
zwłaszcza  czapki z piórami. 

Projektantka mody Viola 
Śpiechowicz powiedziała DZ: 
,,Mundur górniczy jest kla-
syczny, a równocześnie ekstra-
wagancki. Na pewno nie 
nudny,  budząc jednocześnie 
poważanie, a o taką kompozy-
cję wcale nie jest łatwo. Mun-
dur ma starannie dopasowaną 
zaszewkami ciemną mary-
narkę i równie dopasowane 
spodnie, co wywołuje należny 
szacunek. Złote guziki i hafty 
podkreślają odświętność, waż-

ność tego munduru. A głowę 
górnika  zdobi czako z pękiem 
piór, co jest wyrazem polotu 
i poczucia humoru, dowodem 
ekstrawagancji braci górniczej. 
Ten mundur budzi moją sym-
patię,  mężczyźni w nim dosko-
nale wyglądają.”  

NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ 
Pióropusz ma swoją praktyczną 
historię. Wziął się z tego po-
wodu, że górnicy musieli coś 
zrobić z miotełkami z piór, któ-
rymi czyścili otwory strzelni-
cze. Po wykorzystaniu zatykali 
pióra po  prostu w opaskach na  
czapkach. 

W galowym mundurze pió-
ropusz składał się kiedyś tylko 
z piór kogucich. Dzisiaj używa 
się też gęsich, tych najlepszych, 
bo z grzbietu. Często trzeba je 
kleić, bo muszą mieć odpo-
wiednią długość, która wynosi 
22 centymetrów. Kolory też 
mają znaczenie. Zielony jest dla 

dyrektorów generalnych, biały 
dla techników górniczych, in-
żynierów i dyrektorów górni-
czych, czarny dla górników, 
czerwony dla orkiestry górni-
czej, biało-czerwony dla kapel-
mistrza. 

 - Wysoka, fantazyjna 
czapka z pióropuszem dodaje 
górnikowi wzrostu, zazna-
czone ramiona sugerują krzepę 
- pochwalił  inny projektant 
mody. Dodał, że mundur jest 
starannie przemyślany. Stójka 
wydłuża i wysmukla sylwetkę, 
podobnie jak ciemny kolor ca-
łości i  jednorzędowe zapięcie 
z linią złotych guzików. Strój 
jest męski, budzi respekt, taka 
jest zresztą rola każdego mun-
duru. Ale równocześnie ten 
górniczy wyjątkowo podkreśla 
zalety, a zarazem koryguje 
wady budowy górnika. Sło-
wem, nic dodać, nic ująć.  To 
piękny, uroczysty  ubiór, któ-
rego nie da się już ulepszyć. 

Mundur górniczy jest od-
porny na przelotne upodobania 
i kierunki mody. Od co najmniej 
stu lat twardo trzyma fason, 
gdy tymczasem wszelkie inne 
mundury, na przykład woj-
skowe, zmieniają się co jakiś 
czas. 

Mundur jest kosztowny, dy-
rektorski  jest najdroższy, bo ma 
więcej ozdób. Na mundur bie-
rze się krepę, drogą tkaninę, ale 
bardzo wytrzymałą i elegancką. 

Kroi się po starannych przy-
miarkach. Przyszywa złote gu-
ziki, zwykle dziewięć średnich 
i dwadzieścia małych, bo 
po pięć na patki, na rękawie też 
po pięć.  

Specjalnym drucikiem 
w sprężynkę wyszywa się ro-
zetki na epoletach, a wszystko 
ręcznie. Im wyższy stopień gór-
niczy, tym więcej zdobień. 
Czako to żmudna robota dla ha-
fciarek, jest na nim dużo sym-
boli. Daje się na nie tylko natu-
ralne pióra od specjalnych do-
stawców. 

Hafciarce z Pyskowic, która 
ozdabiała galowy mundur dla 
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego,  wyszycie złotą sprę-
żynką czaka, epoletów i  
dystynkcji zajęło  kilka dni.  

PANIE W SPÓDNICACH  
Mundury górnicze coraz czę-
ściej noszą  również kobiety.  
Obowiązują spódnice w kontra-
fałdy, dopasowane w pasie. Ob-
wód dolnego brzegu czarnej 
spódnicy ma być o 50 cm szer-
szy od bioder. 

-To świetny wzór dla pań 
mocniej zbudowanych. Te, 
które wkładają mundury górni-
cze nie są chyba chucherkami , 
więc kontrafałdy bardzo im 
służą  - przyznał  DZ jeden z eks-
pertów mody.   

Mundur górniczy  miał  pi-
sarz  Jarosław Iwaszkiewicz, 
który nawet kazał się w nim po-
chować. Chociaż w stolicy  de-
cyzja była zaskoczeniem, Śląsk 
się nie zdziwił, bo trudno  o  bar-
dziej uroczyste i dodające po-
wagi ubranie. 

W 1972 roku  w Katowicach 
swój mundur górniczy otrzy-
mał Fidel Castr.  Castro w  czaku 
z pióropuszem miał być symbo-
lem więzi polskiej i kubańskiej 
klasy robotniczej na drodze 
do socjalizmu. Na górniczym 
mundurze nie ma jednak żad-
nego symbolu, który by wiązał 
się z komunizmem. Takich 
symboli nie było  nawet w la-
tach stalinowskich. 

Nic dziwnego, że pięknie 
wykonane mundury górnicze 
często trafiają do muzeów. 
Kiedy zabraknie jego właści-
ciela, rodzina chce, żeby mun-
dur znalazł godne miejsce. 
W pełni na to zasługuje.

a
 Mundur górni-
czy to strój 

od lat odporny 
na zmiany mody.   
Eksperci uważają, 
że jest mieszanką 
klasyki i oryginalno-
ści w najlepszych 
proporcjach. 

Górnicy  w Barbórkę  
składają wieniec w hołdzie   

powstańcom śląskim  

SPRZED LAT 
Grażyna Kuźnik 
g.kuznik@dz.com.pl

IDZIE GÓRNIK DROGĄ, PIÓRKO MU 
SIĘ KIWA, PIÓRECZKA MU PIĘKNIE 
POWIEWAJĄ, A GUZIKI BŁYSKAJĄ
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Forma górniczego munduru wyła-
niała się powoli z różnych pomy-
słów, czasem dziwnych. Noszono 
wcześniej fraczki, niepraktyczne  
białe spodnie, kaptury z peleryną, 
kapelusze, toporne kołpaki ze 
skóry na głowę  i nawet ostrogi 
na butach.  Na Śląsku i w Zagłębiu 
walczyły o przewagę  głównie dwa 
style: pruski i saksoński.
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Kiedy najpierw na zabrzańskim stadionie kibicowali 
Górnikowi, a później na torach kręglarskich stawali 
ze sobą w szranki, w głowie rodził im się już pomysł 
na stworzenie sportowych mini-zawodów. 
Opiekując się zwierzętami czuli, że wolontariat 
daje przyjemność z pomagania, a każda ich inicjatywa 
podyktowana jest chęcią działania dla innych. 
Uczestnicy projektu rozpoczęli inicjatywy lokalne.

Niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” w Lublińcu od 10 miesięcy współpra-
cują z chłopakami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawcze-
go w Herbach, przygotowując się do wolontariatu niestandar-
dowego. 

- Niestandardowość tego wolontariatu polega na wspar-
ciu osób niepełnosprawnych intelektualnie przez młodzież 
i utworzeniu przez obydwie grupy zespołów wolontariackich, 
które przygotowane merytorycznie, wejdą – dla zwiększe-
nia skuteczności - we współpracę z lokalnymi instytucjami 
i organizacjami – 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, cze-
go się po sobie spodziewać. Potem razem uczyliśmy się jak 
załatwiać różne sprawy, rozwiązywać problemy, czy radzić 
sobie z brakiem motywacji – mówią o współpracy wychowan-
ków MOW w Herbach z mieszkańcami DPSu „Zameczek” sami 
uczestnicy.

Uczestnicy projektu, we współpracy z instytucjami i organi-
zacjami z powiatu lublinieckiego, przedstawią przygotowany 
przez siebie spektakl teatralny, zorganizują opiekę nad potrze-
bującymi zwierzętami, wystąpią w roli organizatorów taneczne-
go eventu, przeprowadzą warsztaty rękodzielniczo-plastyczne, 
zorganizują wyjazd prozdrowotny oraz minizawody sportowe. 

Co ważne, ten etap inicjatyw uczestnicy realizują samodziel-
nie, czyli bez nadzoru i wsparcia trenerów.

Uczestnicy projektu zapraszają do współpracy przy realizacji 
inicjatyw w zespołach wolontariatu niestandardowego osoby 
niepełnosprawne intelektualnie oraz młodzież. Po szczegóło-
we informacje można zwracać się pod adresem przyjaciele.
zameczka@op.pl 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka

Opieka nad psami w ramach inicjatywy „Wolontariusze 
zwierzętom”

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

W takcie próby przed spektaklem w ramach inicjatywy 
„Wolontariat niestandardowy na deskach teatru”

 Innowacyjne pomysły w ramach inicjatywy „Twórczy wolontariat” Podczas meczu Górnika Zabrze w ramach 
inicjatywy „Akademia Sportu”

W ramach inicjatywy „W teren po zdrowie”
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S zombierska perła ar-
chitektury, zaprojek-
towana przez sław-
nych architektów, 

Georga i Emila Zillmannów, 
wciąż czeka na rewitalizację. 
Przypomnijmy, że w 2020 roku 
zabytkową budowlę uznano 
za jeden z siedmiu najbardziej 
zagrożonych obiektów euro-
pejskiego dziedzictwa. W tym 
samym czasie województwo 
śląskie, zarządca Szlaku Zabyt-
ków Techniki, rozwiązał 
umowę ze spółką akcyjną „Re-
zonator” w Gliwicach, ówcze-

snym właścicielem obiektu, 
a EC Szombierki zniknęła z po-
pularnej trasy turystyki indu-
strialnej. Z kolei w kwietniu 
2021 roku na terenie kom-
pleksu pojawił się komornik.  

W styczniu 2022 roku obiekt 
kupiła Grupa Arche, która za-
mierzała przed zimą zabezpie-
czyć dach EC, ale z uwagi 
na różne perturbacje, realiza-
cja inwestycji nieco się przecią-
gnie. 

W listopadzie EC Szombier-
ski obchodzi 102. urodziny. 
Klub Przyjaciół EC Szombierki 
postanowił je uczcić, organizu-
jąc zwiedzanie industrialnej 
perły. W ramach świętowania 
mieszkańcy Bytomia i wszyscy 
miłośnicy industrialu mogli 
w tym roku już po raz ostatni 
zwiedzić to niezwykłe miejsce. 
Jak podaje klub, następne 
,,masowe” zwiedzanie odbę-
dzie się w kwietniu 2023 roku.  

W planach jest także zorga-
nizowanie dni otwartych EC 
Szombierki. Kiedy? Tego jesz-
cze nie wiadomo.

HISTORIA 
M. Mikrut, M. Grabowska 
m.mikrut@dz.com.pl

Industrialna perła ma już 102 lata. 
EC Szombierki nieustannie zachwyca
EC Szombierki to unikatowy 
obiekt na skalę europejską, 
który ma już 102 lata! Klub Przy-
jaciół EC Szombierki zorganizo-
wał 17 listopada urodziny  
zabytku. W ramach świętowania 
mieszkańcy Bytomia i wszyscy 
miłośnicy industrialu mogli 
w tym roku już po raz ostatni 
zwiedzić to niezwykłe miejsce.
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O d 23 do 30 listopada 
w Tsurudze, Kioto 
i Tokio artyści pre-
zentowali japońskiej 

publiczności widowisko bale-
towe „Folk Solution”, odbywały 
się także warsztaty tańca ludo-
wego i panele dyskusyjne. 

Jak informuje ZPiT „Śląsk”, 
pierwsze spotkanie na ludowo 
odbyło się w Tsurudze, 23 listo-
pada w Port of Humanity 
Tsuruga Museum. W warszta-
tach polskich tańców uczestni-
czyli miłośnicy polskiej kultury. 
Prowadzący zajęcia artyści Ze-
społu „Śląsk” z podziwem obser-
wowali zaangażowanie Japoń-
czyków w naukę choreografii po-
loneza, zwodzonego i kujawiaka 
oraz ich wielką ciekawość pol-
skiej kultury. To było bardzo miłe 
i satysfakcjonujące spotkanie 
na inaugurację tegorocznej trasy 
koncertowej. Następnego dnia 
wielbiciele Zespołu „Śląsk” mo-
gli już podziwiać artystów w wi-
dowisku baletowym „Folk Solu-
tion” na scenie Kirameki Minato 
Hall w Tsurudze. Ogromne zain-
teresowanie spektaklem i burza 
oklasków to najlepszy dowód, że 
już na początku trasy japońska 
publiczność z uznaniem przyjęła 
kolejną propozycję programową 
Zespołu „Śląsk”. Widowisko ba-
letowe „Folk Solution” jest bo-
wiem efektem poszukiwań no-
wych form artystycznej ekspre-
sji Zespołu „Śląsk”. Łączy mu-
zykę elektroniczną, taniec 
współczesny i inspiracje kulturą 
ludową. Reżyserem spektaklu 
jest Michaił Zubkow – kierownik 
baletu ZPiT „Śląsk”, choreogra-
fia: Michaił Zubkow oraz tance-
rze Zespołu „Śląsk”, opracowa-
nie muzyczne: Rafał Zapała. 

Podczas wizyty w Tsurudze, 
artyści mieli okazję odwiedzić 
bardzo ważny dla tego miasta 
Port of Humanity Tsuruga Mu-
seum. To wyjątkowe miejsce 
w historii stosunków polsko-ja-
pońskich, ponieważ właśnie 
w porcie Tsuruga, w 1920 roku 
przyjęto połowę z blisko 800 ura-
towanych polskich dzieci - sierot 
z Syberii, a w 1940 roku przybyło 
tam tysiące polskich żydów ucie-
kających przed wojną. Warto 
przypomnieć, że to nie pierwszy 
raz kiedy artystyczne ścieżki Ze-
społu „Śląsk” krzyżują się 

z Tsurugą i wspomnianym mu-
zeum. Historyczne wydarzenia, 
których pamięć zachowuje ta 
placówka, były m.in. inspiracją 
dla twórcy spektaklu „Exodus” 
Michaiła Zubkowa. W 2020 roku, 
podczas realizacji projektu „Ta-
niec natchniony – od folkloru 
do współczesności – prezentacja 
spektaklu baletowego „Exodus”, 
jako nowatorskiego podejścia 
do promocji kultury polskiej” – 
pokaz spektaklu baletowego 
w wykonaniu artystów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” towarzy-
szył uroczystości otwarcia mu-
zeum po rewitalizacji. Port of Hu-
manity Tsuruga Museum był 
także jednym z partnerów pro-
jektu realizowanego podczas te-
gorocznej trasy. 

26 listopada w planie podróży 
znalazło się Kioto. Spotkanie 
z tamtejszą publicznością rozpo-
częły warsztaty tańca polskiego 
tańca prowadzone przez arty-
stów Zespołu „Śląsk” z człon-
kami Japońsko-Polskiego Towa-
rzystwa Przyjaźni Miłośników 
Tańca Ludowego. Warsztaty 
były preludium do rozpoczyna-
jącego się w tym czasie w Kito Fe-
stiwalu Polskiego Tańca. W zaję-
ciach wzięli  udział zarówno 

członkowie Towarzystwa, jak 
i pozostali uczestnicy Festiwalu. 
Polskich tańców pod kierunkiem 
artystów Zespołu „Śląsk”, uczył 
się z entuzjazmem prawdziwie 
wielopokoleniowy tłum miło-
śników polskiej kultury. Z rado-
ścią można stwierdzić, że zainte-
resowanie warsztatami przero-
sło najśmielsze oczekiwania Ze-
społu. To dla artystów „Śląska” 
ogromna satysfakcja móc prze-
kazać część polskiej kultury ob-
cokrajowcom, którzy z takim za-
angażowaniem podchodzą do jej 
poznawania, a przy okazji po-
móc wielbicielom tańców ludo-
wych w szlifowaniu ich dotych-
czasowych umiejętności. 

Wielu uczestników warszta-
tów oraz samego Festiwalu za-
siadło dzień później na widowni 

Wings Kyoto Center, aby obej-
rzeć spektakl „Folk Solution”. 
Wydarzeniu towarzyszył aplauz 
widzów, którzy nie tylko z entu-
zjazmem przyjęli spektakl, ale 
podkreślali również ogromne 
uznanie dla artystów za sprosta-
nie wyzwaniu połączenia sztuki 
ludowej ze współczesną. Wielu 
z widzów, którzy pojawili się 
w Kioto tego wieczoru, miało już 
bowiem okazję podziwiać Ze-
spół „Śląsk” w 2019 roku, pod-
czas ówczesnej trasy koncerto-
wej w Japonii z tradycyjnym, lu-
dowo-narodowym repertu-
arem. W takiej atmosferze, 
po spektaklu, Dyrektor Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniew 
Cierniak, zainaugurował uro-
czyście Festiwal Polskiego Tańca 
organizowany przez Japońsko-
Polskie Towarzystwo Przyjaźni 
Miłośników Tańca Ludowego. 
Grupa japońskich tancerzy po-
chwaliła się także efektami swo-
jej artystycznej pasji i zaprezen-
towała wszystkim swoje umie-
jętności na scenie. Wielkie 
brawa za talent i miłość do pol-
skiej kultury! 

Ostatnie koncerty w ramach 
projektu odbyły się 29 i 30 listo-
pada w Theater X (Cai) w Tokio. 

a1 grudnia 
ZPiT „Śląsk” 

opuścił gościnną 
Japonię pełen wra-
żeń niezmiennie 
dostarczanych 
przez ten fascynu-
jący kraj. 

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

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY 
PROJEKT „ŚLĄSKA” DOBIEGŁ KOŃCA
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Zakończyła się trasa koncertowa 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
w Japonii w ramach projektu 
„FOLK SOLUTION”.
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NIEDZIELA PEŁNA PRZDŚWIĄTECZNYCH ATRAKCJI

MIKOŁAJKI 

4 grudnia na rynku miejskim w Lublińcu panowała gorąca atmos-
fera. Po raz kolejny rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby 
podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Nagrodzono również 
laureatów konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową.

Zgodnie z tradycją w pierwszy weekend grudnia w Lublińcu od-
bywa się jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku na rynku poja-
wiło się niemal 40 wystawców. Można było nabyć artykuły hand-
made, napić się ciepłej herbaty i poczuć świąteczną atmosferę

Chwile z Mikołajem były wyjątkowe. Wraz ze swoimi pomoc-
nikami święty rozdawał Lublińczanom cukierki i zapraszał 
do wspólnego zdjęcia przy pięknej świątecznej dekoracji. 
Rodziny były zachwycone! 
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P ogotowie Mikołaj-
kowe w Miejskim 
Domu Kultury w Lu-
blińcu od kilku lat 

wywołuje uśmiech na twa-
rzach lublinieckich dzieci. Ro-
dzice zapisują swoje pociechy 
na spotkanie z Mikołajem, 
który wręcza im wcześniej 
przygotowany prezent. Jest to 
okazja do wspólnych rozmów 
i pamiątkowej fotografii. Dla 
dzieci jest to niezwykłe przeży-
cie. Mikołaj zwraca się do nich 
po imieniu, częstuje cukier-
kami i daje im cenne wska-
zówki. Można usiąść mu na ko-
lanach i zadać pytanie. Takie 
chwile pozostają z nami na za-
wsze. 

We wtorek 5 grudnia Miko-
łaj stawił się punktualnie w Ga-
lerii pod Glinianym Aniołem 
i oczekiwał pierwszych gości. 

Dla każdego miał zarezerwo-
wany czas i upominek. Nie-
które dzieci były początkowo 
nieśmiałe. Inne wpatrywały się 
w Mikołaja jak zaczarowane. 
Były też takie, które z odwagą 
przybijały z nim piątkę i siadały 
na kolanach. Niektóre przygo-
towały dla Mikołaja laurkę, 
a nawet piosenkę. Nie zabrakło 
także dzieci z Ukrainy. 
Do wspólnego zdjęcia Mikołaj 
zapraszał również rodziców, 
którzy dumni i wzruszeni ob-
serwowali radość swoich po-
ciech. 

Ewa marzyła o wielkim, ró-
żowym pianinie. Pola wyszła 
od Mikołaja z ogromną cho-
dzącą lalką. Rodzice byli za-
chwyceni, widząc jak marzenia 
ich dzieci się spełniają. Wielu 
z nich bierze udział w Pogoto-
wiu Mikołajkowym co roku, jak 
rodzice siedmioletniego Mate-
usza czy mama uroczej Oli 
i Tosi. 

- To świetna forma wręcza-
nia prezentów dzieciom. Ko-
rzystamy z niej co roku po to, 
aby dzieci mogły osobiście spo-
tkać Mikołaja, a nie tylko obser-
wować go na scenie podczas 
dużych imprez. Jest tutaj ka-

meralnie, miło i można na spo-
kojnie porozmawiać z Mikoła-
jem - powiedział mama Oli 
i Tosi. 

Inni dopiero teraz zaczęli 
swoją przygodę z Pogotowiem 
Mikołajkowym. 

- Jest to bardzo fajny po-
mysł. Mój syn był zaskoczony, 
bo nie miał pojęcia dokąd je-
dziemy. W dodatku Mikołaj 
dużo rzeczy o nim wiedział. 
Na przykład odgadł, że Oskar 
lubi pomagać w kuchni. Ostat-
nio nawet piekł pierniki. Wi-
dział też, że Oskar nie lubi no-
sić jeansów. Mój syn obiecał mu 
jednak, że teraz będzie częściej 
je ubierał. Gdy zobaczył pre-
zent, przekonał się, że marze-
nia się spełniają. Mikołaj wie-
dział, że chce żółte słuchawki 

i takie właśnie otrzymał – po-
wiedziała mama Oskara. 

Wiedza Mikołaja o dzieciach 
wywołuje zdumienie. Zapyta-
liśmy go, jak to możliwe, że wie 
o nich niemal wszystko. Oto, co 
powiedział: 

- Mikołaj ma swoich pomoc-
ników na całym świecie: elfy 
oraz aniołki. One obserwują 
dzieci przez cały rok, a potem 
zdają Mikołajowi relację. 

Mikołaj miał również ważne 
przesłanie dla wszystkich: 

- Najważniejsze to, żeby nie 
zapominać, być dzieckiem. To 
przesłanie dla tych starszych. 
Dzieckiem jesteśmy całe życie. 
Dla tych młodszych moje prze-
słanie brzmi: jeść owocki i wa-
rzywa oraz sprzątać swój pokój, 
bo wtedy zawsze atmosfera 
świąt wie, gdzie i u kogo ma się 
pojawić – powiedział. 

Roześmiane buzie dzieci, 
wesołe rozmowy z Mikołajem 
i rosnąca ekscytacja w trakcie 
odpakowywania prezentu to 
dla organizatorów niezapo-
mniany widok. - Cieszymy się, 
że kolejne Pogotowie Mikołaj-
kowe obfitowało w tyle pięk-
nych, wspólnych chwil - prze-
konują pracownicy MDK-u. 

 To są piękne 
chwile, gdy 

dziecko potrafi 
samo od siebie, nie 
poproszone przez 
nikogo, powiedzieć: 
„Mamo, tato, ko-
cham Cię”.

LUBLINIEC 
RED 
redakcja@dz.com.pl

MIKOŁAJ ROZDAWAŁ PREZENTY
FO

T.
 D

A
N

IE
L 

D
M

IT
R

IE
W

Kolejna edycja Pogotowia Miko-
łajkowego sprawiła wiele radości 
nie tylko dzieciom, ale również 
rodzicom. Dyżur Mikołaja w Ga-
lerii pod Glinianym Aniołem to 
już tradycja.

REKLAMA 0010684957REKLAMA 0110672224

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
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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 0010687738

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: 
Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j. 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 t. j. z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone 
pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny 
położone na południe od Ronda Śląskiego, w dniach od 19 grudnia 2022 r. 
do 19 stycznia 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, 
ul. I. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, sala nr 3, w godzinach pracy Urzędu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://lubliniec.bip.info.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 15.00, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. I. Paderewskiego 5, sala nr 11.

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o odstąpieniu 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone 
pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny 
położone na południe od Ronda Śląskiego.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko organ uznał, że w przedmiotowym przypadku 
realizacja postanowień projektu, która stanowić będzie niewielką modyfi kację 
dokumentu, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
Stanowisko to zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa 
w art. 57 i 58 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
3 lutego 2023 r.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lublińca:
1.  w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Lublińcu, 

ul. I. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec;
2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, sala nr 3, 

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 zmiany planu”) na adres: 

planowanie@lubliniec.pl lub za pośrednictwem platformy usług 
administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz 
Miasta Lublińca.

Burmistrz Miasta Lublińca
Lubliniec, dnia 9.12.2022 r.

Obwieszczenie wywieszono w terminie 09 grudnia 2022 r. do dnia 03 lutego 2023r.,
• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu, 
• w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022r., poz. 503 t.j. z późn. zm.), w związku z realizacją czynności, 
o których mowa w art.17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem Pani/Pana danych 
jest Burmistrz Miasta Lublińca.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail iod@lubliniec.pl lub pisemnie 
na wskazany powyżej adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych 
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia 
im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach 
świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych 
oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający 
z przepisów prawa dot. archiwizacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia oraz przenoszenia danych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie 
nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek 
może być niemożliwe.

REKLAMA 0010679065

Transport węgla zakupionego
w sklepie internetowym PGG

WORKOWANIE

REKLAMA 0010687711

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Woźnik

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla fragmentu Gminy Woźniki  
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 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 (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Woźnikach  uchwały 
nr 366/XXXVII/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu Gminy Woźniki, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania 
na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego na piśmie na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, 
42-289 Woźniki lub w postaci elektronicznej na adres: urzad@wozniki.pl,  
w terminie do dnia 30.12.2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz 
Woźnik.

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 0010687727

WÓJT GMINY KOSZĘCIN

podaje do publicznej wiadomości informację  
o wywieszeniu wykazu nieruchomości  

przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Koszęcin informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Koszęcin, na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Niniejszy wykaz obejmuje:
-  nieruchomość w części o powierzchni 100 m2 oznaczoną numerem 

ewidencyjnym działki 363/47, obręb 0003 Koszęcin;
 -  lokal użytkowy o powierzchni 60,55 m2, znajdujący się w budynku 

położonym na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 226/8, obręb 0005 Sadów.

Wykaz nieruchomości opublikowano na stronie BIP Urzędu Gminy 
Koszęcin: www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Mienie komunalne”.
Szczegółowych informacji związanych z użyczeniem powyższych 
nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 9, 42-286 Koszęcin,  
tel. (34) 321-08-33, w godzinach pracy Urzędu.  
 - Zbigniew Seniów - 
 Wójt Gminy Koszęcin  
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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

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

ZZŁŁOOMMOOWWAANNIIEE  
POJAZDÓW

 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

 MONTAŻOWE 

0010547182

Profesjonalny serwis
elektronarzędzi Hilti, Bosch, 

Metabo, Makita, Milwaukee itp.
Naprawa agregatów 

prądotwórczych - nagrzewnic 
olejowych.

Przezwajanie silników 
elektrycznych oraz wirników  

i stojanów do elektronarzędzi.
Gwarancja wykonania usług od 1982 roku.
Koszęcin, Sikorskiego 18  

tel. 502-681-723

 INNE 

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

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, 

maszyny rolne. 

Tel. 535135507. 

Gotuj się na 
sobotę

W magazynie „Weekend z rodziną” 
smaczne domowe przepisy

dziennikzachodni.pl

AUTOPROMOCJA 

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 0110679048
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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!

REKLAMA 0010687724

WÓJT GMINY KOSZĘCIN
podaje do publicznej wiadomości informację  

o wywieszeniu wykazu nieruchomości  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Koszęcin informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 r. w Urzędzie 
Gminy Koszęcin, na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Niniejszy wykaz obejmuje nieruchomości oznaczone numerami 
ewidencyjnymi działek:
- 367/1, obręb 0004 Rusinowice, w części o powierzchni 60 m2,
- 465 i 432/1, obręb 0006 Strzebiń, w części o powierzchni 210 m2.

Wykaz nieruchomości opublikowano na stronie BIP Urzędu Gminy 
Koszęcin: www.koszecin.bipgmina.pl w zakładce „Mienie komunalne”.

Szczegółowych informacji związanych z dzierżawą powyższych 
nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 9,  
42-286 Koszęcin, tel. 34 321 08 33, w godzinach pracy Urzędu. 

 - Zbigniew Seniów - 
 Wójt Gminy Koszęcin  
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K  olejny raz miesz-
kańcy Lublińca po-
twierdzili, że potrafią 
dzielić się z najbar-

dziej potrzebującymi. Dzięki 
ich ofiarności produkty spo-
żywcze, które zakupili w ra-
mach zbiórki Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lublińcu 
przekaże osobom, które najbar-
dziej tego potrzebują. Przez 2 
dni do specjalnie ustawionych 
koszy, wózków sklepowych 
udało się zebrać 1064,916 kg 
żywności. 

Od poniedziałku pracow-
nicy MOPS rozpoczęli wydawa-
nie przygotowanych paczek na-
juboższym mieszkańcom Lu-
blińca. Jak co roku MOPS wes-
prze osoby starsze, niepełno-
sprawne, samotne matki. Pacz-
kami obdarowane będą rów-

nież rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji. 

W akcję zaangażowało się 
176 wolontariuszy, w tym 121 
uczniów. MOPS złożył podzię-
kowania: Szkole Podstawowej 
nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, 
Szkole Podstawowej nr 3, 
Szkole Podstawowej nr 4, Ze-
społowi Szkół im. Św. Edyty 
Stein, Zespołowi Szkół Ogólno-
kształcąco – Technicznych, Ze-

społowi Szkół Zawodowych, 
Zespołowi Szkół nr 1 im. Adama 
Mickiewicza, Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno–Wycho-
wawczemu, Centrum Kształce-
nia Ustawicznego i Zawodo-
wego oraz Środowiskowemu 
Domu Samopomocy za pomoc 
i uczestnictwo w zbiórce. 

Bardzo dziękujemy pracow-
nikom sklepów za zrozumienie 
i przychylność w zorganizowa-
niu zbiórki. Nasze podzięko-
wania kierujemy również 
do specjalnej grupy wolonta-
riuszy, którzy pomagali nam 
przy technicznej obsłudze 
zbiórki, czyli zwożeniu pro-
duktów ze sklepu, ich rozła-
dunku i liczeniu. 

- Przekazujemy serdeczne 
podziękowania wszystkim 
darczyńcom, którzy nie pozo-
stali obojętni wobec osób po-
trzebujących pomocy i podzie-
lili się zakupioną żywnością - 
dziękują koordynatorki 
zbiórki, wśród których znala-
zły się: Iwona Wochnik, Kata-
rzyna Budziałowska, 
Agnieszka Hewig, Iwona 
Mańka, Joanna Stanecka i po-
zostali pracownicy MOPS 
w Lublińcu. 

aW akcję zaan-
gażowało się 

176 wolontariuszy, 
w tym 121 
uczniów. Udało się 
zebrać 1064,916 
kg żywności! 
MOPS LUBLINIEC

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

MOPS: UDANA ZBIÓRKA 

K oncert „Cicha noc” 
to owoc projektu 
„Rok Edyty Stein 
2022”. Pierwszą jego 

część stanowił koncert z okazji 
Rosz ha-Szana, który mogliśmy 
usłyszeć 8 września w Miej-
skim Domu Kultury w Lu-
blińcu. Nawiązywał do żydow-
skich korzeni patronki naszego 
miasta. Teraz przyszedł czas 
na drugi cykl koncertowy zwią-
zany z tradycją chrześcijańską. 

Podczas koncertu nie za-
braknie polskich i niemieckich 
kolęd oraz piosenek bożonaro-
dzeniowych. Jednak muzyka 
towarzysząca Świętom Bożego 
Narodzenia to nie tylko kolędy. 
Kompozytorzy wykorzysty-
wali motywy kolędowe do two-
rzenia utworów niezwiązanych 
bezpośrednio z Bożym Naro-

dzeniem, np. „Scherzo h-moll” 
Fryderyka Chopina. Inspiro-
wali się także bożonarodzenio-
wymi legendami. Przykładem 
jest opera „Jaś i Małgosia” En-
gelberta Humperdincka. Usły-
szymy utwory tego kompozy-
tora, a także wiele innych: Cho-
pina, Brahmsa, Schuberta, No-
wowiejskiego i Saint-Saensa. 

Koncerty odbędą się nie 
tylko w polskich miastach 
związanych z życiem Edyty 
Stein, ale także za naszą za-
chodnią granicą. Organizatorzy 
postawili sobie za cel przybliże-
nie Polakom tradycji niemiec-
kiej, a Niemcom polskiej. Tytu-
łowa „Cicha noc” i piękna histo-
ria związana z tą kolędą, tzw. 
„rozejm bożonarodzeniowy”, 
będą motywem przewodnim 
koncertu. 

W koncercie weźmie udział 
troje muzyków: pianista, Jerzy 
Owczarz, mezzosopranistka 
Anna Kopytko oraz niemiecka 
sopranistka, Marlene Walter. 

MDK zaprasza 11 grudnia  
o godz. 16:00 do Miejskiego 
Domu Kultury. Wstęp wolny. 

Koncert odbywa się w ra-
mach projektu „Rok Edyty 
Stein 2022”.

Miejski Dom Kultury w Lu-
blińcu zaprasza na koncert „Ci-
cha noc”, który odbędzie się 11 
grudnia o godz. 16:00 w Miej-
skim Domu Kultury w ramach 
projektu „Rok Edyty Stein 
2022”.

Koncert „Cicha 
noc” w MDK
LUBLINIEC 
Piotr Ciastek 
p.ciastek@dz.com.pl

W weekend 25-26 listopada 
na terenie Lublińca w pięciu naj-
większych sklepach odbyła się 
Bożonarodzeniowa Zbiórka Żyw-
ności, która jak co roku jest ini-
cjatywą Federacji Banków Żyw-
ności.
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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


