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Miasto nie chce Dinoparku
Kupić czy nie kupić? Po kilku godzinach 
dyskusji o tym, czy tereny niedoszłego 
Dinoparku wykupić, radni nadal 
nie wiedzą, jaką decyzję podjąć 
i... zostawiają ją burmistrzowi

Milena Kościelniak

To miała być atrakcja na mia-
rę regionu, która przycią-
gnie do miasta turystów. 

Wszystko wzięło w  łeb, kiedy 
inwestor splajtował i z parku nie 
wyszło absolutnie nic. Dinopark, 
podobnie jak basen, stał się miej-
ską bolączką. I – nie da się ukryć 
– wygodnym argumentem w rę-
kach opozycji.

Dobra pamięć, ale krótka
Zamieszanie wokół Dinopar-

ku trwa. Obecny inwestor popadł 
w długi i postanowił sprzedać od-
dany mu przez miasto w dzierżawę 
wieczystą teren. Znalazł nabywcę, 
ale to miastu przysługuje prawo 
pierwokupu. Lubliniec musiałby 
znaleźć w budżecie 750 tys. zł, 
aby tereny niedoszłego Dinopar-
ku mogły znów należeć do niego. 
Radni powiedzieli niby nie, ale...

No właśnie – ale. Radni Rady 
Miejskiej postanowili sobie zo-
stawić furtkę i decyzję przełożyć 
w czasie, tłumacząc się brakiem 
wszystkich niezbędnych doku-
mentów. Jakich? Tego nie wie 
sam przewodniczący Piotr Pół-
torak. Jakichś. Nie pomógł rów-
nież fakt, że przez kilka godzin 
dwóch prawników odpowiadało na 
pytania radnych. Ci i tak uznali, 
że ostatecznej decyzji nie podejmą 
na sesji, bo informacja dotarła do 
nich zbyt późno.

nie, ale...
Rzeczoną furtkę zostawić mają 

nie tyle sobie, co, jak twierdzi 
przewodniczący lublinieckich 
radnych, burmistrzowi. Dlacze-
go burmistrzowi? Nie wiadomo, 
bo burmistrz deklaruje, że rów-
nież nie jest zwolennikiem przy-

stąpienia do pierwokupu, a wy-
stąpił o niego, bo... obligowała 
go do tego wcześniejsza uchwała 
Rady Miejskiej.

- Nie upieram się przy pierwoku-
pie, także mam co do niego mnó-
stwo wątpliwości – mówił pod-
czas wtorkowej sesji Rady Miejskiej 
Edward Maniura. - Ale skoro Rada 
przyjęła stanowisko, że należy te 
tereny odzyskać, jako burmistrz 
nie wyobrażałem sobie, żeby ta-
kiej próby nie podjąć – wyjaśniał.

Nie wystarczyły lublinieckiej 
Radzie wielogodzinne dyskusje, 
dziesiątki pytań i  prawniczych 
odpowiedzi. Ostateczna decyzja 
w sprawie ewentualnego wyku-
pu terenu niedoszłego Dinopar-
ku ma, według przewodniczącego 
Półtoraka, dopiero zapaść. Radni 
zagłosowali jednak przeciw zmia-
nom w budżecie, a to oznacza, że 

pieniędzy na skorzystanie z prawa 
pierwokupu nie zabezpieczyli. Dla 
burmistrza sprawa jest zamknięta.

- Prawo pierwokupu ma or-
gan wykonawczy – przypomina. 
- Skoro osiemnaście osób podjęło 
decyzję o nieskorzystaniu prze-
ze mnie z prawa pierwokupu, dla 
mnie sprawa jest jasna – kończy.

betonowe koło ratunkowe
Wokół samej sprawy Dinopar-

ku rzeczywiście zdążyło narosnąć 
sporo kontrowersji i w tym miejscu 
można radnych zrozumieć. Inwe-
stor, który miał park zbudować, 
próbuje wymigać się od zapłaty 
kary, którą miasto nalicza mu od 
lipca 2011 roku za to, że Dinopark 
nie powstał na czas. Znalazł luki 
w akcie notarialnym i na tej pod-
stawie odmówił zapłacenia kary. 
Notariuszka, która akt sporządzała 

nie przyznaje się do błędu i zrzuca 
odpowiedzialność na pracowników 
Urzędu Miejskiego. Wątpliwości 
w tej sprawie ma między innymi 
radny Marek Karpe.

- Skoro dwie strony podpisują akt, 
obie powinny zapoznać się z treścią 
bardzo dokładnie. Czy winę ponosi 
tutaj tylko notariusz? - pyta.

Burmistrz odpowiada, że nie 
czuje się odpowiedzialny, bo kwe-
stii nie podniósł żaden z obec-
nych przy podpisywaniu umowy 
prawników, a notariusz za swoje 
usługi bierze taksę notarialną. 
Dlatego, jak zapowiada, miasto 
będzie się z notariuszką sądzić. 
Poza tym cień na Dinopark rzuca 
jeszcze sprawa związana z wła-
snością i  możliwością wykupu 
zabudowanych działek. Niewia-
domych jest sporo, stąd radnych 
rozumiemy.

Nie rozumiemy jednak, dlacze-
go tak trudno im podjąć decyzję. 
Jeszcze bardziej nie rozumiemy, 
gdy w ważkiej finansowej sprawie, 
obarczonej sporą odpowiedzialno-
ścią, przewodniczący wyraźnie tę 
odpowiedzialność zrzuca na barki 
burmistrza, wielkodusznie dając 
mu kolejną możliwość wystąpie-
nia o prawo pierwokupu, a w klu-
czowym momencie obrad pytając: 
„Jak postąpiłby pan burmistrz?”
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Nad sprawą Dinoparku radni debatowali we wtorek. Wygląda na to, że tereny przejmie nowy inwestor.
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KOMENTARZ POLITYCZNY
W Lublińcu sprzeciw wywołało 
podjęcie decyzji o obwodach 
szkolnych bez konsultacji z tymi, 
których te zmiany dotkną. Dlaczego 
rady gmin tak niechętnie korzystają 
z konsultacji społecznych? 

ZuZAnnA 
GeiLKe
PSL

Uważam, 
że wypaczona 
została sama 
idea Polski 
samorządo-
wej. Ogra-

nicza się rolę i  znaczenie rady, 
a udział społeczności lokalnych 
w podejmowaniu decyzji publicz-
nych praktycznie nie istnieje. Bar-
dzo nad tym ubolewam. Należało-
by się zastanowić nad wdrażanym 
obecnie pilotażowym programem 
„Decydujmy razem”, którego ce-
lem jest rozwój współpracy mię-
dzy samorządem a mieszkańcami 
i włączenie społeczności lokalnych 
w proces podejmowania decyzji 
ważnych dla niej i  dla miejsca, 
gdzie żyje. Jestem zdecydowanie 
za współpracą i zlikwidowaniem 
tzw. dyktatu. Im bardziej aktywni 
i zintegrowani mieszkańcy, tym 
większą mają siłę do realizacji 
swoich zamierzeń. Dobrym tego 
przykładem jest sołectwo Glinica, 
gdzie mieszkam. 
 

AnDRZeJ 
GAWROn 
PiS

Samorząd 
to miesz-
kańcy! Bur-
mistrz, wójt, 
radni to wy-
brani przed-

stawiciele, których głównym za-
daniem jest reprezentować interes 
mieszkańców.

Jest oczywistym, że w procesie 
podejmowania decyzji ścierają się 
racje różnych środowisk i grup. Aby 
podjąć decyzję najlepszą z możli-
wych, należy uwzględnić argumenty 
merytoryczne wszystkich zainte-
resowanych stron. Nie wystarczy 

argument, że „władza wie lepiej”. 
Konsultacje -  tak! Oby tylko dobrze 
zorganizowane i takie, których efekt 
widać w podejmowanych decyzjach. 
„Nie” dla pozorów konsultacji. 

JeRZY 
ORSZuLAK
KWW  
Samorząd Lubli-
niecki

W  tym 
przypadku 
nie zachodzi-
ła taka ko-

nieczność, a emocje w tej kwestii 
są nieuzasadnione. Ponadto porzą-
dek każdej sesji rady miejskiej lub 
rady gminy jest znany ze sporym 
wyprzedzeniem oraz publikowany 
najczęściej na stronach interneto-
wych. Zatem każdy z mieszkańców 
swojej gminy może uczestniczyć 
w sesji i zabrać głos w sprawach 
istotnych dla społeczności lokal-
nej. Jeżeli konsultacje społeczne są 
wymagane stosownymi przepisa-
mi, to rady gmin z nich korzystają 
i z pewnością biorą ich wynik pod 
uwagę. Z drugiej strony proszę so-
bie wyobrazić sytuację, gdy każda 
uchwała wymagałaby takich kon-
sultacji, pracy rady gminy, wójta lub 
burmistrza groziłby istny paraliż. 
Władze samorządowe mają działać 
szybko i sprawnie dla dobra ogółu 
mieszkańców. Niestety, nie da się 
zadowolić wszystkich, zawsze ktoś 
pozostanie nieusatysfakcjonowany, 
ale to prawo demokracji.

JAceK MOKROS 
radny Rary Gminy 
Kochanowice

Radni po-
dejmują de-
cyzje często 
pod presją 
czasu i posił-
kują się przy 

tym materiałami w większym lub 
mniejszym stopniu przygotowa-
nymi przez urzędników. W takiej 
sytuacji wielu z nich ulega suge-
stiom urzędników przekonujących, 
że sprawa, nad którą ma odbywać 
się głosowanie, jest mało istotna 
lub nie ma czasu na jej roztrząsa-
nie albo że inne samorządy już ten 
temat przerobiły i „u nas nie trzeba 
go omawiać”. A to właśnie w tym 

punkcie jest moment, aby skorzy-
stać z konsultacji społecznych, bo 
rozwiązanie, które sprawdziło się 
w jednej gminie, może się okazać 
mało korzystne w drugiej. W do-
bie informatyzacji konsultacje ta-
kie można przeprowadzić m.in. 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
mediów, np. przez fora interneto-
we, aktywne ankiety zamieszczone 
na stronie www itp. Niestety, rady 
gmin nie korzystają z konsultacji 
społecznych, ponieważ o wiele wy-
godniej jest podjąć decyzję w zaci-
szu sali obrad, niż w trakcie żywej 
dyskusji z mieszkańcami. 

JOAnnA bĄK 
radna Rady 
Miejskiej 
w Lublińcu

Oczywi-
ście, że taka 
decyzja wy-
wołała sprze-
ciw i  powin-

na wywołać. Władze muszą się 
w końcu nauczyć, że to one są dla 
mieszkańców, a nie mieszkańcy dla 
nich. Wszyscy decydujemy o na-
szym mieście i każdy ma takie samo 
prawo do wyrażenia swojej opinii. 
Władze gmin muszą zrozumieć co 
to jest demokracja, co to są konsul-
tacje społeczne i jak z nich korzystać 
dla wspólnego dobra. 

ZbiGnieW 
SeniÓW 
radny Rady Gminy 
Koszęcin

Mogę się 
wypowia-
dać jedynie 
o gminie Ko-
szęcin, w któ-

rej mieszkam i  jestem radnym. 
Konsultacje społeczne zazwyczaj 
są przeprowadzane w  spornych 
kwestiach. U nas przeprowadzo-
ne były decyzje środowiskowe 
i spotkania z mieszkańcami, np. 
w sprawie elektrowni wiatrowej. 
Czasami wizje Rady Gminy wy-
przedzają pomysły poszczególnych 
grup społecznych, bo widzą w nich 
przyszłość ekonomiczną dla gminy. 
Pamiętajmy, że kiedyś ludzie pro-
testowali przeciwko kolei szynowej 
bo bali się nowego, jednak teraz 
nikt tego nie pamięta. 

dwójka
POGODA DLA POWiAtu

Piątek 4 st.
Sobota 1 st.
Niedziela 3 st.
Zachmurzenie duże, opady śniegu z deszczem  
i śniegu, zimno i mokro, wiatr umiarkowany.

DLA ROLniKA

Wnioskodawca, czyli kto?
Na często zadawane pytanie, kto powinien 
wnioskować o  płatności bezpośrednie, 
należy odpowiedzieć  krótko – ten, kto 
faktycznie użytkuje grunt, ponieważ ce-
lem systemu wsparcia bezpośredniego jest 
finansowe wspieranie rolników, czyli osób, 
które faktycznie uprawiają grunty rolne.
Warto podkreślić, że płatności nie są prze-
widziane dla właścicieli, którzy dysponując 
jedynie tytułem własności, nie zajmują się 
produkcją rolną. Istotą płatności obszaro-
wych jest to, że są one przyznawane osobie, 
która rzeczywiście uprawia grunty rolne. 
Płatności przysługują faktycznemu użyt-
kownikowi, który rzeczywiście wykonuje 
wszelkie czynności, niezbędne dla prawidło-
wego funkcjonowania gospodarstwa. Mogą 

nimi być działania 
organizacyjne, 
kierownicze, jak 
i  osobiste zaanga-
żowanie w  bez-
pośrednim wy-
konywaniu pracy 
fizycznej w  gospo-
darstwie. Prowa-
dzenie działalności 
rolniczej nie musi 
polegać tylko na 
„własnoręcznym” 
prowadzeniu prac 
polowych, ale obejmuje również: swobodne 
decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, 
jakich należy dokonywać zabiegów agro-
technicznych, zbieranie plonów samodziel-
nie bądź przy udziale innych osób.

Jerzy Socha, 
kierownik Biura 

Powiatrowego 
ARiMR w Lublińcu. 

ZAPYtAJ PRAWniKA
Skazanie bez rozprawy 
i dobrowolne poddanie się karze

Obecnie obowiązujące przepisy postępo-
wania karnego umożliwiają oskarżonemu 
uzgodnienie z prokuratorem kary lub środka 
karnego za występek zagrożony karą do 10 lat 
pozbawienia wolności bez przeprowadzenia 
rozprawy sądowej. Warunkiem skorzystania 
przez oskarżonego z dobrodziejstwa teju in-
stytucji  jest wyjaśnienie przez organy ściga-
nia sprawy tak, aby wina sprawcy nie budziła 
wątpliwości, a jego postawa musi wskazywać, 
że cele postępowania zostaną osiągnięte po-
mimo nieprzeprowadzenia rozprawy. 

O ile oskarżony i prokurator uzgodnią wy-
sokość kary, samo postępowanie dowodowe 
można przeprowadzić  w ograniczonym zakre-
sie. W tej sytuacji prokurator przesyła do sądu 
uproszczony akt oskarżenia wraz z wnioskiem 
o wymierzenie oskarżonemu uzgodnionej 
z nim kary. Ostatecznie jednak sąd decyduje, 
czy przychyli się do tak zaproponowanej kary. 
Powyższe reguluje art. 335 k.p.k.

Drugą instytucją, pozwalającą uniknąć 
oskarżonemu długiego przewodu sądowego, 
jest uregulowane w art. 387 k.p.k. dobro-
wolne poddanie się karze.  Również w tym 
przypadku oskarżony musi spełnić pew-

ne wymogi, które 
określa § 2 tegoż 
artykułu. W szcze-
gólności istotne 
jest, aby wniosko-
wi temu nie sprze-
ciwił się prokurator 
oraz pokrzywdzony. 
Przy stosowaniu tej 
instytucji, Sąd może 
korygować  wnio-
sek oskarżonego, 
uzależniając zgodę 
na niego od doko-
nania w nim zmia-
ny, np. zasądzając na rzecz pokrzywdzonego 
nawiązkę, czy też inne obowiązki wymienione 
w kodeksie karnym. 

Obie te instytucje przyśpieszają i uspraw-
niają postępowanie karne, co ma szczegól-
ne znaczenie dla pokrzywdzonych, np. przy 
wypadkach drogowych w kwestii uzyskania 
odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

Kalendarium
1 marca 2013 roku
do końca roku pozostaje 305 dni
wschód słońca: 6:18
zachód słońca: 17:17

Imieniny obchodzą:  
Albin, Antonia, Dawid oraz 
Aldona, Antoni, Budzisław, 
Eudokia, Eudoksja, Feliks, Herakles, 
Herkulan, Herkules, Joanna, Józef, 
Leon, Leona, Radosław, Switbert 

Baleary
Święto Balearów 

Bośnia i Hercegowina
Święto Niepodległości 

Bułgaria
Martenica 

Korea Południowa
Dzień Marszu ku Niepodległości 

mołdawia
Martsishor 

Polska
Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 

Wyspy marshalla
Dzień Ofiar Bomby Atomowej 

Światowy Dzień Obrony 
Cywilnej (od 1990r.) 

Adwokat  
mgr Andrzej Jura 

Kancelaria Adwokacka 
Plac Mańki 8

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

„ N a j w i ę k s z y  p r o b l e m  w  m a ł ż e ń s t w i e :  j a k  z  j e d n e j 
p e n s j i  u t r z y m a ć  ż o n ę  i  p a ń s t w o .” 

M a r k  Tw a i n
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LubLiniec

Skatepark coraz bliżej
Wygląda na to, że wreszcie ziści się 
marzenie lublinieckich skaterów

Nieco ponad tydzień temu 
Urząd Miejski ogłosił prze-
targ na budowę na skate-

parku. Wszystko wskazuje na to, 
że budowa powinna zakończyć 
się najpóźniej w przyszłym roku. 
O tym, jak długo potrwa budowa, 
zadecydują koszty. 

Te z kolei będą znane dopiero po 
zakończeniu przetargowych proce-
dur. Jeśli okaże się, że uda się zejść 
z ceny, skatepark powstanie jeszcze 
w tym roku. Budowa skateparku 

to inwestycja, która lublinieckim 
władzom przez dłuższy czas od-
bijała się czkawką. Zapowiadany 
przed kilku laty skatepark, który 
miał powstać przy tutejszym Gim-
nazjum nr 2, nie otrzymał dofinan-
sowania. Nie pomogła także petycja 
w sprawie zagospodarowania tere-
nów przy Stawowej. Mimo że pod 
dokumentem podpisało się niemal 
czterysta osób z różnych stron Pol-
ski, władze wojewódzkie nie dały 
się przekonać i lubliniecki projekt 
aprobaty nie dostał.

Realizacja tej inwestycji sporo 
się opóźniła, ale wygląda na to, 

że teraz skate-
park rzeczywi-
ście powstanie 
przy zalewie 
Droniowickim.

- Inwesty-
cja przewidzia-
na jest na lata 
2013-2014 – 
informuje bur-
mistrz Edward 
Maniura. -Re-
alizacja skate-
parku była prze-
sunięta w  cza-
sie, ponieważ 
czekaliśmy na 
rozstrzygnięcie 
konkursu w ra-
mach RPO – 
dodaje. (mak)

wydarzeniaRedaktor tygodnika
Milena Kościelniak
tel. 34 356 10 17
milena.koscielniak@gazetalubliniecka.pl

Witam,
To początek końca naszego Tereno-
wego Biura Paszportowego. Nie po-
mogły sprzeciwy lublinieckiej Rady 
Powiatu, nie pomogły negatywne 
opinie gmin ani oburzenie miesz-
kańców. Wojewoda Śląski doszedł 
do wniosku, że Biuro Paszportowe 
nie jest Lublińcowi potrzebne i pod-
jął decyzję o jego likwidacji. STR.4.

Czarne chmury zebrały się nad lu-
bliniecką Spartą. Prośby o wsparcie 
i zrozumienie to jedyne, co pozostało 
w tej podbramkowej sytuacji Lubli-
nieckiemu Klubowi Sportowemu. Po 
raz pierwszy od wielu lat sportowcy 
nie otrzymali wsparcia finansowego 
z Urzędu Miasta. STR.5.

Rodzice z Pawonkowa nie mają zbyt 
wiele czasu na dopełnienie wszel-
kich formalności. Nabór dzieci do 
gminnych przedszkoli rozpoczyna 
się dziś i potrwa dwa tygodnie.  Nie 
wszystkie dzieci będą miały takie 
same szanse, żeby od września otrzy-
mać status przedszkolaka. STR.7.

Z pozdrowieniami,
Magdalena Kisiel,
redaktor naczelna

Tygodnik powiatowy 
ukazuje się w każdy piątek

redakcja
Pl. Konrada Mańki 8, lok. 22
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400 złotych za nic

Rodzice każdego przedszkolaka muszą 
zadeklarować, o której godzinie 
będą odbierali dziecko z placówki. 
codziennie. co jednak kiedy pracują 
na zmiany i w zależności od tygodnia, 
kończą pracę w różnych porach? 

Tadeusz Popardowski pracuje 
na zmiany, jak setki innych 
osób w  naszym powiecie. 

Przez dwa tygodnie w miesiącu pra-
cuje do 14, dwa pozostałe popołu-
dniami. Musi jednak zadeklarować, 
w jakich godzinach będzie odbierał 
córkę z przedszkola od poniedział-
ku do piątku. I chociaż raz na dwa 

tygodnie jest po córeczkę o 14.30, 
nie o  16.30, nie ma możliwości 
poinformowania o tym w przed-
szkolnej deklaracji. W gminnych 
przedszkolach za każdą godzinę po-
wyżej pięciu trzeba zapłacić 1,7 zł. 
To z kolei oznacza, że co miesiąc 
nasz Czytelnik dopłaca do interesu 
34 zł. Na miesiąc nie jest to może 
oszałamiająca kwota, ale w skali 
roku daje ponad 400 zł. Choć pan 
Tadeusz zgłaszał już problem u dy-
rekcji przedszkola i w ZOPO, nikt 
na jego apele nie reaguje. 

- Nikt nie chce podjąć decyzji, 
chodzę więc tak od Annasza do Kaj-

fasza – mówi mężczyzna. – A prze-
cież ja nie mam pretensji. Nie podej-
rzewam nikogo o złą wolę, zgłaszam 
po prostu problem – dodaje.

nie było chętnych?
Okazuje się, że to nie do końca 

przeoczenie. Obecna forma dekla-
racji została ponoć zaakceptowana 
przez większość rodziców.

- Sprawa jest bardzo złożona  - 
przyznaje Żaneta Białek, rzecz-
niczka lublinieckiego magistratu. 
- Przede wszystkim, jak wynika 
z  relacji dyrektorów przedszko-
li i ZOPO, zainteresowanie inną 
konstrukcją deklarowania godzin 
było marginalne, podobnie zresztą 
jak w kwestii wydłużenia godzin 
pracy części przedszkoli.

Problem polega na tym, że aby za-
planować pracę przedszkola, godzino-
we deklaracje są dyrekcji potrzebne.

- Godzinowe deklaracje, skła-
dane przez rodziców przedszkola-
ków, stanowią dla dyrekcji każde-
go przedszkola podstawę do ułoże-
nia grafików pracy wychowawcom 
i personelowi pomocniczemu, tak 

by zapewnić dzieciom prawidło-
wą opiekę – wyjaśnia rzeczniczka 
Urzędu Miejskiego.

nie dogodzą
Żaneta Białek argumentuje, że 

w różnych zakładach pracy różnie 
wyznaczane są godziny zmian i róż-
ny jest ich układ. Nie da się więc 
dostosować do oczekiwań wszyst-
kich jednocześnie.

- Wielu rodziców nie ma stałego 
grafiku pracy ani w układzie dwu-
tygodniowym, ani nawet w układzie 
miesięcznym, jak służby mundu-
rowe czy służba zdrowia – wyja-
śnia rzeczniczka. - Ponadto zapew-
ne kilkoro rodziców chciałoby, by 
przedszkola były czynne do 18.00. 
Nie ma fizycznej możliwości, by 
organizacyjnie sprostać wszystkim 
oczekiwaniom – uważa.

Miasto przyznaje, że problem mo-
głoby rozwiązać dodanie pracowni-
kom przedszkoli nadgodzin. Za każ-
dą taką godzinę pracy trzeba by jed-
nak dodatkowo zapłacić. Jak wycenia 
magistrat, koszty sięgnęłyby około 
pół miliona złotych. Dlatego zamiast 
opłacania nadgodzin, miasto zamie-
rza kontynuować program moderni-
zacji przedszkoli. Naszemu Czytel-
nikowi nie pozostaje nic innego, jak 
pogodzić się z faktem, że przedszkole 
córki kosztuje go rocznie ponad 400 
zł więcej niż powinno.  (mak)

Na taki skatepark lublińczanie czekali od kilku lat. Wszystko 
wskazuje na to, że obiekt powstanie najpóźniej w przyszłym 
roku.
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Taka deklaracja zupełnie nie przystaje do pracy na zmiany, jaką wykonuje 
Tadeusz Popardowski.
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z powiatu
LubLiniec

Śmieci na tapecie
Podczas Debaty Śmieciowej, 
zorganizowanej przez lublinieckie 
Prawo i Sprawiedliwość, padło sporo 
odpowiedzi, ale jeszcze więcej pytań. 
Sama debata niewiele zmienia, bo 
tak naprawdę nikt do końca nie wie, 
co przyniesie śmieciowa rewolucja 

Piątkowa debata odbyła się pod 
hasłem ,,Rewolucja śmiecio-
wa – przekleństwo czy do-

brodziejstwo?” Jak można się było 
spodziewać, na to kluczowe pyta-
nie, nikt nie jest na razie w stanie 
odpowiedzieć.

Wielodzietni mają gorzej
To, co wiadomo na pewno, to 

fakt, że nowa ustawa niezmiennie 
budzi wśród mieszkańców wiele 
kontrowersji. Nie ma się zresztą 
czemu dziwić, bo od kilku miesięcy 
wiadomo przede wszystkim jedno 
– będzie drożej. I to sporo drożej, 
choćby dlatego, że po zmianach 
będziemy za śmieci płacić od oso-
by, a nie od pojemnika na odpady. 
Koszty, jak zwykle bywa, w zde-
cydowanej większości spadną na 
i tak już przeciążone opłatami bar-
ki zwykłego Kowalskiego. Toteż 
właśnie wysokość opłat najmocniej 
interesowała mieszkańców Lubliń-
ca. Tymczasem władze o kwotach 
mówić nie chcą, uznając, że przed 
przetargiem nie ma to większego 
sensu.

- Nasza opłata na poziomie 
9,50 zł, biorąc pod uwagę inne gmi-
ny, mieści się gdzieś w środku. Je-
żeli okaże się, że opłaty są niższe, 
to będziemy starać się o obniżenie 
ustalonej dotąd kwoty – deklaruje 
burmistrz Edward Maniura.

Coraz głośniej mówi się o tym, że 
wysokie płatności za odbiór śmieci 
uderzą przede wszystkim w rodzi-
ny wielodzietne. Jeszcze niedawno 
ustawa nie przewidywała żadnych 
rozgraniczeń, a więc jedynym wy-
znacznikiem tego, czy będziemy 
płacić więcej czy mniej, było to, czy 
zdecydujemy się segregować śmie-
ci. Duże rodziny truchlały więc ze 
strachu przed rachunkiem za śmieci 
na przykład w wysokości 300 zł. Co 
na to lubliniecki magistrat?

- Będziemy robić wszystko, aby 
ogniska rodzinne, w których jest 
więcej członków, były przyznawane 
ulgi. Dodatkowo poprzez system 
socjalny taka rodzina, w którą kosz-
ty będą mocno uderzać finansowo, 
będzie mogła starać się o ich umo-
rzenie, jednak na to trzeba będzie 
jeszcze poczekać – twierdzi bur-
mistrz Maniura.

Drugie życie skupów
Wysokie koszty to nie jedyny 

problem śmieciowej rewolucji. Bo-
gumił Wrona z Polskiej Geoter-
malnej Asocjacji zwraca uwagę na 
jeszcze jedno ważne zagadnienie. 
Otóż, według niego, największym 
zmartwieniem gmin powinno być 
to, że zwyczajnie nie mamy gdzie 
składować naszych śmieci.

- Każda gmina powinna mieć 
swoją sortownię – uważa Wro-
na. - Tymczasem zamiast przyby-

wać, ubywa punktów do utyliza-
cji śmieci. To jest pole do popisu 
dla samorządu, bo bez niego to 
będzie jak Kolej Śląska ze śmie-
ciami – dodaje.

Wrona widzi rozwiązanie tego 
problemu w tak zwanej „żywej in-
stalacji”. Ta „żywa instalacja” to 
jednak nic innego, jak punkty sku-
pu odpadów wtórnych. To wcale 
nie jest nowy pomysł, bo przecież 
skupy szkła czy makulatury funk-
cjonowały u nas z powodzeniem 
przez dziesięciolecia. Aż naraz, 
nie wiedzieć czemu, przestały się 
opłacać. Odwrotnie niż na przy-
kład na Węgrzech, gdzie skupuje 
się nawet plastikowe butelki po 
Coca-Coli.

- Siedemdziesiąt osiem procent 
udziału odpadów są to odpady, które 
nie powinny trafiać na składowi-
ska, a trafiają – wyjaśnia Bogumił 
Wrona. - Jeżeli będziemy umieli 
zagospodarować wiedzę i techno-
logię, może to inaczej wyglądać. 
Wszystko dzięki punktom skupu 
– twierdzi.

Pomysł z  reaktywacją skupów 
spodobał się miejskim władzom, 
niewykluczone więc, że po 1 lip-
ca skupy wyrosną w Lublińcu jak 
grzyby po deszczu.

Są plusy?
Póki co więcej przemawia prze-

ciwko nowej ustawie niż za nią. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lublińcu postanawia jednak cał-
kiem dokumentu nie skreślać i szu-
ka w nim dobrych stron.

- Sądzę, że jest duża szansa, aby 
usunąć wysypiska oraz na to, że 
śmieci nie będą wysypywane na 
przykład do lasu – uważa Półtorak.

Może samo rozwiązanie złe nie 
jest, mieszkańcy słusznie jednak 
bulwersują się, że jak zwykle to 
oni będą musieli ponieść wszystkie 
koszty. Dlatego też wśród padają-
cych z sali pytań, nie zabrakło za-
rzutów pod adresem miejskich rad-
nych. Po raz kolejny poszło o brak 
kontaktu radnych z lublinieckim 
społeczeństwem.

- Gdzie i kiedy odbyły się kon-
sultacje społeczne, dotyczące usta-
wy? Powinniście chodzić od domu 
do domu i  pytać mieszkańców 
o  zdanie! – denerwuje się jeden 
z mieszkańców.

Odpowiedzi na wszystkie py-
tania uda się poznać nie wcześniej 
niż na jesień, kiedy będzie realna 
możliwość oceny nowego syste-
mu gospodarowania śmieciami.  
(pp, mak)

Z inicjatywą zorganizowania debaty na tema śmieciowej rewolucji wyszło 
lublinieckie Prawo i Sprawiedliwość.
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Wątpliwości, pytania i niepewność – tak najkrócej można opisać nastroje, 
związane z nowym ustawodawstwem.
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POWiAt

Tracimy paszporty
Dni biura Paszportowego są 
policzone. będzie funkcjonowało 
tylko do końca marca

To początek końca naszego Te-
renowego Biura Paszporto-
wego. Nie pomogły sprzeci-

wy lublinieckiej Rady Powiatu, nie 
pomogły negatywne opinie gmin 
ani oburzenie mieszkańców. Wo-
jewoda Śląski doszedł do wniosku, 
że Biuro Paszportowe nie jest Lu-
blińcowi potrzebne i podjął decyzję 
o jego likwidacji.

To kolejny cios dla powiatu lu-
blinieckiego. Wprawdzie batalię 
o tutejszy sąd udało się wygrać, ale 
o posterunki  policji w Herbach, Pa-
wonkowie i Koszęcinie już nie. Kilka 
tygodni temu radni gmin ruszyli do 
boju o  pogotowie, ale nawet dyrekcja 
lublinieckiego szpitala nie daje akcji 
większych szans powodzenia. Bi-
twę o Biuro Paszportowe można już 
jednak definitywnie uznać za prze-
graną. Z powiatu odpływa kolejna, 
po Wojewódzkim Urzędzie Staty-
stycznym, Izbie Celnej i Wojskowej 
Komendzie Uzupełnień, instytucja. 

Lublinieckie biuro istnieje od 
2006 roku. Jak wynika ze statystyk, 
Terenowe Biuro Paszportowe na brak 
pracy narzekać nie może. Od stycz-
nia 2012 do października tego sa-
mego roku wpłynęło tu ponad 5000 

wniosków paszportowych. Nie tylko 
z naszego powiatu, ale i z sąsiednich: 
kłobuckiego,  częstochowskiego czy 
tarnogórskiego. Nierzadko do Lu-
blińca ludziom po prostu jest bliżej, 
a poza tym nie muszą spędzać w ko-
lejce pół dnia, jak w Częstochowie. 
Tutejsze biuro przez lata ułatwiało 
też życie lublinieckim komando-
som, którzy, choć pochodzą z róż-
nych stron Polski, mieszkają tutaj 
niemal przez okrągły rok.

Władze wojewódzkie jak zwy-
kle motywują swoją decyzję chęcią 
oszczędności. I o ile do takiej argu-
mentacji wszyscy zdążyli się przy-
zwyczaić, wojewoda wyjaśnia także, 
że przy obsłudze paszportowej po-
winni pracować wyłącznie członko-
wie korpusu służby cywilnej, a nie 
pracownicy samorządowi. Radcy 
prawni w piśmie do władz powiatu 
powołują się na ustawy z 2008 i 2009 
roku. A to, w dużym skrócie, mia-
łoby oznaczać, że nasze biuro przez 
ponad trzy lata pracowało nielegalnie 
i nikt tego nie zauważył.

Sprawa jest już przesądzona, od 
1 kwietnia mieszkańcom pozosta-
nie składanie wniosków o wydanie 
paszportu oraz odbiór dokumentów 
w Oddziale Paszportowym Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach lub w pięciu Terenowych 
Delegaturach Paszportowych, zlo-
kalizowanych w: Bielsku Białej, By-
tomiu, Częstochowie, Gliwicach 
oraz Rybniku. (mak)

KOchAnOWice

Wójt rozda kasę
na propozycję tych, którzy mają 
pomysły na działania sportowe, 
rekreacyjne czy promocję 
zdrowego stylu życia, czeka 
kochanowicki urząd Gminy

Jest jeszcze trochę czasu, bo ter-
min składania ofert w konkursie 
mija 20 marca. Jest o co walczyć, 

bo w ramach tak zwanego wsparcia 
realizacji zadań publicznych, gmina 
rozdysponuje pomiędzy kluby spor-
towe, stowarzyszenia i organizacje 
prawie 100 tys. zł. 

To o blisko 30 tys. zł więcej niż 
w ubiegłym roku. Wygląda na to, 
że kochanowicki wójt nie oszczę-

dza na sporcie, rekreacji i edukacji. 
Przyznane środki w żadnej z dzie-
dzin nie zmalały w porównaniu do 
ubiegłego roku. 

Aby sięgnąć po gminne środki, 
trzeba najpierw mieć dobry pomysł 
i napisać poprawnie projekt. Za-
dania mogą być zresztą z różnych 
dziedzin. Wójt gotów jest wes-
przeć na przykład kulturę fizycz-
ną i sport, promocję zdrowego stylu 
życia i przeciwdziałanie patologiom, 
a także kulturę, sztukę, ochronę 
dóbr kultury i tradycji czy edukacji 
ekologicznej. Po gminne pieniądze 
mogą sięgnąć także ci, którzy będą 
organizować wypoczynek dzieci 
i młodzieży w czasie wakacji. War-
to przyjrzeć się tej ofercie bliżej, 
zwłaszcza, że dwukrotnie wzrosły 
środki na te działania. (mak)

ile można dostać?
20 tys. zł 
zadania z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu  
(działania popularyzujące sport 
masowy i  rekreację, promujące 
prozdrowotną aktywność spor-
tową, tworzące różnorodną ofertę 
sportową)

10 tys. zł 
zadania z zakresu promocji zdro-
wego stylu życia i przeciwdzia-
łania patologiom społecznym  
(pomoc i działalność profilaktycz-
na, skierowana do osób, rodzin 
i środowisk szczególnie zagrożo-
nych patologiami społecznymi)

10 tys. zł 
zadania z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji 
(działania polegające na wzboga-

ceniu oferty kulturalnej poprzez 
wzrost poziomu uczestnictwa 
mieszkańców w roli jej odbiorców, 
jak również w roli twórców kultury)

40 tys. zł 
zadania z zakresu wakacyjnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży  
(wzbogacenie oferty wakacyj-
nej gminy, skierowanej do dzieci 
i młodzieży chcących wziąć udział 
w obozach, koloniach, wyciecz-
kach, rajdach itp., połączonej też 
z innym programem sportowym, 
kulturalnym lub ekologicznym) 

10 tys. zł
zadania z zakresu edukacji eko-
logicznej dzieci i  młodzieży  
(wzbogacenie oferty edukacyjnej 
poprzez wzrost poziomu uczestnic-
twa dzieci i młodzieży w ochronie 
dziedzictwa przyrodniczego i sze-
rzeniu świadomości ekologicznej)
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Sparta na krawędzi
Z powodu braków formalnych 
odpadł wniosek Sparty 
o dofinansowanie z urzędu 
Miasta. Klub jest w poważnych 
tarapatach i zastanawia się nad 
zawieszeniem działalności

Milena Kościelniak

Czarne chmury zebrały się nad 
lubliniecką Spartą. Prośby 
o wsparcie i zrozumienie to 

jedyne, co pozostało w tej podbram-
kowej sytuacji Lublinieckiemu Klu-
bowi Sportowemu. Po raz pierwszy 

od wielu lat sportowcy nie otrzyma-
li wsparcia finansowego z Urzędu 
Miasta. Bez tych pieniędzy, klub 
w najlepszym wypadku skazany jest 
na wegetację lub popadanie w długi.

W zawieszeniu
Aby tego uniknąć, zarząd rozwa-

ża zawieszenie działalności. Posta-
nowił jednak podjąć ostatnią próbę 
ratowania klubu z wieloletnią hi-
storią podczas lutowej sesji Rady 
Miejskiej. Przed prośbami, skiero-
wanymi do radnych, nie cofnął się 
Andrzej Radek, wiceprezes Sparty.

- Od szesnastu lat jestem w za-
rządzie tego klubu. Z  przyczyn 
administracyjnych znaleźliśmy się 
w bardzo trudnej sytuacji, chyba 
najtrudniejszej w  historii klubu 
– mówił w czasie wtorkowej sesji 
w Urzędzie Miasta. – Dlatego chce-
my prosić o wsparcie i przyznanie 
środków na klub, abyśmy mogli so-
bie z tą trudną sytuacją poradzić.

Wszystko przez papierki?
Przyczyna tego sportowego pata 

w Sparcie wydaje się dość błaha. 
Otóż, z  powodów zdrowotnych, 
wnioskiem o dotację nie mógł za-
jąć się, jak co roku, prezes klubu. 
Zadanie wziął na barki ktoś inny, 
znacznie mniej doświadczony. Oka-
zało się, że pisanie wniosków nie jest 
takie proste – zabrakło kilku pieczą-
tek, kilku podpisów. Tymczasem po 

oddaniu papierów na konkurs nie ma 
już mowy o tym, że ktoś z pracowni-
ków urzędu zadzwoni, poinformuje 
o brakach czy poradzi. Dlaczego?

- Konkurs działa na podobnych 
zasadach, jak przetarg – wyjaśnia 
burmistrz Edward Maniura, przy-
znając, że po kontrolach z Regional-
nej Izby Obrachunkowej urząd prze-
strzega zaleceń bardzo rygorystycz-
nie. – W przypadku Sparty braki for-
malne spowodowały, że wniosek nie 
mógł być rozpatrzony pozytywnie. 
To nie jest złośliwość. Wystarczyło 
się wcześniej skonsultować z pra-
cownikiem, jest do dyspozycji, ale 
wcześniej. Kiedy wniosek wpłynie, 
sprawa jest zamknięta – przyznaje.

Spartański rok Sparty
Teraz jednak przysłowiowe mleko 

się wylało, a bez pomocy miasta Spar-
ta jest skazana na zagładę. To miasto 
dokłada do funkcjonowania klubu 
około 100 tys. zł rocznie. Wpływy 
z  darowizn i  od reklamodawców 
z roku na rok maleją. Pozbawiony 
takich potężnych środków klub, nie 
będzie w stanie nawet utrzymać swo-
ich obiektów sportowych, nie mówiąc 
o pozostałych wydatkach. Sparta, jak 
mówi, zrobi wszystko, by uniknąć 
sytuacji sprzed kilkunastu lat, kiedy 
klub tonął w długach.

- Zadłużenie sięgało ponad stu 
tysięcy złotych – przyznaje Andrzej 
Radek. – Nie chcemy ponownie się 

zadłużyć, dlatego myślę o zawiesze-
niu działalności klubu. – Szkoda mi 
tylko tych ponad dwustu dzieciaków, 
które regularnie przywożą zwycię-
stwa, także z innych miast – dodaje.

Wniosek Radka poparli radni, 
w tym Roman Marciniak.

- Ten klub istnieje od 75 lat, nie 
możemy pozwolić na to, żeby prze-
stał istnieć z powodu przepisów – 
uważa radny Marciniak. – Prezes 
ma kłopoty ze zdrowiem, to także 
należy wziąć pod uwagę. Trzeba 
zrobić wszystko, aby te pieniądze 
dla Sparty znaleźć – uważa.

Pieniądze być może się znajdą. 
Jak się okazało, komisja, przyzna-

jąca środki, przewidziała taką sytu-
ację i zostawiła niejako w rezerwie 
50 tys. zł. To wprawdzie o połowę 
mniej, niż dotychczas otrzymywał 
LKS, ale pozwoli mu na przetrwa-
nie. Jest jednak kruczek – burmistrz 
może ogłosić jeszcze jeden konkurs, 
ale nie jest wykluczone, że chętnych 
do uszczknięcia urzędowej puli bę-
dzie więcej. Sparcie pozostaje więc 
liczyć na łut szczęścia. Z finanso-
wymi problemami będzie sobie mu-
siał poradzić najprawdopodobniej 
nowy zarząd, bo obecny właśnie 
dziś ustępuje. Czy w ogóle znajdą 
się chętni, by przejąć stery klubu 
w tak trudnej sytuacji finansowej?

cieSZOWA

Zabrali nam nasze miejsce
Fakt, że spichlerz zniknął 
z rejestru zabytków cieszy gminę. 
bulwersuje jednak mieszkańców, 
którzy, choć bezinteresownie 
pracowali, żeby przywrócić 
budynek do stanu używalności, 
dziś nie mogą z niego korzystać

-Spichlerz to było takie na-
sze miejsce. Wszyscy się tu 
spotykali, starsi i młodsi. 

Wieś się integrowała. I choć wło-
żyliśmy w to tyle pracy, teraz nie 
mamy nic – mówi rozżalona sołtys 
Cieszowej Dorota Strzoda.

nie taki konserwator straszny
Chodzi o cieszowski spichlerz, 

który całkiem niedawno został skre-
ślony z rejestru zabytków. O wy-
kreślenie budynku z rzeczonego re-
jestru wnioskował Urząd Gminy. 
Wójt Grzegorz Ziaja wyjaśniał, że, 
według ekspertów, z oryginalne-
go spichlerza niewiele tu zostało, 
a status zabytku blokuje możliwość 
przeprowadzenia tu remontu.

Wcześniej jednak nie blokował. 
Z wymogami konserwatora zabyt-
ków przez blisko trzy lata radzili so-
bie bez problemu mieszkańcy Cie-
szowej, którzy w ramach działającego 
tu stowarzyszenia „Razem dla Cie-
szowej” opiekowali się spichlerzem.

- Gmina przejęła spichlerz od 
Agencji Rynku Rolnego – opo-
wiada Dorota Strzoda. – Spichlerz 
cały czas był zabytkiem, ale sześć 

lat temu udało się przeprowadzić 
jego remont. Przeznaczyliśmy na 
ten cel wszystkie pieniądze, które 
w ramach nagród, otrzymywała na-
sza wieś. Pisaliśmy projekty, żeby 
pozyskać środki, ludzie pracowali 
tu społecznie. Wszystkie pieniądze 
wkładaliśmy w spichlerz – dodaje.

A drugiemu nie da
Spichlerzem w 2008 roku zaczęła 

zarządzać Rada Sołecka z Cieszo-
wej. Na dole swoje miejsce mie-
li pszczelarze z Koszęcina, u góry 
była sala z aneksem kuchennym, 
gdzie można się było spotkać czy 
nawet zrobić zebranie sołeckie. 
W kosztach partycypowała gmi-
na, ale o sam obiekt dbali miesz-
kańcy Cieszowej. Umowa użycze-
nia jednak wygasła w 2011 roku, 
a o tym, że wójt ogłosił konkurs na 
zagospodarowanie spichlerza, sołtys 
dowiedziała się ze strony interneto-
wej koszęcińskiego Urzędu Gminy. 

- Nagłośniłam wówczas tę sprawę 
– przyznaje Dorota Strzoda. – Przy-
stąpiliśmy do konkursu, ale byliśmy 
jedynymi chętnymi. Wójt konkurs 
anulował – dodaje z przekąsem.

Wójt motywował wtedy swoją 
decyzję faktem, że instalacja elek-
tryczna nie działa tak, jak powinna. 
Zapadła decyzja, że budynek zosta-
nie zamknięty. I został. Od tej pory 

spichlerz przez ponad rok stał pusty. 
Kiedy chciała z niego korzystać spo-
łeczność Cieszowej, miało to grozić 
pożarem. Pożar najwidoczniej prze-
stał spichlerzowi grozić, bo w budyn-
ku ktoś obecnie bywa. W oknach 
widać drewniane rzeźby, a miesz-
kańcy mówią nam, że od jakiegoś 
czasu pracuje tu lokalny rzeźbiarz. 

- O żadnym nowym konkursie 
nie słyszałam, na pewno znów wzię-
libyśmy w nim udział – deklaruje 
sołtys.

cel uświęca środki?
Z czasów, kiedy to wieś dbała 

o  „swój” spichlerz, zostały tylko 
pamiątki. Pani Dorota pieczołowi-
cie przechowuje wszystkie zdjęcia, 
materiały prasowe i księgi gości. Bo 
spichlerz, zwłaszcza latem, odwie-
dzało sporo osób. Za gościnę i miłe 
przyjęcie dziękuje Włocławek, Pusz-
cza Białowieska, Jastrzębie Zdrój, 
Szczecin, Kraków, Gdynia, Ostrów 
Wielkopolski, ale też Nowa Zelan-
dia, Niemcy, Portugalia czy Turcja, 
a to tylko niektóre z wpisów. 

Trudno powiedzieć, jakie plany 
ma co do spichlerza gmina Koszęcin, 
bo te na razie mówią tylko o jakimś 
pomyśle na zagospodarowanie obiek-
tu. Być może gmina zyska na po-
zbawieniu spichlerza statusu zabyt-
ku, ale najbardziej stratni pozostają 
mieszkańcy. Trudno będzie drugi 
raz przekonać ich do jakiegokolwiek 
poświęcenia na rzecz miejscowości.

- Bo i po co – mówią – skoro i tak 
znowu nam coś zabiorą? 

(mak)

z powiatu

Reklama

Reklama

Przeznaczyliśmy na ten cel wszystkie 
pieniądze, które w ramach nagród, 
otrzymywała nasza wieś. Pisaliśmy 
projekty, żeby pozyskać środki, ludzie 
pracowali tu społecznie. Wszystkie 
pieniądze wkładaliśmy w spichlerz – 
mówi Dorota Strzoda.
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Spichlerz miał być zbyt niebezpieczny, aby z niego korzystać. Jak się okazuje, 
ten zakaz nie obowiązuje wszystkich.
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Mogę tylko prosić o przychylność 
burmistrza i Radę Miasta – mówił 
podczas wtorkowej sesji Andrzej 
Radek, dotychczasowy wiceprezes 
Sparty.
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praca
INFORMATOR
Starostwo Powiatowe 
w Lublińcu 
ul. Paderewskiego 7  
tel. (34) 35 10 500 Kancelaria 
sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl  
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

urząd Miejski w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 5  
tel. (34) 353 01 00  
um@lubliniec.pl  
www.lubliniec.pl

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

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

Komenda Powiatowa Policji 
w Lublińcu 
ul. Oświęcimska 6 
tel. (34) 353 22 55 
fax: (34) 353 22m 44 
komendant@lubliniec.slaska.policja.gov.pl 
www.lubliniec.slaska.policja.gov.pl 

Straż Miejska 
ul. Paderewskiego 5 
tel. 34 353 11 35

Sąd Rejonowy 
w Lublińcu  
ul. Sądowa 3 
telefon: (34) 351 51 00 
fax: (34) 351 51 33  
oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl  
www.lubliniec.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa 
w Lublińcu  
ul. Plebiscytowa 30 
tel. (34) 353 0736, (34) 353 0744  
lubliniec@prokuratura.czest.pl 

Powiatowy urząd Pracy 
ul. Sobieskiego 9 
tel. (34) 356 24 64, 34 351 52 80 
kalu@praca.gov.pl  
www.puplubliniec.samorzady.pl

urząd Skarbowy 
ul. Paderewskiego 7b 
tel. (34) 352 83 00 
fax. (34) 352 83 99

Zakład ubezpieczeń Społecznych 
ul. Oleska 26 
tel. (34) 356 26 33

Kasa Rolniczego  
ubezpieczenia Społecznego 
ul. św. Anny 28 a 
Placówka terenowa: (34) 353 16 57 
Informacja: (34) 353 00 85

Dworzec PKP 
pl. Niepodległości 3 
tel. (34) 356 24 76 
Ekspedycja towarowa: (34) 356 21 18

Dworzec autobusowy PKS 
pl. Niepodległości 3
Kasy biletowe, informacja: 602 255 774
 
Postój tAXi  
pl. Niepodległości 
tel. (34) 356 59 19

WAŻne teLeFOnY
NUMER ALARMOWY  – 112
POGOTOWIE  –  999
STRAŻ POŻARNA  –  998
POLICJA   –  997
POGOTOWIE GAZOWE – 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE – (34) 356 20 39

nASZA AKcJA  

GIEŁDA PRACY
 » barman-kelner – wymagana 

książeczka sanitarno-epidemiolo-
giczna z  aktualnymi badaniami, 
Lubliniec, tel. 791 599 780
 » blacharz - wykształcenie zawo-

dowe, mile widziane doświadczenie, 
Łagiewniki Wielkie, tel. 34 353 41 
43, 604 801 707
 » doradca klienta – wymagane 

wykształcenie średnie, minimum 
2-letnie doświadczenie w sprzedaży, 
prawo jazdy kat. B, Lubliniec, tel.  
603 911 541
 » kierowca kat. C – wymagane  

świadectwo kwalifikacji, Dobro-
dzień, tel. 606 783 552
 » krawcowa - wykształcenie za-

wodowe, mile widziane doświad-
czenie, Lubliniec, tel. 34 356 26 32 
w godz. 7:00 – 15:00 
 » krojczy - mile widziane do-

świadczenie, Lubliniec, tel. 34 356 
26 32 w godz. 7:00 – 15:00 
 » lakiernik - wykształcenie zawo-

dowe, mile widziane doświadczenie, 

Łagiewniki Wielkie, tel. 34 353 41 
43, 604 801 707
 » lektor języka angielskiego 

– wykształcenie wyższe tytuł li-
cencjata lub magistra, Lubliniec, 
kontakt za pośrednictwem PUP, 
tel. 34 350 60 76/77
 » manager regionalny – wy-

kształcenie średnie, wyższe – pra-
wo, administracja; min. rok doświad-
czenia, aplikacja, prawo jazdy kat. 
B, doświadczenie w pozyskiwaniu 
klientów, Lubliniec, tel. 798 612 664
 » mechanik samochodów cię-

żarowych – wymagane doświad-
czenie, Lubliniec, tel. 602 575 578
 » obsługa klienta zagranicz-

nego – wykształcenie wyższe mar-
keting, administracja, prawo; bar-
dzo dobra znajomość języka angiel-
skiego i niemieckiego, Lubliniec, 
tel. 795 547 177, 34 344 86 30
 » montażysta - mile widziane do-

świadczenie, Lubliniec, tel. 34 356 
26 32 w godz. 7:00 – 15:00 

 » obiektywny doradca finan-
sowy – wykształcenie min. średnie; 
praca w obrębie zamieszkania pra-
cownika, Koszęcin, tel.  34 357 61 65
 » operator maszyny - wykształ-

cenie średnie lub wyższe odpowied-
nie do stanowiska, znajomość pro-
cesów powlekania laminowania ma-
teriałów, prawo jazdy, Lubliniec, tel. 
34 356 26 32 w godz. 7:00 – 15:00 
 » pomoc administracyjna – wy-

magane wykształcenie średnie, mile 
widziane doświadczenie, znajomość 
przepisów prawa pracy, Lubliniec, 
kontakt za pośrednictwem PUP, 
tel. 34 350 60 76/77
 » pomocnik księgowego - wy-

kształcenie średnie, min. 3-letnie 
doświadczenie w księgowości, mile 
widziana znajomość programu CO-
MARCH OPTIMA, Lubliniec, 
CV na kadry@lpbud.eu
 » pracownik ochrony – wy-

kształcenie min. średnie, osoba 
niekarana, Lubliniec, tel. 34 365 
58 24, 667 676 214 w godz. 8:00 
– 17:00 lub CV na czestochowa@
solidsecurity.pl
 » pracownik ochrony – mile 

widziane doświadczenie w pracy 
w ochronie, aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, Lu-
bliniec, tel. 512 184 698

 » przedstawiciel handlowy 
– wykształcenie min. średnie, ko-
nieczne doświadczenie w branży pa-
liwowej, dobra komunikacja z ludź-
mi, Tarnowskie Góry, tel. 508 113 
240 lub CV na sikoratg@wp.pl
 » specjalista ds. eksportu - wy-

kształcenie wyższe, min. rok do-
świadczenia na podobnym stanowi-
sku, bardzo dobra znajomość języka 
rosyjskiego, doświadczenie w pracy 
handlowej, Lubliniec, tel. 728 827 112
 » specjalista ds. kadr i  płac 

– wymagane wykształcenie min. 
średnie, 2-3 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku, dobra orga-
nizacja pracy własnej, umiejętność 
obsługi pakietu MS Office, Dobro-
dzień, kontakt za pośrednictwem 
PUP, tel. 34 350 60 76/77
 » ślusarz – wykształcenie zawo-

dowe,Lubliniec, tel. 34 353 21 02 
w godz. 7:00 – 15:00
 » telemarketer – wykształcenie 

wyższe, doświadczenie w sprzedaży 
usług oraz pracy biurowej; ukończone 
szkolenia z obsługi klienta; otwar-
tość, lojalność, dynamizm, Lubli-
niec, tel. 795 547 177, 34 344 86 30
 » woźna-intendent - wykształ-

cenie średnie techniczne, mile wi-
dziane doświadczenie w zakresie 
zdrowego żywienia, 3/4 etatu – 
woźna 1/2, intendent 1/4, Lubli-
niec, kontakt za pośrednictwem 
PUP, tel. 34 350 60 76/77

Oferty pracy pochodzą od Powia-
towego Urzędu Pracy w Lublińcu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania ogłoszeń, ze względu na 
ograniczone miejsce.

GieŁDA PRAcY

Stażowa alternatywa
Lubliniecki PuP ogłasza nabór na staże

Dla wszystkich, którzy mają 
problem ze znalezieniem 
stałego zajęcia, szansą na 

pracę może okazać się staż. W lu-
blinieckim PUP właśnie pojawiły 
się dwie nowe oferty. 

Pracę na sześć miesięcy może za 
pośrednictwem urzędu znaleźć reje-
stratorka medyczna. Do miejsca pra-
cy będzie jednak musiała dojechać 
do Tarnowskich Gór. Warunkiem 
jest także wykształcenie średnie lub 
wyższe. Druga oferta jest natomiast 
dla pracownika restauracji, a praca 
będzie w Lisowicach, czyli znacznie 
bliżej. Pracodawca gwarantuje za-
trudnienie po zakończeniu 12-mie-
sięcznego stażu. 

Staże nie są jednak dla każde-
go, bo do ich odbycia będą osoby 
bezrobotne, zarejestrowane w PUP 
i będące w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, czyli: bezrobotni do 25 
roku życia, bezrobotni długotrwa-
le albo po zakończeniu realizacji 
kontraktu socjalnego, albo kobie-
ty, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka, bezrobotni 
powyżej 50 roku życia, bezrobot-
ni bez kwalifikacji zawodowych, 
bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego, 
samotnie wychowujący co najmniej 
jedno dziecko do 18 roku życia, bez-
robotni, którzy po odbyciu kary po-
zbawienia wolności nie podjęli za-
trudnienia, bezrobotni niepełno-
sprawni. (mak)

Praca na stażu daje szanse na stałe zatrudnienie osobom, które znalazły 
się w szczególnej sytuacji. W lublinieckim PUP jest kilka nowych ofert pracy, 
między innymi w rejestracji medycznej. 

©
AR

CH
. 

Reklama



7 gazeta lublinieckanr 9 Piątek 1 marca 2013 roku

gospodarka

Reklama
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Wójt jak Zosia Samosia

Wójt gminy herby Roman banduch 
niektórymi rzeczami woli pokierować 
osobiście. Jedym z nich jest 
gminny busik, którym – jak mówią 
mieszańcy – przez pół roku woził 
dzieci z hadry do szkoły w Lisowie

Maciej Śmich

Ta sprawa zelektryzowała 
mieszkańców Herb. Zresz-
tą nie powinno to dziwić, bo 

i z wysokim napięciem jest związa-
na. Do naszej redakcji dotarły dwa 
sygnały, odnośnie dość nieszablo-
nowych zadań, jakich wójt Roman 

Banduch podejmuje się w ramach 
swojego stanowiska pracy. Otóż oka-
zało się, że wójt w razie potrzeby 
wciela się w rolę kierowcy i elektryka.

Wójt elektryk
Nietypowe przedstawienie 

mogą dostrzec tylko ci, którym 
w codziennym ferworze zdarza się 
zerkać do góry. Jak informują nas 
zdziwieni mieszkańcy, wójt przy 
pomocy specjalnego podnośnika, 
zamontowanego na samochodzie, 
osobiście wymienia żarówki w przy-
drożnych lampach. Widok to  o tyle 
niezwykły, że wójt robi to w pełnym 

„umundurowaniu”, czyli w białej ko-
szuli, marynarce i pod krawatem. 
No i pojawia się problem z oceną. 
To dobrze, że wójt zakasał ręka-
wy, czy niedobrze? Z jednej strony 
jest to pewnie jakaś oszczędność 
dla gminnej kasy, jednak z drugiej, 
czy wójtowi wypada w garniturze 
wymieniać żarówki? Czy czasu 
w swojej pracy nie powinien po-
święcać na bardziej odpowiedzialne 
zajęcia, prac porządkowych nie zle-
cając odpowiednim osobom? 

Sprawę można wprawdzie zbaga-
telizować i potraktować w charak-
terze lokalnej śmiesznostki. A jed-

nak rzecz okazuje nieco bardziej 
skomplikowana.

– Przy pracy na wysokości po-
wyżej trzech metrów obowiązkowo 
trzeba mieć zezwolenie od lekarza 
medycyny pracy – wyjaśnia Mieczy-
sław Osiński, dyrektor lublinieckiego 
Sanepidu. – Ten, na określony czas, 
wydaje je na podstawie, opinii okuli-
sty, laryngologa i neurologa – dodaje.

Dodatkowo przy wspomnianych 
czynnościach mogą być potrzebne 
specjalne uprawnienia, dotyczące 
pracy z prądem. Ważne jest również, 
czy zmienianie żarówek wchodzi 
w zakres obowiązków służbowych 
wójta. Jeśli nie, a wójt robił to w go-
dzinach swojej pracy, to można to 
potraktować jako bezpodstawne 
opuszczenie stanowiska pracy.

Usiłowaliśmy dopytać o szcze-
góły wójta Banducha, jednak na 
żadne z wymienionych pytań nie 
chciał nam odpowiedzieć. W krót-
kiej rozmowie telefonicznej, któ-
rej z pewnością nie można nazwać 
uprzejmą, wójt Banduch stwierdził, 
że w gminie się nie wymienia żaró-
wek, a dziennikarze „Gazety Lubli-
nieckiej” nie potrafią pisać.

Wójt kierowca
Okazuje się, że wójt gminy Her-

by zajmuje się osobiście nie tylko 
ulicznym oświetleniem. Jak dowie-
dzieliśmy się od jednej z radnych 
tutejszej Rady Gminy, żarówki nie 
są jedynym problemem, który wójt 
musiał wziąć we własne ręce. Wójt 
Banduch samodzielnie dowoził też 
dzieci do szkoły. Zgodnie z ustawą 
o samorządzie, gminy muszą za-
pewnić bezpłatny transport dzie-
ci do szkół. Mowa o tak zwanych 
gimbusach, które dowożą dzieci 
z oddalonych o kilka kilometrów 
o placówki wiosek. Gminy różnie 
radzą sobie z realizacją tego zadania, 
jedne wynajmują zewnętrzną firmę 
do przewozu dzieci, inne opłacają 
miesięczne bilety na liniach już ist-
niejących przewoźników. Żadne-
go z tych rozwiązań nie zastosował 
jednak wójt Banduch. Jak mówią 
nasi informatorzy, ponoć miał oso-
biście przez kilka miesięcy przewo-
zić dzieci z Hardy do szkoły do Li-
sowa. Wykorzystywał do tego celu 
gminnego busa, który, jak sugeruje 
jeden z mieszkańców (nazwisko do 

wiadomości redakcji), nie jest w naj-
lepszym stanie technicznym.

- Teoretycznie nie zostało złama-
ne prawo – mówi Iwona Ochman 
z KPP w Lublińcu. – Jeżeli kierow-
ca miał dowód rejestracyjny, prawo 
jazdy i ważne ubezpieczenie oraz 
zgody rodziców, a dowóz odbywał 
się na zasadach uprzejmości.

Tu jednak pojawia się podobny 
problem, jak w przypadku nieszczę-
snych żarówek. Jeżeli wójt wykonu-
je to zadanie oficjalnie w godzinach 
swojej pracy i bierze za to pieniądze, 
to obowiązują go przepisy takie, jak 
zawodowych kierowców. Również 
w tej sprawie wójt nie chciał udzielić 
komentarza, pomimo kilkunastu te-
lefonów do urzędu, Roman Banduch 
nie znalazł czasu na rozmowę. Wi-
docznie miał inne, ważniejsze zajęcia.

Ponoć w gminie nie wymienia się żarówek. Co jednak robi wójt Banduch na podnośniku pod latarnią?
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Przedszkole 
z pierwszeństwem
Rusza nabór do pawonkowskich 
przedszkoli. Kto będzie miał 
szanse na umieszczenie dziecka 
w placówce w pierwszej kolejności?

Rodzice nie mają zbyt wiele cza-
su na dopełnienie wszelkich 
formalności. Nabór dzieci do 

gminnych przedszkoli rozpoczyna 
się dziś i potrwa dwa tygodnie. 

O wszystkim zdecyduje ostatecz-
nie Międzyprzedszkolna Komisja 
Rekrutacyjna, w której zasiądą dy-
rektorzy wszystkich gminnych przed-
szkoli oraz przedstawiciel gminy. De-
cyzje zapadną w końcu miesiąca. A że 
część zgłoszonych dzieci pewnie się 
na miejsce w jednym z sześciu przed-
szkoli nie załapie, gmina przewidzia-
ła czas od 28 marca do 3 kwietnia na 
składanie odwołań.

W  Pawonkowie nie wszystkie 
dzieci będą miały takie same szan-
se, żeby od września otrzymać status 
przedszkolaka. O miejsce dla swo-
ich pociech na pewno nie muszą się 
obawiać rodzice pięcio i sześciolat-
ków. Dla nich miejsc zabraknąć 
nie powinno. Gmina idzie też na 
rękę mamom lub tatom samotnie 
wychowującym dziecko czy dzie-
ci, przyjmując tych przedszkolaków 
w pierwszej kolejności. Podobnie 
rzecz się ma, jeśli jedno z rodziców 
jest niepełnosprawne w znacznym 
lub umiarkowanym stopniu albo po-
siada całkowitą niezdolność do pracy. 
Przedszkolny przywilej przysługuje 
także rodzinom zastępczym. Jeżeli 
nasz przedszkolak już do placówki 
uczęszczał, także nie powinniśmy się 
obawiać o miejsce dla niego. Chyba 
że odłożymy zgłoszenie dziecka na 
ostatnią chwilę – wówczas mogą po-
jawić się problemy, bo komisja weź-
mie pod uwagę datę wpływu Karty 
Zgłoszenia Dziecka. Pawonków nie 
zrezygnował również z jeszcze jed-
nego przywileju, wokół którego gło-
śno zrobiło się ostatnio w Lublińcu. 
Chodzi mianowicie o dzieci obojga 
pracujących rodziców, które w gmi-
nie mają większą szansę na miejsce 
w przedszkolu niż dzieci tych nie-
pracujących. W lublinieckim regu-
laminie figurował podobny zapis, 
jednak w tym roku zniknął. Podczas 
rekrutacji dyrektorzy nie biorą już 
tego kryterium pod uwagę. (mak)
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PODRÓŻE W CZASIE

WĘDRÓWKA PiĄtA
Jak wspomniałem ostatnio, 

koszary wojskowe zostały wy-
budowane w latach 1913-1915. 
Pierwszymi ich mieszkańcami 
byli pruscy żołnierze V szwadro-
nu 11 pułku Strzelców Konnych 
z Tarnowskich Gór.

Po zakończeniu wojny świa-
towej w mieście stacjonuje od-
dział Grenschutzu, czyli oddział 
ochrony pogranicza. W  czasie 
Plebiscytu w koszarach w lutym 
1920 r.stacjonuje 150-osobowy 
oddział wojsk angielskich, a od 
3 do 7 maja 1921 roku oddział 
wojsk francuskich. 22 czerw-
ca 1922 r. koszary we włada-
nie obejmuje 74 pułk piechoty 
i znajduje się w nim do dziś.

W tej okolicy znajduje się też 
lecznica im. Braci Seltenów. 
Przedstawiciele rodu Seltenów 
osiedlili się w Lublińcu na po-
czątku XIX wieku. Of icjalne 
otwarcie szpitala nastąpiło 1 
czerwca 1882 r. 30 czerwca 1883 
r.Bernard i Isona Selten opraco-
wali i przedstawili do zatwier-
dzenie przez króla Prus „Sta-
tuty Fundacji Bernarda i Isona 
Seltenów Szpitala w Lublińcu”.

W chwili obecnej mieści się 
tutaj  1847. Fundatorem był nie-
żyjący właściciel dóbr lubliniec-
kich, pan na zamku Franciszek 
Grotowski.

W budynku mieścił się zakład 
wychowawczy dla dzieci. Uro-
czyste otwarcie zakładu nastą-
piło 8 października 1848 r. Po 
podziale Śląska na mocy prze-
prowadzonego plebiscytu zakład 
został zlikwidowany i 23 lutego 
1922 r. za cenę 300 000 marek 
niemieckich został sprzedany 
Zgromadzeniu Misjonarzy Ob-
latów, których reprezentował oj-
ciec Teof il Nandzik.

Na samym wstępie do lasu 
miejskiego wznosi się estetycz-
ny budynek leśniczówki. Obok 
niej widzimy będący na ukoń-
czeniu olbrzymi gmach nowego 
gimnazjum.

Opodal na ulicy Piaskowej (na-
przeciw Cmentarza Wojskowe-
go – przypis Autora) miły widok 
przedstawia nowo powstała tam 
kolonia, składająca się z około 
30 malowniczych domków par-
terowych z pięknymi ogrodami. 
Wielkiego dzieła dokonało miasto 
założeniem tak zwanej drogi let-

niskowej, będącej przedłużeniem 
ulicy Sobieskiego. Na przestrzeni 
około 750 metrów drogę tę wysy-
pano żużlem, wykończenie jej zaś 
jest kwestią najbliższego czasu. 
Po lewej stronie tej drogi położo-
ny jest obszerny, piękny miejski 

plac sportowy. Naprzeciw tego 
placu, po prawej stronie drogi, 
na terenie nieco pagórkowatym 
stanąć ma kolonia letniskowa. 
Projektuje się wybudować 8 willi 
w stylu zakopiańskim i założenie 
parku letniskowego.

z Marianem  
Berbeszem
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Widok koszar w czasie stacjonowania pruskiej kawalerii.
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Zdjęcie zakładu F. Grotowskiego.
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Klasztor.
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ZAPROSZenie

Zrób się na 
bóstwo
Tym razem lubliniecka „Ga-

leria pod Glinianym Anio-
łem” rezygnuje na moment ze 

sztuki, aby zająć się nieco bardziej 
przyziemną, ale niemniej ważną 
dziedziną. Dzień Kobiet w galerii 
poświęcony będzie bowiem urodzie, 
a dokładnie prawidłowej pielęgna-
cji skóry.

O tym, jak zająć się sobą, by jak 
najdłużej zachować młodość, a na-
sza skóra zawsze wyglądała ładnie 
i świeżo, opowie magister kosme-
tologii Paulina Piwowarczyk. Pod-
czas warsztatów ekspertka wyjaśni, 
dlaczego nasza skóra się starzeje i co 
na to wpływa. Zdradzi też kilka 
cennych informacji, jak ten proces 
opóźnić. Panie będą miały moż-
liwość wyjść z warsztatów z pre-
zentem, ponieważ podczas tego 
kobiecego wieczoru odbędzie się 
losowanie nagród. (mak)

Zapisy i możliwość rezerwacji stoli-
ków w Galerii lub pod nr tel. 
34 351 06 88 (w godz. 15:00-21:00).

CO: Dzień Kobiet
GDZIE: Galeria pod Glinianym 
Aniołem, Lubliniec
KIEDY: 7 marca, godz. 18.00
Wstęp wolny

ZAPROSZenie

Tam, gdzie 
śląskie dinozaury

W  Lisowicach ruszyły 
przygotowania do wiel-
kiej biegowej imprezy. 

Tutejsze Muzeum Paleontolo-
giczne już po raz drugi organizu-
je bowiem Ogólnopolski 
Bieg Tropami Śląskich 
Dinozaurów. 

I chociaż sam bieg od-
będzie się dopiero w maju, 
w Lisowicach przygoto-
wania idą pełną parą. 
Bieg, podobnie jak w ze-
szłym roku, będzie miał 
przełajowy charakter. 
Śmiałkowie będą mieli do 
pokonania 10 km. I to nie 
będzie 10 km przez drogi, 
pola i lasy. Niespodzianką 
jest bowiem w tym roku 
sama trasa, która popro-
wadzi przez tereny wy-
kopalisk paleontologicz-
nych, gdzie w 2006 roku 
młodzi polscy naukowcy 
z PAN-u i UW dokonali 
sensacyjnych odkryć. To 
właśnie tutaj znalezio-
no słynne kości Smoka 
– pierwszego polskiego 
dinozaura drapieżnego.  

 
Na tym nie koniec atrakcji. Swój 
udział w biegu zapowiedział jeden 
z  odkrywców Smoka, Grzegorz 
Niedźwiedzki z Uppsala Universi-
ty w Szwecji.

Zapisy właśnie się rozpoczęły. 
Każdy miłośnik sportu może więc 
zgłosić siebie, a także zaprosić ro-
dziny i bliskich do wspólnego bie-
gania. (mak)

 Organizatorzy:: 
 

         I Ty możesz biegać razem z nami 
            

  Organizatorzy:                            II Ogólnopolski Bieg                 
                     „Tropami Śląskich Dinozaurów”                                                         Opieka medialna:        
                                                                                                                                                                         

 
      
    
     
   Gmina Pawonków 
 
 

    Godzina: 11:00        

   Lisowice 1 maja 2013r.             
                                                               

          Zapisy: http://formularz.ultimasport.pl/128/ 
 

Więcej informacji na stronach: 
 

                                                  www.muzeum.lisowice.com 
                                                          www.lisowice.com 
                                                    www.maratonypolskie.pl 
 

             
      Bieg organizowany jest  
         przy współpracy:   
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Suknia do zadań specjalnych
Jej zakup niejednej pannie młodej 
spędza sen z powiek. bo przecież 
do ołtarza pójdzie w niej tylko 
raz. Podpowiadamy, jak wybrać 
suknię ślubną, aby nie zrujnować 
budżetu, a jednocześnie wyglądać 
tego dnia szczególnie pięknie

Białe, kremowe, wyszywane 
tysiącami perełek czy mienią-
cymi kryształkami – moda na 

suknie ślubne zmienia się tak samo, 
jak trendy na światowych wybie-
gach. I chociaż w salonach mody 
ślubnej czy pracowniach sukien aż 
roi się od przyciągających kobiece 
oko modeli, okazuje się, że tę wyma-
rzoną wcale nie tak łatwo znaleźć. 

Figura górą
Tylko niektóre panny młode podą-

żają wiernie za trendami. Jak mówi 
nam Małgorzata Różańska, właści-
cielka salonu „Biała Dama” z Kło-
bucka, przy wyborze wyśnionej sukni 
ślubnej decyduje zwykle coś innego.

- W modzie ślubnej nie ma gwał-
townych zmian trendów – przyzna-
je nasza rozmówczyni. – Akurat te 
suknie dopasowuje się raczej do 
figury. W końcu chodzi o to, aby 
panna młoda wyglądała jak najpięk-
niej, moda schodzi w tym miejscu na 
drugi plan – dodaje z uśmiechem.

Dlatego w zależności od wzrostu 
i postury, każdej pani pasuje inny mo-
del. Tym niemniej w modzie ślubnej, 
jak przyznaje Małgorzata Różańska, 
nadal królują tiule, choć jeśli chodzi 
o „świecidełka”, czyli kryształki, ko-
raliki i kamyczki, jest w tym sezo-
nie znacznie spokojniej. W tym roku 
najbardziej wyraźne są dwa trendy.

- Coraz więcej pań szuka pro-
stych sukienek – przyznaje nasza 
specjalistka. – Bardzo dużo klien-

tek pyta także o koronkę, koron-
ka wydaje się być hitem tego sezo-
nu. Zwłaszcza, jeśli towarzyszą jej 
wspomniane proste linie.

Suknia za tysiące?
Ślubne stroje to spory wydatek. 

Ale to nie oznacza, że akurat na tę 
część wydatków trzeba się zrujno-
wać. Okazuje się, że można znaleźć 
ciekawą suknię za zupełnie przy-
zwoite pieniądze, warto się więc do-
brze rozejrzeć, zanim zdecydujemy 
się na zakup.

Dobrze przy tej okazji zaglądać 
na wyprzedaże, bo wyprzedażowe 
sukienki można kupić już od kilku-
set złotych. Za tysiąc złotych moż-
na już mieć naprawdę ładny model. 
Droższe są oczywiście nowe kolek-
cje. Jednak zamiast porywać się na 
wielkomiejskie salony, warto zaglą-
dać do tych nieco mniejszych. Suk-
nie nie różnią się tutaj ani jakością, 
ani wykonaniem, a można na nich 
sporo zaoszczędzić. W „Białej Da-
mie” suknie ślubne z nowej kolekcji 

można kupić od niespełna półtora 
tysiąca złotych. Za te wyjątkowe, 
pojedyncze egzemplarze nie zapłaci-
my z kolei więcej niż 2,5-2,8 tys. zł.

Mniej na głowie
Jeszcze niedawno na głowach pa-

nien młodych niepodzielnie pano-
wały welony. Długie, krótkie, ko-
ronkowe, często bogato zdobione 
na wiele lat zdominowały ślubną 
modę. Ten monopol niedawno za-
częły przełamywać inne ślubne akce-

soria. Coraz częściej panny młode do 
ołtarza kroczą w wyszywanych pe-
rełkami opaskach, maleńkich tocz-
kach czy fikuśnych kapelusikach. 
Z sukienkami w stylu retro pięknie 
natomiast komponują się woalki. Te 
panie, które preferują prostotę albo 
romantyczny design, często decydują 
się na żywe kwiaty. Stylistki fryzur 
potrafią je pięknie wkomponować 
we włosy i sprawić, by wyglądały 
świeżo przez całe weselne przyjęcie.

Najważniejsze jest jednak to, aby 
w nakryciu głowy wybranym na ten 
szczególny dzień czuć się komforto-
wo. Jeśli ozdoba nie przypadnie nam 
do gustu lub nie będzie wygodna, 
stracimy mnóstwo czasu i nerwów 
na jej ciągłe poprawianie. (mak)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Chodzi o to, aby panna młoda 
wyglądała jak najpiękniej, moda 
schodzi w tym miejscu na drugi plan 
– mówi właścicielka salonu „Biała 
Dama” z Kłobucka, Małgorzata 
Różańska.
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Reklama

ślub twoich marzeń
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Zachwycające torty, osnute misterną 
koronką, to dzieło kłobuckiej cukierni.

Jeśli marzymy o przyjęciu weselnym 
wśród malowniczych lasów, warto 
rozważyć propozycję restauracji „Pod 
Grzybkiem” z Zawad.

Do korzystania ze swoich usług 
zapraszali w ostatni weekend 
sympatyczni właściciele Restauracji 
„Em” z Koziegłów.

Młodzi chętnie jadą do ślubu luksusowym autem, jak na przykład srebrny 
chrysler Szczepana Hłąda z Szarlejki.

Jubilerskie stoiska przyciągały kobiece oczy jak magnes.

ślub twoich marzeń
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Targi 
Ślubne 
2013
Rzadko nadarza się okazja, 

aby w jednym miejscu ze-
brać wszystkich tych, którzy 

będą nam potrzebni przy organi-
zacji wymarzonego wesela. To jed-
nak udało się organizatorom czę-
stochowskich Targów Ślubnych. 

Dla par, które planują ślub i we-
sele, wizyta na Targach Ślubnych to 
często obowiązkowy punkt podczas 
przygotowań do tego wyjątkowego 
dnia. Nic dziwnego, każda para chce, 
żeby jej wesele zapisało się w histo-
rii rodziny jako to najlepsze, któ-
re wszyscy goście będą wspominać 
z przyjemnością.

Podczas tegorocznej edycji tej 
dużej regionalnej imprezy w czę-
stochowskiej Hali „Polonii” stawili 
się przedstawiciele restauracji, do-
mów weselnych, cukierni, salonów 
mody ślubnej, a także właściciele 
kwiaciarni, fotografowie czy mi-
strzowie jubilerstwa. To jednak nie 
wszystko, bo w ostatni weekend 
można tutaj było spotkać również 
didżejów, wodzirejów czy zespoły 
muzyczne. Nie zabrakło również 
atrakcji, które dopiero pojawiają 
się w polskiej modzie ślubnej. Re-
kordy popularności biją ostatnio na 
przykład chińskie lampiony. Wy-
puszczane w powietrze w wieczor-
nym mroku wyglądają naprawdę 
urokliwie, więc młodzi chętniej 
sięgają po ten miły akcent. Co-

raz więcej firm specjalizuje się też 
w dodatkowych weselnych atrak-
cjach, jak na przykład pokaz fa-
jerwerków czy animacje dla naj-
młodszych gości.

Osobną dziedzinę ślubnej przed-
siębiorczości zaczynają stanowić 
także dekoratorzy. Młodzi coraz 
częściej chcą bowiem, żeby wszyst-
ko wyglądało tak, jak sobie wyma-
rzyli i nie chcą iść na kompromis. 
Dlatego ślubne dekoracje robią fu-
rorę i wygląda na to, że ta gałąź 
weselnego biznesu ma przed sobą 
świetlaną przyszłość.

Podobnie, jak współpraca z or-
ganizatorami czy koordynatora-
mi ślubów i  weselnych przyjęć. 
Dziś, kiedy zapracowanym mło-
dym najczęściej brakuje czasu na 

dopieszczenie szczegółów swojego 
wielkiego dnia, wolą powierzyć je 
w ręce zaufanej i doświadczonej 
osoby. Organizator lub organiza-
torka może być sporym odciąże-
niem, więc coraz więcej par szuka 
osób, którym mogłyby powierzyć 

organizację tego ważnego dnia. 
Zwłaszcza, jeśli młodym zamarzy 
się ślub w jakimś konkretnym sty-
lu, na przykład country, retro czy 
w asyście motocyklistów. Dla orga-
nizatora nie ma bowiem w tej kwe-
stii rzeczy niemożliwych. (mak)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

ślub twoich marzeń
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

HOROSKOP
bARAn
Boisz się, że zostaniesz oszukany, boisz się 
swojej naiwności, manipulacji i tego, że ktoś 
ci może źle życzyć. Boisz się tak bardzo, że 
nawet wymyślasz sytuacje, które nigdy tak 
naprawdę się nie zdarzą. Zatrzymaj się i zo-
bacz, co tworzysz swoimi myślami. Czy tego 
właśnie chcesz? A  może to ty masz coś do 
ukrycia?

bYK
Z  jednej działalności czy zajęcia zrezygnu-
jesz, od razu pojawi się propozycja czegoś 
innego. Nie żałuj tego, co było i nie wyszło, 
niech odejdzie na dobre, zrobi się miejsce na 
coś nowego. Jest przy tobie ktoś, kto obawia 
się zaangażowania, a  to już ci nie bardzo 
odpowiada. Zasługujesz na uczciwe trakto-
wanie.

bLiŹniĘtA
W tym tygodniu skupisz się na pomnażaniu 
swojego majątku, gromadzeniu dóbr, dąże-
niu do trwałego bezpieczeństwa zawodowe-
go i finansowego. Twój partner będzie twar-
do stał przy tobie i nie opuści cię, co więcej 
- będzie podpowiadał najlepsze rozwiązania, 
bo też mu zależy na twoim powodzeniu.

RAK
W pracy będziesz robić coś zgodnego z natu-
ralnymi predyspozycjami, dobrze ci to wyj-
dzie. Unikaj ludzi, którzy tylko pogarszają 
twój nastrój, a  nic budującego nie wnoszą. 
W  miłości podobnie - jeśli bycie z  kimś jest 
ponad twoje siły, zrób sobie przerwę i prze-
myśl, czy to ma sens.

LeW
Różne sytuacje będą zachęcać cię do znale-
zienia w  sobie cech organizatora, przywód-
cy, lidera. Jesteś w formie i możesz świetnie 
pokierować pracą zespołu, grupy ludzi. Jeśli 
zaproponują ci stanowisko kierownicze, nie 
wahaj się ani chwili. Twój partner na pewno 
cię nie opuści, jest lojalny i wierny. 

PAnnA
W  pracy lub biznesie natrafisz na przysło-
wiową kurę znoszącą złote jajka. Masz szan-
sę zrealizować wielki plan, pomysł życia. Nie 
przegap tego! W miłości - spotkanie z kimś, 
kto może nie jest romantyczny, ale związek 
będzie godny twojej uwagi.

WAGA
W najbliższym czasie będziesz sporo myśleć 
o  małżeństwie, poważnym związku, stabi-
lizacji. Potrzebujesz spokoju, normalności 
i poczucia bezpieczeństwa. Będą ci przycho-
dzić do głowy intuicyjne pomysły na wspa-
niałe rozwiązania. Nie bój się zachowań nie-
typowych dla siebie, przełamujących rutynę 
i przyzwyczajenia.

SKORPiOn
W twoim związku partnerskim coś jest ukry-
te lub nie do końca wypowiedziane. Zasta-
nów się, co to może być. Może oszukujesz 
się? Być może powinieneś spojrzeć prawdzie 
w oczy i zapytać wprost partnera o nurtującą 
cię sprawę. Nie bój się odmowy, odrzucenia, 
wstydu; lepsze to niż niewiedza i  niepew-
ność.

StRZeLec
Pojawi się wyjątkowa okazja, nie zastanawiaj 
się długo, tylko bierz się do roboty. Wszelkie 
nowo planowane przedsięwzięcia przyniosą 
ci korzyści, a  przecież chodzi ci teraz o  po-
prawienie sytuacji materialnej. Z  ukochaną 
osobą bywaj w  towarzystwie, wychodź do 
kina albo na imprezy.

KOZiOROŻec
Sam jesteś przeszkodą dla realizacji swoich 
planów, zbyt wiele jest w tobie strachu i nie-
pewności. Pokonaj te bariery i uwierz w moż-
liwości. Wcale nie musisz mieć związanych 
rąk. Nie staraj się kontrolować przyszłości, bo 
nigdy to się nie uda. W  twoim związku jest 
jakieś małe ograniczenie, zajmij się nim, bo 
wam przeszkadza.

WODniK
Czeka cię powodzenie w interesach i ogólny 
dobrobyt. Stworzysz miły i  ciepły dom ze 
szczęśliwą rodziną. W  pracy będziesz mieć 
wspaniałe pomysły, które przemawiają do 
innych ludzi i  są skuteczne. Jeśli szukasz 
nowego zatrudnienia, rozważ takie, które 
związane jest z opiekowaniem się ludźmi.

RYbY
Będziesz się rozglądać i pojawią się dwa kie-
runki godne twojej uwagi. Nie będziesz do 
końca wiedział, na co się zdecydować. Naj-
lepiej zbadaj obydwie ścieżki. To, czego nie 
wiesz teraz, pokaże się w  wyrazisty sposób 
w przyszłości. A może uda się pogodzić obie 
opcje? Nowe przedsięwzięcie ma solidne 
podstawy, nie wycofuj się.

huMOR

W sądzie:
- Ile pozwana ma lat?
- Chwileczkę, Wysoki Sa-
dzie, muszę policzyć: kiedy wy-
chodziłam za niego za mąż  
miałam 20 lat, on miał 40. To teraz, 
jeśli on ma 70, a ja jestem o połowę  
młodsza, to mam 35.

•
Wynalazca prezentuje w  Urzę-
dzie Patentowym swój wynalazek 
- niewielkie pudełko z otworem 
- i mówi:
- W ten otwór wkładamy twarz. 
W środku są dwie brzytwy, które 
błyskawicznie golą.
- Ale przecież każdy ma inne rysy 
twarzy!
- Tylko przy pierwszym goleniu!

Ojciec do dorastającego syna: 
- Jesteś już mężczyzną, mój drogi. 
Doszedłem do wniosku, że trzeba 
ci pozwolić od czasu do czasu na 
papierosa. Proszę, możesz zapalić. 
- Dziękuję, tato, ale od roku już 
nie palę.

•
W klinice zjawił się młody człowiek, 
by odwiedzić przyjaciela, który uległ  
wypadkowi samochodowemu. 
- Czy mój kolega ma jakieś szanse? 
- pyta ładną pielęgniarkę. 
- Żadnych, nie jest w moim typie.

•
Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:
- Jasiu, czy znasz Kanał Sueski?
- Nie, na naszym osiedlu jeszcze 
nie ma kablówki.

Po roku studiów do domu przyjeż-
dża studentka i od progu woła:
- Mamo, mam chłopaka!
- Świetnie córeczko, a  gdzie 
studiuje?
- Ależ mamo, on ma dopiero dwa 
miesiące!

•
Siedzi sobie dwóch pijaczków, piją 
wódeczkę i  jeden czyta na głos 
gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skra-
ca życie o połowę... Ile masz lat 
Czesiek?
- 30.
- No widzisz, jakbyś nie pił, miał-
byś teraz 60!

SuDOKu KRZYŻÓWKA
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program tv

TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PIĄTEK
 5.55 Kawa czy herbata?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.09 Polityka przy kawie
 8.30 Domisie - Pysia Niechcemisia
 8.55 Telezakupy
 9.30 Południowy Pacyfi k - Zagrożony raj 
 10.35 Słownik polsko@polski
 11.05 Plebania (1438) - telenowela
 11.30 Moda na sukces (5785) - serial
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.30 Nie ma rady na odpady? - magazyn
 12.50 Zwierzęta świata - Najmłodsi w ZOO, cz. 2 
 13.30 Program rozrywkowy
 14.00 Wniebowzięci - fi lm TVP
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Sprawa dla reportera
 16.30 Moda na sukces (5786) - serial
 16.50 Jaka to melodia? - EXTRA
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Program rozrywkowy
 18.20 Ranczo (78) - Poród amatorski - serial
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Anna German (2) - serial
 21.25 Jaka to melodia? - EXTRA
 21.35 Zaczarowana - baśń fi lmowa, USA
 23.30 Dziecko o włosach blond - serial
 0.35 Chora dziewczyna - serial
 1.40 Ciemna strona Wenus - dramat obyczajowy
 3.15 Zagadkowa Jedynka

  7.05 M jak miłość (154) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (890) - serial
 11.20 Telezakupy
 11.55 Makłowicz w podróży - Izrael - Tel Awiw 
 12.30 WOK - Wszystko o kulturze - SZTUKA 
 12.45 Jerzy Hoff man i Anna Dymna - Rozmowy 

poSzczególne
 13.15 Przewodnik TVP Kultura - magazyn
 13.35 Poziom 2.0
 14.40 Ja to mam szczęście! (19) - serial
 15.10 Rodzinka.pl (1) - Ferie w domu - serial 
 15.45 Panorama - Kraj
 16.15 Dr House - s. VII (154 - 155) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (4) - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (19) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (891) - serial
 20.40 Rodzinka.pl (79 - 80) - serial
 21.45 Dzięki Bogu już weekend - program roz-

rywkowy
 23.05 Tylko dla dorosłych - program satyryczny
 23.25 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. X (11) 

- serial
 0.20 Paradoks (1) Czat - serial kryminalny 
 1.15 Pitbull (2) - serial
 2.10 Zabić Sekala - dramat obyczajowy, Polska, 

Czechy, Francja, Słowacja 
 4.00 Szpital Three Rivers (8) - serial
 4.40 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 Looney Tunes Show (1)
 8.00 Sylwester i Tweety na tropie
 9.00 Czarodziejki
 10.00 Tak, kochanie
 10.30 Świat według Kiepskich
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Szpilki na Giewoncie
 13.00 Dom nie do poznania
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Trudne sprawy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Tylko taniec - Got to Dance

 21.40 Księga ocalenia - fi lm przygodowy, USA
 0.00 Byliśmy żołnierzami - dramat wpjenny
 2.50 Tajemnice losu

7.25 Na Wspólnej - serial 8.00 Dzień dobry TVN 
11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy 12.15 
Kocham. Enter - program obyczajowy 13.15 Szpital 
- program obyczajowy 14.15 W - 11 Wydział Śledczy 
- serial 14.55 Kocham. Enter - program obyczajowy 
15.55 Rozmowy w  toku - talk show 17.00 Szpital 
- program obyczajowy 18.00 Ukryta prawda - pro-
gram obyczajowy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.00 Transfor-
mers - fi lm przygodowy, USA 2007, reż. Michael 
Bay, wyk. Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, 
Tyrese GibsonRachael Taylor, Anthony Anderson, 
Jon Voight, John Turturro 22.55 Kroniki Riddicka 
- fi lm S - F, USA 2004, reż. David Twohy, wyk. Vin 
Diesel, Colm Feore, Thandie Newton, Judi Dench, 
Karl Urban 1.20 Kuba Wojewódzki - talk show

5.10 Łebski Harry 5.30 Triumf miłości 6.25 4music 
7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 
Otchłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności 
11.30 Łebski Harry 12.00 Osaczona 13.00 TV Mar-
ket 13.20 Dziewczyny z  fortuną 15.00 Komisarz 
Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Otchłań na-
miętności 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Mistrz 
Kuchni: Juniorzy 20.05 Siła i  honor - dramat bio-
grafi czny, USA, 2000, reż. George Tillman Jr, wyk. 
Robert De Niro, Cuba Gooding Jr, Charlize Theron, 
Aunjanue Ellis, Hal Holbrook 22.50 Spadkobiercy 
23.50 Film erotyczny 1.40 STOP Drogówka 2.40 
Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.55 
To był dzień - program publicystyczny 4.00 To był 
dzień na świecie - program publicystyczny 4.30 
4music 5.30 Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (766) - serial 12.35 Wia-
domości 12.50 M jak miłość (955) - serial 13.50 
Wszystko po krakowsku - 39. SFP Piosenki Zyg-
munta Koniecznego, 14.30 Dzieci tułacze, cz. 2 
- fi lm dok. 15.25 Złotopolscy (635) 16.00 Hala 
odlotów - talk - show 16.55 Wszystko przed na-
mi (39) - telenowela 17.20 Polonia w Komie 17.30 
Teleexpress 17.55 15. Przystanek Woodstock 2009 
18.55 Ex Libris - 118 - magazyn 19.15 Barwy szczę-
ścia (766) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości 20.30 Sport 20.40 Pogoda 20.55 Na dobre 
i na złe (511) - serial 22.00 Polonia 24 22.45 Uro-
dzony po raz trzeci - dramat 0.45 Wszystko przed 
nami (39) - telenowela 1.15 Mordziaki (7) - serial 
1.45 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomości 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 15.11 
Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sporto-
wy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV 
- Pasmo lokalne 20.00 Forum 20.45 Infoexpress 21.00 Serwis Info 21.19 Pogoda 
21.23 Telekurier 21.40 Losowanie LOTTO 21.52 Biznes Wieczór 22.00 OTV - Pasmo 
lokalne - Raport Dnia - Komentarz 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.33 
Reportaż TVP INFO - Ogień i inni 0.25 Forum 1.10 Infoexpress 1.25 Telekurier - Ra-
port Dnia - Komentarz 2.18 Pogoda 2.23 Sportowy Wieczór 2.45 Raport z Polski 

7.00 Ogrody od A do Z 7.35 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 8.30 Propozycje do
Listy śląskich Szlagierów - program muzyczny 8.55 Bajkowa TVS 10.55 Wyprawy Jef-
fa Corwina 11.50 Świat w pigułce 12.30 Telezakupy 14.15 Auto Zwiad 14.35 W klatce
czasu 14.50 Katastrofy w przestworzach 16.00 Flesz Silesia Informacje - serwis infor-
macyjny 16.05 Silesia Cafe 17.20 Biznes klasa 17.45 Silesia Informacje - serwis informa-
cyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.20 Narciarski drogowskaz 20.25
Niesamowite historie 20.55 Katastrofy w przestworzach 21.55 Na straży prawa 22.25
W klatce czasu 22.55 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 23.30 Świat w pigułce 

1.03

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

NIEDZIELA
5.45 W labiryncie (35 - 36) - Alibi - serial
6.40 Program sportowy
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.25 Magazyn Ligi Mistrzów
8.55 Ziarno - magazyn
9.35 LOL. program dla dzieci

10.05 Wszystko przed nami (70 - 72) - telenowela
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.15 Między ziemią a niebem
12.50 Film dokumrntalny
13.30 Anna German (2) - serial
14.30 Wielka Rafa Koralowa -. Na rafi e i poza nią
15.35 Druga szansa (5) - serial
16.20 Program rozrywkowy
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Komisarz Alex (27) - serial
18.20 Jaka to melodia? - fi nał - teleturniej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Ranczo (79) - serial
21.15 Nigdy w życiu - komedia, Polska, reż. Ry-

szard Zatorski, wyk. Danuta Stenka, Ar-
tur Żmijewski, Jan Frycz, Joanna Brodzik, 
Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, 
Rafał Królikowski, Kinga Preis

23.10 King Kong - fi lm fabularny, USA, Nowa 
Zelandia

2.25 Downton Abbey
3.40 Zakończenie dnia

 5.35 Słowo na niedzielę
 5.45 Ryś - fi lm dok.
 6.15 Ostoja (86) - magazyn przyrodniczy
 6.45 M jak miłość (970) - serial
 7.45 Barwy szczęścia (889 - 891) - serial
 9.20 Kultura, głupcze - magazyn
 10.00 Wielkie migracje - Urodzeni wędrowcy 
 11.05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 11.40 Makłowicz w podróży - Zanzibar
 12.20 Sami swoi - komedia, Polska,
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Mazowsze 
 15.30 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Wielkopolska 
 16.20 Na dobre i na złe (513) - serial
 17.20 Płocka Noc Kabaretowa 2012 Jestem 

Gwiazdą! - program rozrywkowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend - program roz-

rywkowy
 20.05 Kino na maksa - Bękarty wojny - dramat, 

USA, Niemcy, reż. Quentin Tarantino, Eli 
Roth, wyk. Brad Pitt, Melanie Laurent, 
Diane Kruger, Til Schweiger

 22.45 Głęboka woda (11) - serial
 23.45 Kocham Kino - magazyn fi lmowy Graży-

ny Torbickiej
 0.20 WOK - Wszystko o kulturze
 1.15 Jutro będzie niebo - fi lm fabularny, Polska
 2.35 Najważniejszy dzień życia (5) - serial

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.15 Animki - ferie wiosenne - fi lm USA
 8.15 Gang Misia Yogi
 8.45 Sylwester i Tweety na tropie
 9.15 Tylko taniec - Got to Dance
 10.45 Epoka lodowcowa 2. Odwilż - fi lm anim.

 12.40 Ewolucja - komedia sci - fi , USA, 2001
 14.45 Kabarety
 15.50 Tarzan - fi lm anim.
 17.50 Pamiętniki z wakacji
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Tylko Muzyka. Must be the Music.
 22.00 Kości - serial
 23.00 Na krawędzi
 0.00 Morderstwo w Beverly Hills, cz. 1 - dra-

mat sądowy, USA, 1994, reż. Larry Elikann
 2.00 Magazyn sportowy
 4.00 Tajemnice losu

8.00 Maja w  ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Smakuj świat z  Pas-
calem - reality show 11.35 Co za tydzień - maga-
zyn 12.05 Lekarze - serial 13.05 Prawo Agaty - se-
rial 14.05 X Factor - program rozrywkowy 15.35 
Książę w Nowym Jorku - fi lm komedia, USA 1988, 
reż. John Landis, wyk. Eddie Murphy, Arsenio Hall, 
James Earl Jones, John Amos, Samuel L. Jackson 
18.00 Ugotowani - program kulinarno - rozrywko-
wy 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.45 Uwaga! - pro-
gram interwencyjny 20.00 Surowi rodzice - reality 
show 21.00 Przepis na życie - serial 22.00 Na języ-
kach - magazyn 23.00 Teoria spisku - fi lm sensacyj-
ny, USA 1997, reż. Richard Donner, wyk. Mel Gibson, 
Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart 1.50 Uwa-
ga! - program interwencyjny 2.05 Arkana magii

5.00 I  like it 5.50 Tester 6.20 Dekoratornia 6.50 
Łowca krokodyli: dzienniki 7.20 Łowca krokody-
li: dzienniki 7.55 Winx Club 4 8.25 Winx Club 4 
8.55 Amatorzy sportu 3 - fi lm familijny 11.00 Ga-
lileo Extra 12.00 Mindfreak - Iluzjonista Criss An-
gel 12.30 Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel 13.00 
Dekoratornia 13.30 Mistrz kuchni: Gordon Ram-
say 14.30 Mistrz Kuchni: Juniorzy 15.35 Tester No-
we odcinki! 16.05 Mega Chichot Polska, 2013 16.20 
Człowiek przyszłości - fi lm fabularny 19.00 Galileo 
Extra 20.00 Sahara - fi lm przygodowy, Hiszpania, 
USA, 2005, reż. Breck Eisner, wyk.Matthew McCo-
naughey, Penélope Cruz, Rainn Wilson, William H. 
Macy, Steve Zahn 22.30 Krwiożercze wampiry 
- horror 2.45 TV Market 3.05 To był dzień 3.45 To 
był dzień na świecie 

12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią a  nie-
bem 12.45 Pod Tatrami 13.00 Transmisja Mszy 
Świętej - z  kościoła pw. Maksymiliana M. Kolbe-
go w  Szklarskiej Porębie, Transmisja 14.20 Dom 
(8) - Jak się łowi dzikie ptaki - serial 15.55 Polonia 
w  Komie 16.05 Wideoteka dorosłego człowieka 
16.55 Dzika Polska - serial dok. 17.30 Teleexpress 
17.50 M jak miłość (957) - serial 18.45 Wszyst-
ko po krakowsku - Artyści swojej Almae Matri, cz. 
I - koncert 19.15 Szlakiem gwiazd (1) Piotr Cyrwus 
19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.20 Sport 
20.30 Pogoda 20.40 Siła wyższa (12) - Wizytacje 
- serial 21.35 Pamiętaj o  mnie 22.00 Tygodnik.pl 
- magazyn 23.00 Koncert 0.05 Pod Tatrami 0.25 
Załoga Eko II (4) - magazyn 

7.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Raport z Polski 
- Ekstra 14.15 Reportaż TVP INFO 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis 
sportowy 15.00 Kościół z bliska 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis spor-
towy 16.00 Prawdę mówiąc - magazyn 16.30 Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV 
- Pasmo lokalne 20.00 Listy gończe - Gdzie jesteś? (30) 20.30 Serwis Info 20.43 Po-
goda 20.50 Młodzież kontra 21.30 Serwis Info 21.38 Pogoda 21.40 Losowanie LOT-
TO 21.50 Felieton TVP INFO 22.00 OTV - Pasmo lokalne 22.45 Serwis Info. 23.05 Po-
goda 23.10 Sportowa niedziela 23.30 Czas na jazdę - MOTOINFO 23.45 Teleplotki 

7.00 Świat w pigułce 7.30 Bajkowa TVS 10.05 Muzyczny Relaks 10.55 Propozycje do 
Muzycznego Relaksu 11.20 Wyprawy Jeff a Corwina - serial przygodowy 12.20 Świat 
na talerzu Andrew Zimmern’a 13.15 Romance TV. A jutro pomarzymy 14.45 Urzą-
dzeni 15.15 Doktor Martin - serial obyczajowy 16.10 Koncert życzeń 17.15 Śląskie od 
kuchni 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Si-
lesia Informacje - serwis informacyjny 20.25 Tygodniowy Finał Listy śląskich Szlagie-
rów - program muzyczny 22.15 Śląskie od kuchni 22.50 Koncert życzeń 23.45 Mu-
zyczny Relaks 0.40 Propozycje do Muzycznego Relaksu 1.00 Program ezoteryczny 

3.03

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

SOBOTA
7.15 Rok w ogrodzie
7.40 Laur dla Ogrodnika
8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
8.20 Program dla dzieci
8.30 Dora poznaje świat (45) - serial
9.00 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości 

- Lepka sprawa (2) - serial
9.30 Supah Ninjas - X (15) - serial

10.00 Jak to działa - magazyn
10.35 Program poradnikowy
10.50 Program sportowy
11.20 Chłopi (12) - Powroty - serial
12.20 Johannes Hevelius Dantiscanus - fi lm dok.
13.05 Jaka to melodia?
13.40 Zwierzęta świata - Najmłodsi w ZOO, cz. 2 
14.10 Okrasa łamie przepisy - magazyn kulinarny
14.45 Legenda Johnny’ego Lingo - fi lm przygodowy
16.15 Komisarz Alex. Kulisy serialu
16.20 Skoki Narciarskie - MŚ - Val di Fiemme
17.35 Teleexpress
17.45 Skoki Narciarskie - MŚ - Val di Fiemme
18.40 Jaka to melodia? - EXTRA
18.40 Program rozrywkowy
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.00 GOL T - Mobile Ekstraklasa
20.20 Komisarz Alex (27)- serial
21.15 Jaka to melodia? - EXTRA
21.20 King Kong - fi lm fabularny
0.35 Fast Track. Bez granic - fi lm akcji, Niemcy
2.25  Dziecko o włosach blond - serial

 5.55 Czterdziestolatek (12) - serial
 7.05 M jak miłość (969) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (887 - 888) - serial
 12.00 Biegi narciarskie - MŚ - Val di Fiemme - 30 

km techniką klasyczną
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (79 - 80) - serial
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Czarne chmury (1) - Szafot - serial
 16.55 XIV Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągo-

wo 2012 - widowisko rozrywkowe
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Mazowsze 
 21.05 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Wielkopolska -
 22.05 Tożsamość Bourne’a - fi lm akcji, USA, reż. 

Doug Liman, wyk. Matt Damon, Franka 
Potente, Julia Stiles, Chris Cooper

 0.15 Made in Polska. Molesta Ewenement 
- koncert

 1.25 Van Veeteren - Prawo Borkmana - serial
 2.55 Tożsamość Bourne’a - fi lm akcji, USA
 4.50 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.15 New Scooby Doo
 8.15 Yogi Bear Show
 8.45 Sylwester i Tweety na tropie
 9.15 Scooby Doo
 9.45 Kalambury z gwiazdami
 10.15 Ewa gotuje
 10.45 Tarzan - fi lm anim.
 12.45 Gwiazda popu - komedia familijna
 14.45 Studio Weekend
 15.45 Tylko Muzyka. Must be the Music
 17.45 Pamiętniki z wakacji
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Epoka lodowcowa 2. Odwilż - fi lm anim.
 21.55 Obcy 4 - horror sci - fi , USA, 1997
 0.10 Opowieści z krypty - horror
 2.45 Zagadkowa noc
 3.45 Tajemnice losu

8.00 Maja w  ogrodzie 8.25 Akademia ogrodnika 
8.30 Dzień dobry TVN 11.00 Na Wspólnej Omnibus 
- serial 12.50 Ugotowani - program kulinarno - roz-
rywkowy 13.50 Na językach - magazyn 14.50 Per-
fekcyjna pani domu - program rozrywkowy 15.55 
Przepis na życie - serial 16.55 Surowi rodzice - re-
ality show 18.00 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy 19.00 Fakty, Sport, Pogo-
da 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 20.00 
X Factor - program rozrywkowy 21.30 Och, życie! 
- fi lm komedia, USA 2010, reż. Greg Berlanti, wyk. 
Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas 23.30 
Transformers - fi lm przygodowy, USA 2007, reż. 
Michael Bay, wyk. Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh 
Duhamel, Tyrese GibsonRachael Taylor,2.20 Uwa-
ga! - program interwencyjny 2.35 Arkana magii

5.30 I like it 5.50 Spadkobiercy 6.50 Ostatnia posłu-
ga Francja, 2008, reż. Michael Delgado, wyk. Didier 
Bourdon, Gérard Depardieu 7.30 Różowa Pantera 
8.55 Wtajemniczeni - mikro - podróż przez ciało 
9.55 Steven Seagal: Na straży prawa 10.30 Steven 
Seagal: Na straży prawa 11.00 Galileo Extra 12.00 
mała Czarna 13.00 Spadkobiercy 14.00 Wzór 14.55 
Ashanti - komedia, Francja, 1979, rez. Olu Jacobs, 
Richard Fleischer, wyk. Beverly Johnson, Micha-
el Caine, Omar Sharif, Ustinov Peter 19.00 Galileo 
Extra 20.00 STOP Drogówka Nowe odcinki! 21.00 
Sahara - fi lm przygodowy, Hiszpania, USA, 2005, 
reż. Breck Eisner, wyk. Matthew McConaughey, Pe-
nélope Cruz, Rainn Wilson, 23.30 Bez złych inten-
cji - fi lm sensacyjny, USA, 1981, reż. Sydney Pollack, 
wyk. Paul Newman, Sally Field, Bob Balaban

12.10 Pamiętaj o mnie 12.30 Ojciec Mateusz (100) 
- Sklep z zabawkami - serial 13.20 37. Bieg Piastów 
13.30 Makłowicz w  podróży - Luksemburg - Bel-
gia - Niemcy Karola Wielkiego - magazyn kulinarny 
14.00 37. Bieg Piastów 14.20 Na dobre i na złe (511) 
- Po przejściach - serial 15.20 Andrzej Bednarczyk 
- fi lm dok. 16.00 Kulturalni PL - magazyn 17.00 
Słownik polsko@polski 17.40 M jak miłość (956) 
- serial 18.40 Koncert 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości 20.20 Sport 20.30 Pogoda 20.45 Ta-
jemnica twierdzy szyfrów (3) - serial 21.35 Pamię-
taj o mnie 22.00 Polonia 24 22.30 Dom (8) - Jak 
się łowi dzikie ptaki - serial 0.15 Słownik polsko@
polski 0.50 M jak miłość (956) - serial 1.40 Dobra-
nocka za oceanem 2.00 Wiadomości 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co pół godziny 16.00 Studio Wschód 
- magazyn 16.30 Serwis Info 16.57 Pogoda 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Praw-
dę mówiąc - magazyn 20.30 Serwis Info 20.49 Pogoda 21.00 Kod dostępu - program 
publicystyczny 21.30 Serwis Info 21.38 Pogoda 21.40 Losowanie LOTTO 21.50 Felieton 
TVP INFO 22.00 OTV - Pasmo lokalne 22.30 Serwis Info. 22.57 Pogoda 23.02 Sporto-
wy Wieczór 23.23 THE BBC NACA OUT PUT DEAL 2013 - Meksykańska wojna narko-
tykowa - cykl dok. 0.25 Świat i gospodarka 0.55 Studio Wschód 1.25 Serwis Info. 1.53 
Pogoda 2.00 Sportowy Wieczór 

7.10 Bajkowa TVS 10.00 Wyprawy Jeff a Corwina 10.55 Sekrety natury 11.20 Tygo-
dniowy Finał Listy śląskich Szlagierów - program muzyczny 13.10 Śląskie od kuchni 
13.40 Wypunktowani 14.15 W klatce czasu - serial dokumentalny 14.45 Urządze-
ni 15.15 Doktor Martin - serial obyczajowy 16.10 Koncert życzeń 17.15 Kuchnia po 
śląsku 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Sile-
sia Informacje - serwis informacyjny 20.25 Koncert w TVS 22.15 Katastrofy w prze-
stworzach - serial dokumentalny 23.10 Niesamowite historie - program dokumental-
ny 23.35 Ostry dyżur 0.00 Na tropie zbrodni 1.00 Program ezoteryczny 

2.03

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

HITY TYGODNIA
Transformers
TVN, piątek, godz. 20.00 
Reżyser „Armageddonu” i „Pearl Harbor” Michael Bay 
i producent Steven Spielberg ożywiają animowaną 
sagę opowiadającą o starciu Autobotów z Deceptiko-
nami. Sam Witwicki (Shia LaBeouf) jest typowym 
amerykańskim nastolatkiem - najbardziej interesują 
go dziewczyny i samochody. Kiedy dostaje od ojca 
swój pierwszy wymarzony samochód, natychmiast 
wyrusza na podbój niewieścich serc. Wkrótce oka-
zuje się, że jego nowy samochód nie jest zwyczajnym 
starym autem, tylko supernowoczesnym robotem z kosmosu. Sam i jego dziewczyna zostają 
wplątani w wojnę dwóch ras robotów, a od wyniku konfrontacji zależy los całej ludzkości. 

King Kong
TVP 1, sobota, godz. 21.20 
Peter Jackson, zdobywca Oscara w kategorii „Najlep-
szy reżyser” (trylogia „Władca Pierścieni”) przed-
stawia własną, niezwykłą wizję legendarnej opowieści 
o King Kongu. Gwiazdami tej pełnej niesamowitej akcji, 
przerażających bestii i przełomowych efektów specjal-
nych produkcji, są Naomi Watts, Adrien Brody i Jack 
Black. Nowy Jork, lata 30., okres wielkiego kryzysu i 
bezrobocia. Filmowiec Carl Denham (Black) postanawia 
nakręcić film przygodowy swoich marzeń. Wraz z m. 
in. bezrobotną aktorką Ann Darrow (Watts) i podróżnikiem Jackiem Driscollem (Brody) wyrusza 
na pokładzie statku Venture w szaloną podróż w stronę tajemniczej wyspy Skull Island. Na mie-
jscu okazuje się, że zamieszkują ją prymitywne plemiona składające hołd olbrzymiemu gorylowi. 

Bękarty wojny
TVP 2, niedziela, godz. 20.05 
Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej przez Niem-
ców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) 
jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazis-
towskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). 
Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, 
gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i 
operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w 
Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje 
elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadani-
em ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani 
„Bękartami” ludzie Raine’a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammers-
mark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy 
wszystkich zbiegną się w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty.

6.30 No problem! 2011 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego - animacja 7.30
Timon i Pumba - animacja 8.00 Xen:. wojownicza księżniczka - serial 9.00 Robin Ho-
od - serial 10.00 Bao - Bab, czyli zielono mi - serial 11.00 Robin Hood - serial 12.00 Ta-
ki jest świat 13.00 Kręcimy z gwiazdami 14.00 Niezwykłe przypadki medyczne 15.00
Przeżyć atak! - serial 16.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 18.30 Timon i Pumba
- animacja 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 W klatce - fi lm akcji, USA
2010 22.00 Piła 3 - horror, USA, Kanada 2006 reż. Darren Lynn Bousman wyk. Tobin
Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen 0.00 Dwugłowy rekin atakuje - fi lm akcji, USA

PULS
6.30 Menu na miarę 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego - animacja 7.30 Ti-
mon i Pumba - animacja 8.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 9.00 Robin Hood
- serial 10.00 Bao - Bab, czyli zielono mi - serial 11.00 Robin Hood - serial 12.00 Sekrety
i kłamstwa - reality TV 14.00 Łowcy dzikich zwierząt - serial 15.00 Przeżyć atak! - serial
16.00 Xena: wojownicza księżniczka - serial 17.00 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm:
Bajka o dzielnym krawczyku - baśń 18.30 Timon i Pumba - animacja 19.00 Pingwiny
z Madagaskaru - animacja 19.30 Pingwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 Kariera
frajera - komedia 21.55 Klaun - fi lm akcji 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy

PULS

6.00 Bao - Bab, czyli zielono mi - serial 7.05 Taki jest świat 8.00 Niewiarygodne sceny
z życia zwierząt - serial 9.00 Łowcy dzikich zwierząt - serial 10.00 Szansa na sukces
- fi lm familijny 12.15 Dzwonnik z Notre Dame II - animacja 13.40 Najpiękniejsze baśnie
braci Grimm: Kopciuszek - baśń 14.55 Kariera frajera - komedia, USA 1998 reż. Frank
Coraci wyk. Adam Sandler, Kathy Bates 16.40 Czterej Pancerni i pies - serial 19.00 Pin-
gwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 Obrońca - fi lm akcji 22.00 Rozjemca - fi lm
akcji, USA, Kanada 1997 reż. Frédéric Forestier 0.00 Zapomniany ląd - fi lm akcji, USA
2009 reż. C. Thomas Howell wyk. C. Thomas Howell, Lindsey McKeon

PULS
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TVP INFO 

TVP 1 TVP 2

TVN

SILESIA

POLONIA

POLSAT

TV 4

PONIEDZIAŁEK
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.09 Polityka przy kawie
 8.25 Król Maciuś Pierwszy - Zespół (8) - serial
 8.35 Magiczne przygody misia Ruperta  - serial
 8.55 Telezakupy
 9.35 Wielka Rafa Koralowa - Na rafi e i poza nią 
 10.35 Operacja Życie (15) - cykl dok.
 11.00 Okrasa łamie przepisy - magazyn
 11.30 Moda na sukces (5786) - serial
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.35 Klimaty i smaki - program poradnikowy
 12.55 Jak ryba w wodzie - Walka o przestrzeń 
 13.35 Jaka to melodia?
 14.10 Prawdziwe Życie
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Ranczo (79) - serial
 16.25 Moda na sukces (5787) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.50 Klan (2409) - telenowela
 18.25 Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest 
 18.40 Wszystko przed nami (73) - telenowela
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 Teatr Telewizji - Rosyjskie konfi tury
 21.50 Downton Abbey (1) - serial
 23.05 Słoneczne Matki - fi lm dok.
 0.05 Wszystko przed nami (73) - telenowela
 0.35 33 sceny z życia - dramat, Polska,
 2.15 Notacje - prof. Rafał Strent. Marzec 68 
 2.25 Naszaarmia.pl - magazyn.

 5.45 Złotopolscy (61 - 62) - telenowela
 6.45 Dwójka Dzieciom - Eliasz (2) - serial
 7.05 M jak miłość (155) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (891) - serial
 11.20 Telezakupy
 11.55 Coś dla Ciebie - magazyn
 12.30 Poziom 2.0 
 13.10 Przewodnik TVP Kultura - magazyn
 13.25 Mój biust świadczy o mnie - cykl dok.
 14.35 Ja to mam szczęście! (20) - serial
 15.10 Rodzinka.pl (2) - Opiekunki - serial
 15.45 Panorama - Kraj
 16.05 Rodzinka.pl (79 - 80) - serial
 17.10 Szpital Three Rivers (9) - serial
 18.00 Panorama, Sport Telegram, Pogoda
 18.55 Polskie Nagrody Filmowe Orły 2013 
 20.05 Barwy szczęścia (892) - serial
 20.40 M jak miłość (971) - serial
 21.35 Kulisy serialu
 21.45 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Polskie Nagrody Filmowe Orły 2013 
 23.45 Bękarty wojny - dramat, USA, Niemcy, 

reż. Quentin Tarantino, Eli Roth, wyk. Brad 
Pitt, Melanie Laurent, Diane Kruger, Til 
Schweiger, Eli Roth

 2.15 Tomasz Lis na żywo
 3.10 Ofi cer (9) - Kod dostępu - serial
 4.05 Zakończenie dnia

 8.30 Scooby Doo
 8.55 I kto tu rządzi?
 9.30 Świat według Kiepskich
 10.00 Trudne Sprawy
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Szpilki na Giewoncie
 13.00 Dom nie do poznania
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Trudne sprawy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 MEGA HIT - Avatar - fi lm sci - fi , USA
 23.30 Anioł śmierci - thriller sensacyjny, USA
 1.05 24 godziny
 2.05 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu

7.25 Co za tydzień - magazyn 8.00 Dzień dobry 
TVN 11.10 Ukryta prawda - program obyczajowy 
12.10 Kocham. Enter - program obyczajowy 13.10 
Szpital - program obyczajowy 14.10 W - 11 Wydział 
Śledczy - serial 14.50 Kocham. Enter - program 
obyczajowy 15.50 Rozmowy w  toku - talk show 
16.50 Szpital - program obyczajowy 17.50 Ukry-
ta prawda - program obyczajowy 18.55 Doradca 
smaku 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 Uwaga! 
- program interwencyjny 20.05 Na Wspólnej - se-
rial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 Leka-
rze - serial 22.30 Perfekcyjna pani domu - program 
rozrywkowy 23.30 Wybrani - serial sensacyjny, 
USA 0.30 Detektyw Monk - serial kryminalny 1.30 
Uwaga! - program interwencyjny 1.45 Arkana ma-
gii 3.05 Rozmowy w toku - talk show 

5.10 I  like it 5.30 Triumf miłości 6.25 4music 7.30 
Gliniarz i  prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Ot-
chłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności 11.30 
Osaczona 12.30 Steven Seagal: Na straży prawa 
13.00 TV Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 
Komisarz Rex 16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Ot-
chłań namiętności 18.00 Otchłań namiętności 
19.00 Galileo 20.00 STOP Drogówka 21.00 Zagad-
kowe zgony 21.30 Zagadkowe zgony 22.00 Królo-
wa sceny - fi lm kostiumowy, Niemcy, USA, Wielka 
Brytania, 2004, reż. Richard Eyre, wyk. Claire Danes, 
Ben Chaplin, Hugh Bonneville, Rupert Everett, Tom 
Wilkinson, Billy Crudup 0.20 mała Czarna 1.20 I li-
ke it 2.20 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 
2.35 To był dzień - program publicystyczny 3.40 To 
był dzień na świecie 

12.05 Barwy szczęścia (767) - serial 12.35 Wiado-
mości 12.50 Siła wyższa (12) - serial 13.45 Sztuka 
życia (45) 14.10 Notacje - Marian Kociniak. Przy-
goda z  fi lmem 14.20 Dzika Polska - serial dok. 
14.55 Przystanek Gdańska - reportaż 15.35 Złoto-
polscy (636) 16.05 Jak to działa - magazyn 16.35 
Eurowiadomości 16.55 Galeria (133) - serial 17.30 
Teleexpress 17.50 Okrasa łamie przepisy - Ryby 
morskie 18.25 Naszaarmia.pl 18.50 Cafe Historia 
- program publicystyczny 19.15 Barwy szczęścia 
(767) - serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści 20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.50 Londyńczycy 
II (13) - serial 21.45 Polonia w Komie 22.00 Polonia 
24 22.45 Tygodnik Gospodarczy - magazyn 23.20 
Tomasz Lis na żywo 0.20 Naszaarmia.pl 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 
15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.50 Pogoda 15.55 Serwis 
sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 
17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Minęła 20ta 20.45 Infoexpress 21.00 Serwis 
Info 21.19 Pogoda 21.23 Telekurier 21.40 Losowanie LOTTO 21.50 Biznes Wie-
czór 22.00 OTV - Pasmo lokalne - Raport Dnia - Komentarz 23.08 Pogoda 23.15 
Sportowy Wieczór 23.33 Ojcowie chrzestni Rosji - Uciekinier (1) - serial dok. reż. 
Patrick Forbes 0.45 Minęła 20ta 1.25 Infoexpress 1.40 Telekurier 

7.00 Sekrety natury 7.35 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 8.30 Propozycje
do Listy Śląskich Szlagierów 8.55 Bajkowa TVS 10.55 Wyprawy Jeff a Corwina
11.50 Świat w pigułce 12.15 Telezakupy 14.15 Schlesien Journal 14.35 W klatce
czasu 14.50 Katastrofy w przestworzach 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05
Cafe Silesia 17.30 Informator miejski 17.45 Silesia Informacje 18.05 Bajkowa
TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 Niesamowite historie - serial dokumentalny
20.55 Katastrofy w przestworzach - serial 21.55 Wypunktowani 22.25 Biznes
klasa 22.50 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 23.40 Świat w pigułce 

4.03

TVP 1 TVP 2 POLSAT

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIATV 4

ŚRODA
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.09 Polityka przy kawie
 8.25 Noddy w krainie zabawek - serial
 8.35 Stacyjkowo (41) - serial
 8.55 Telezakupy
 9.30 Planeta ludzi - Pustynie. Jak w gorącym 

piecu - serial dok.
 10.30 Wielkie Sanktuaria Polski - cykl dok.
 11.05 Plebania (1440) - telenowela
 11.30 Moda na sukces (5788) - serial
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.30 Planeta ludzi - Arktyka. Życie w krainie lo-

du - serial dok.
 13.30 Jaka to melodia?
 14.00 Klan (2410) - telenowela
 14.30 Wszystko przed nami (74) - telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Ojciec Mateusz (109) - Ucieczka - serial
 16.25 Moda na sukces (5789) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.50 Klan (2411) - telenowela
 18.25 Prawdziwe życie
 18.45 Wszystko przed nami (75) - telenowela
 19.10 Wieczorynka
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 Piłka Nożna Liga Mistrzów 
 22.55 Liga Mistrzów - skróty, Wielka Brytania
 23.40 Przebłysk jutra (14) - serial
 0.25 Wszystko przed nami (75) - telenowela
 0.55 DOK SZOK - Instynkt rodzinny

 5.45 Złotopolscy (65 - 66) - telenowela
 6.45 Dwójka Dzieciom - Eliasz (4) - serial
 7.05 M jak miłość (157) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (893) - serial
 11.20 Telezakupy
 11.55 Madagaskar - Masoala 2010  - fi lm dok.
 12.30 WOK - Wszystko o kulturze - KSIĄŻKI 
 12.45 Kultura, Głupcze - magazyn
 13.15 Przewodnik TVP Kultura - magazyn
 13.35 Eres z Ałtaju - fi lm dokumentalny
 14.40 Ja to mam szczęście! (22) - serial
 15.10 Rodzinka.pl (4) - serial
 15.45 Panorama - Kraj
 16.15 M jak miłość (972) - serial
 17.10 Szpital Three Rivers (11) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (6) - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (22) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (894) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (514) - serial
 21.45 Nie ma mocnych - komedia, Polska
 23.30 Reporter Polski - magazyn
 0.05 Życie po falstarcie (5) - serial
 0.55 Reporter Polski - magazyn
 1.35 Chaos - fi lm obyczajowy, Polska, reż. Xa-

wery Żuławski, wyk. Maria Strzelecka, 
Marcin Brzozowski, Sławoj Jędrzejewski, 
Helena Sztyber, Anna Gryszkówna 
3.40 Szpital Three Rivers (11) - serial

 4.20 Szpital Three Rivers (12) - serial

 8.55 I kto tu rządzi?
 9.30 Świat według Kiepskich
 10.00 Trudne Sprawy
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Szpilki na Giewoncie
 13.00 Dom nie do poznania
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Trudne sprawy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, ogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.35 Śniadanie do łóżka - komedia romantyczna
 22.30 Amerykańskie ciacho - komedia, USA
 0.30 Wakacje w kurorcie - komedia, USA
 2.15 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu

7.15 Na Wspólnej - serial 7.50 Doradca smaku 8.00 
Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program 
obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program oby-
czajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 14.10 
W - 11 Wydział Śledczy - serial 14.50 Kocham. Enter 
- program obyczajowy 15.50 Rozmowy w toku - talk 
show 16.50 Szpital - program obyczajowy 17.50 
Ukryta prawda - program obyczajowy 18.55 Do-
radca smaku 19.00 Fakty, Sport 19.40 Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspól-
nej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - serial 21.30 
Top Model. Zostań modelką 22.30 Na zabójczej zie-
mi - fi lm sensacyjny, USA 1994, reż. Steven Seagal, 
wyk. Steven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, John 
C. McGinley 0.35 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 1.40 Uwaga! - program interwencyjny

5.10 Steven Seagal: Na straży prawa 5.30 Triumf mi-
łości 6.25 4music 7.30 Gliniarz i prokurator 8.30 Ko-
misarz Rex 9.30 Otchłań namiętności 10.30 Otchłań 
namiętności 11.30 I like it 12.30 Winx Club 4 13.00 TV 
Market 13.20 Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz 
Rex 16.00 Gliniarz i  prokurator 17.00 Otchłań na-
miętności 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo 
20.00 Zabójcze polowanie - fi lm akcji, Kanada, 2011, 
reż. Keoni Waxman, wyk. Steve Austin, Eric Roberts, 
Gary Daniels 22.05 Zabójcze wody - thriller, Kanada, 
USA, 2006, reż. Tibor Takacs, wyk. Kristi Angus, Char-
cie O’Connell, Jack Scalia, Victoria Pratt 23.55 Żebrak 
i  złodzieje - fi lm fabularny, HongKong, 1979 2.05 
Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.20 To 
był dzień - program publicystyczny 3.25 To był dzień 
na świecie - program publicystyczny 

12.05 Barwy szczęścia (769) - serial 12.35 Wiado-
mości 12.50 Londyńczycy II (13) - serial 13.45 Kon-
cert 14.50 Po prostu - program Tomasza Sekielskie-
go 15.45 Złotopolscy (638) 16.15 Kocham Kino 
- magazyn fi lmowy Grażyny Torbickiej 16.55 Gale-
ria (135) - serial 17.20 Polonia w Komie 17.30 Tele-
express 17.55 Benefi s - Janusza Majewskiego 18.55 
Wilnoteka 19.15 Barwy szczęścia (769) - serial 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 20.40 
Pogoda 20.55 Warto kochać (51) - serial 21.45 Po-
lonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Kabaretowy 
Klub Dwójki - Policjanci i złodzieje 23.45 Tajemnice 
Watykanu (3) - serial dok. 0.15 Przystanek Gdańska 
- reportaż 0.45 Galeria (135) - serial 1.15 Stawiam 
na Tolka Banana (2) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 15.00 Serwis Info 15.11 Pogo-
da - komunikat śniegowy 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.44 CeBIT Hanower 
2013 15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 Ser-
wis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Minęła 20ta 20.45 Infoexpress 
21.00 Serwis Info 21.19 Pogoda 21.23 Telekurier 21.38 Pogoda - komunikat śniegowy 
21.40 Losowanie LOTTO 21.51 Biznes Wieczór 22.00 OTV - Pasmo lokalne - Raport Dnia 
- Komentarz 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.33 Elektroniczny przedmiot po-
żądania - fi lm dok. 0.45 Minęła 20ta 1.25 Infoexpress 1.40 Telekurier - Raport Dnia 

7.00 Świat w pigułce 7.35 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 8.30 Propozy-
cje do Listy Śląskich Szlagierów 8.55 Bajkowa TVS 10.55 Wyprawy Jeff a Corwi-
na 11.50 Świat w pigułce 12.15 Telezakupy 14.15 Świat w pigułce 14.35 W klatce
czasu 14.50 Katastrofy w przestworzach 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Ca-
fe Silesia 17.30 Informator miejski 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny
18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje 20.25 Niesamowite historie 20.55
Katastrofy w przestworzach - serial 21.55 Na straży prawa 22.25 W klatce czasu
- serial 22.50 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 23.40 Świat w pigułce

6.03

TVP 1 TVP 2

TVP INFO SILESIA

TVN POLONIA

POLSAT

TV 4

WTOREK
8.09 Polityka przy kawie
8.25 Noddy w krainie zabawek (8) - serial
8.35 Bali - To żadna frajda! (48) - serial
9.05 Telezakupy
9.40 Zwierzęta Świata - cykl dok. 

10.10 Ludzkie ciało - Wzrok (1) - cykl dok. 
10.35 Rok w ogrodzie
11.05 Plebania (1439) - telenowela
11.30 Moda na sukces (5787) - serial
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.35 Apetyt na EURO-pę - magazyn
12.50 Planeta ludzi - Oceany. Wielki błękit - serial
13.30 Jaka to melodia?
14.00 Klan (2409) - telenowela
14.30 Wszystko przed nami (73) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Komisarz Alex (27) - serial
16.25 Moda na sukces (5788) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.20 Jaka to melodia?
17.50 Klan (2410) - telenowela
18.25 Prawdziwe życie
18.45 Wszystko przed nami (74) - telenowela
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa
20.20 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego
21.15 Zemsta (7) - serial
22.10 33 sceny z życia - dramat, Polska
23.55 Wszystko przed nami (74) - telenowela

0.30 Po prostu - program Tomasza Sekielskieg

 5.45 Złotopolscy (63 - 64) - telenowela
 6.45 Dwójka Dzieciom - Eliasz (3) - Wosk do 

wąsów - serial
 7.05 M jak miłość (156) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (892) - serial
 11.15 Telezakupy
 11.55 Święty Bazyli Wielki - reportaż
 12.25 WOK - Wszystko o kulturze - MUZYKA 
 12.40 Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2013
 13.10 Przewodnik TVP Kultura - magazyn
 13.25 Zwyczajny Marzec - fi lm dok.
 14.40 Ja to mam szczęście! (21) - serial
 15.10 Rodzinka.pl (3) - Kieszonkowe - serial
 15.45 Panorama - Kraj
 16.15 M jak miłość (971) - serial
 17.10 Szpital Three Rivers (10) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (5) - teleturniej
 19.25 Ja to mam szczęście! (21) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (893) - serial
 20.40 M jak miłość (972) - serial
 21.35 Kulisy serialu
 21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Świat bez fi kcji - Egipt. Dzieci rewolucji 
 23.55 Na linii strzału (22) - serial
 0.50 Lalka (8) - Damy i kobiety - serial
 2.15 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.05 Szpital Three Rivers (9 - 10) - serial
 4.30 Zakończenie dnia

 8.25 Looney Tunes Show (2)
 8.55 I kto tu rządzi?
 9.30 Świat według Kiepskich
 10.00 Trudne Sprawy
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Szpilki na Giewoncie
 13.00 Dom nie do poznania
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Trudne sprawy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 12 Rounds - fi lm akcji, USA, 2009
 22.20 Sypiając z wrogiem - thriller, USA, 1991
 0.35 Złodzieje z klasą - dramat sensacyjny
 2.15 Zagadkowa noc
 3.15 Tajemnice losu

7.15 Na Wspólnej - serial 7.50 Doradca smaku 8.00 
Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program 
obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program oby-
czajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 14.10 
W - 11 Wydział Śledczy - serial 14.50 Kocham. En-
ter - program obyczajowy 15.50 Rozmowy w  to-
ku - talk show 16.50 Szpital - program obyczajowy 
17.50 Ukryta prawda - program obyczajowy 18.55 
Doradca smaku 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 19.50 
Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na Wspól-
nej - serial 20.45 W  - 11 Wydział Śledczy - serial 
21.30 Prawo Agaty - serial 22.30 Kuba Wojewódzki 
- talk show 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 0.05 The Event. Zdarzenie - serial 1.05 Smakuj 
świat z Pascalem - reality show kulinarny 1.40 Uwa-
ga! - program interwencyjny 

5.10 Tester 5.30 Triumf miłości 6.25 4music 7.30 
Gliniarz i prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 Ot-
chłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności 
11.30 I like it 12.30 Tester 13.00 TV Market 13.20 
Dziewczyny z fortuną 15.00 Komisarz Rex 16.00 
Gliniarz i  prokurator 17.00 Otchłań namiętności 
18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo 20.00 
Mega Chichot 20.30 Mega Chichot 21.00 Śmierć 
na talerzu 22.00 Konfl ikt interesów - fi lm sensa-
cyjny, USA, 1997, reż. Joseph Merhi, wyk. Micha-
el Madsen, Roy Scheider 0.05 Film erotyczny 2.00 
Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.15 To 
był dzień - program publicystyczny 3.20 To był 
dzień na świecie - program publicystyczny 3.55 
4music 5.00 Zakończenie programu 

12.05 Barwy szczęścia (768) - serial 12.35 Wiado-
mości 12.50 Tajemnica twierdzy szyfrów (3) - se-
rial 13.50 Szlakiem gwiazd (1) Piotr Cyrwus 14.15 
Informacje kulturalne 14.40 Tomasz Lis na żywo 
15.45 Złotopolscy (637) 16.20 Tygodnik Gospo-
darczy 16.55 Galeria (134) - serial 17.20 Polonia 
w  Komie 17.30 Teleexpress 17.55 W  tancbudzie 
tango - wybrane piosenki 18.35 Polskie Nagrody 
Filmowe ORŁY 2013 19.15 Barwy szczęścia (768) 
- serial 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.25 Sport 20.35 Pogoda 20.55 Ojciec Mateusz 
(101) - Tajemnica cmentarza - serial 21.45 Polonia 
w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Po prostu - pro-
gram Tomasza Sekielskiego 0.05 Polskie Nagrody 
Filmowe ORŁY 2013 0.45 Galeria (134) - serial 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 14.10 
Raport z Polski 14.30 Serwis Info 14.55 Serwis sportowy 15.00 Serwis Info 15.15 
Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 
Pogoda 16.30 Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Minęła 
20ta 20.45 Infoexpress 21.00 Serwis Info 21.19 Pogoda 21.23 Telekurier 21.40 Lo-
sowanie LOTTO 21.50 Biznes Wieczór 22.00 OTV - Pasmo lokalne - Raport Dnia 
- Komentarz 23.08 Pogoda 23.15 Sportowy Wieczór 23.33 THE BBC NACA OUT 
PUT DEAL 2013 - Stalin wiecznie żywy - cykl dok. 0.35 Minęła 20ta 1.20 Infoexpress 

7.00 Świat w pigułce 7.35 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 8.30 Propozycje do Li-
sty Śląskich Szlagierów 8.55 Bajkowa TVS 10.55 Wyprawy Jeff a Corwina 11.50 Świat 
w pigułce 12.15 Telezakupy 14.15 Świat w pigułce 14.35 W klatce czasu 14.50 Katastro-
fy w przestworzach 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Cafe Silesia 17.30 Informator 
miejski 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.05 Bajkowa TVS 20.00 Silesia 
Informacje - serwis informacyjny 20.25 Niesamowite historie - serial dokumentalny 
20.55 Katastrofy w przestworzach - serial dokumentalny 21.55 Na straży prawa 22.25 
W klatce czasu 22.50 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 23.40 Świat w pigułce

5.03

TVP 1 TVP 2

TVN TV 4

TVP INFO SILESIA

POLONIA

POLSAT

CZWARTEK
8.00 Wiadomości, Pogoda
8.09 Polityka przy kawie
8.25 Marta mówi! (39) - serial
9.00 Telezakupy
9.35 Planeta ludzi. (4) - serial dok.

10.35 My Wy Oni - magazyn
11.05 Plebania (1441) - telenowela
11.35 Moda na sukces (5789) - serial
12.00 Wiadomości, Agrobiznes
12.30 Planeta ludzi. Góry. (5) - serial dok.
13.35 Jaka to melodia?
14.00 Klan (2411) - telenowela
14.30 Wszystko przed nami (75) - telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.25 Ja wam pokażę! (1) - serial obyczajowy
16.25 Moda na sukces (5790) - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.20 Jaka to melodia?
17.50 Klan (2412) - telenowela
18.25 Prawdziwe życie
18.40 Wszystko przed nami (76) - telenowela
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport
20.10 WRC Meksyk
20.30 Ojciec Mateusz (110) - serial
21.30 Sprawa dla reportera
22.20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było, tak jest 
22.40 Anatomia prawdy (10) - serial
23.35 Zagubieni VI (10) - serial

0.20 Wszystko przed nami (76) - telenowela
0.50 Zdaniem obrony (1) - serial sensacyjny

 5.45 Złotopolscy (67 - 68) - telenowela
 6.45 Eliasz (5) Kuter ma kłopoty - serial
 7.05 M jak miłość (158) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (894) - serial
 11.20 Telezakupy
 11.55 Pożyteczni.pl (55)
 12.30 WOK - Wszystko o kulturze - TEATR 
 12.40 Kocham Kino 
 13.10 Przewodnik TVP Kultura - magazyn
 13.25 Postaw na milion - teleturniej
 14.40 Ja to mam szczęście! (23) - serial
 15.10 Rodzinka.pl (5) - serial
 15.45 Panorama - Kraj
 16.10 Na dobre i na złe (514) - serial
 17.05 Szpital Three Rivers (12) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu (7) - teleturniej
 19.25 Ja to mam szczęście! (23) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (895) - serial
 20.40 Dr House - s. VIII (156 - 157) - serial
 22.35 Pachnidło. Historia mordercy - dramat, 

Niemcy, reż. Tom Tykwer, wyk. Ben Whi-
shaw, Dustin Hoff man, Alan Rickman, Ra-
chel Hurd - Wood

 1.10 Świat bez tajemnic - Seks, śmierć i bogo-
wie - fi lm dok.

 2.15 Świat bez tajemnic - Babcia Giga
 2.40 Pachnidło. Historia mordercy - dramat
 5.05 Zakończenie dnia

 8.00 Sylwester i Tweety na tropie
 8.25 Gang Misia Yogi
 8.55 I kto tu rządzi?
 9.30 Świat według Kiepskich
 10.00 Trudne Sprawy
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Szpilki na Giewoncie
 13.00 Dom nie do poznania
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Trudne sprawy
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Zdrady 
 21.00 Przyjaciółki
 22.00 Na krawędzi

 23.00 Głębia oceanu - dramat, USA, 1999
 3.15 Tajemnice losu!

7.15 Na Wspólnej - serial 7.50 Doradca smaku 8.00 
Dzień dobry TVN 11.10 Ukryta prawda - program 
obyczajowy 12.10 Kocham. Enter - program oby-
czajowy 13.10 Szpital - program obyczajowy 14.10 
W  - 11 Wydział Śledczy - serial 14.50 Kocham. En-
ter - program obyczajowy 15.50 Rozmowy w  to-
ku - talk show 16.50 Szpital - program obyczajo-
wy 17.50 Ukryta prawda - program obyczajowy 
18.55 Doradca smaku 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
19.50 Uwaga! - program interwencyjny 20.05 Na 
Wspólnej - serial 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - se-
rial 21.30 Kuchenne rewolucje - program kulinarno 
- rozrywkowy 22.35 Zaraz wracam - fi lm sensacyj-
ny, USA, Niemcy, Kanada 2008, reż. Susan Mont-
ford, wyk. Kim Basinger, Lukas Haas, Craig Sheff er, 
Jamie Starr 0.20 Superwizjer - magazyn reporterów

5.10 Dekoratornia 5.30 Triumf miłości 6.25 4music 
7.30 Gliniarz i  prokurator 8.30 Komisarz Rex 9.30 
Otchłań namiętności 10.30 Otchłań namiętności 
11.30 I  like it 12.30 Winx Club 4 13.00 TV Market 
13.20 Dziewczyny z  fortuną 15.00 Komisarz Rex 
16.00 Gliniarz i prokurator 17.00 Otchłań namiętno-
ści 18.00 Otchłań namiętności 19.00 Galileo 20.00 
Uciec, ale dokąd - fi lm akcji, USA, 1993, reż. Ro-
bert Harmon, wyk. Jean - Claude Van Damme, Kie-
ran Culkin, Rosanna Arquette, Ted Levine 22.00 Bez 
przedawnienia - thriller, USA, 2002, reż. Carl Fran-
klin, wyk. Ashley Judd, Morgan Freeman, James Ca-
viezel, Adam Scott, Amanda Peet, Tom Bower 0.20 
Ostatnia posługa - komedia, Francja, 2008, reż. Mi-
chael Delgado, wyk. Didier Bourdon, Gérard Depar-
dieu 2.30 Gość Wydarzeń - program publicystyczny

12.05 Barwy szczęścia (770) - serial 12.35 Wiado-
mości 12.50 M jak miłość (956) - serial 13.40 Ka-
baretowy Klub Dwójki - Policjanci i złodzieje 14.45 
Tajemnice Watykanu (3) - serial dok. 15.15 Zało-
ga Eko II (4) - magazyn 15.45 Złotopolscy (639) 
16.10 Kultura, głupcze - magazyn 16.55 Wszystko 
przed nami (40) - telenowela 17.20 Polonia w Ko-
mie 17.30 Teleexpress 17.55 Wideoteka dorosłego 
człowieka 18.40 Polonia w Komie 18.55 Informa-
cje kulturalne 19.15 Barwy szczęścia (770) - serial 
19.40 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 
20.55 Ofi cerowie (13) Oddany chleb - serial 21.45 
Polonia w Komie 22.00 Polonia 24 22.45 Instynkt 
(4) - serial 23.40 Tych miasteczek nie ma już… 0.45 
Wszystko przed nami (40) - telenowela 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół godziny 14.00 Serwis Info 
14.10 Raport z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis Info 14.50 Pogoda 14.55 Serwis 
sportowy 15.00 Serwis Info 15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia 15.30 Serwis Info 
15.50 Pogoda 15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport z Polski 16.25 Pogoda 16.30 
Serwis Info 16.50 Biznes 17.00 OTV - Pasmo lokalne 20.00 Minęła 20ta 20.45 
Infoexpress 21.00 Serwis Info 21.19 Pogoda 21.23 Telekurier 21.40 Losowanie 
LOTTO 21.50 Biznes Wieczór 22.00 OTV - Pasmo lokalne 22.35 Jan Pospieszalski. 
Bliżej - program publicystyczny 23.45 Pogoda 23.53 Sportowy Wieczór 

7.00 Świat w pigułce 7.35 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 8.30 Propozycje do Li-
sty Śląskich Szlagierów 8.55 Bajkowa TVS 10.55 Wyprawy Jeff a Corwina 11.50 Świat 
w pigułce 12.15 Telezakupy 14.15 Świat w pigułce 14.35 W klatce czasu 14.50 Kata-
strofy w przestworzach 16.00 Flesz Silesia Informacje 16.05 Cafe Silesia 17.30 Rytm 
regionu 17.45 Silesia Informacje - serwis informacyjny 18.05 Meteopodróże 18.10 
Bajkowa TVS 20.00 Silesia Informacje - serwis informacyjny 20.25 Meteopodróże 
20.30 Niesamowite historie 20.55 Katastrofy w przestworzach 21.55 Obiektywni 
w kulturze 22.50 Świat na talerzu Andrew Zimmern’a 23.40 Świat w pigułce 

7.03

6.00 Codzienna 2 m. 3 - serial 7.00 Stare dranie 2012 8.00 Niewiarygodne sceny z życia
zwierząt - serial 9.00 Łowcy dzikich zwierząt - serial 10.00 Czterej Pancerni i pies - serial
12.15 Alicja w Krainie Czarów - animacja 13.55 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Jo-
rinde i Joringel - baśń 15.15 Mali agenci - fi ml familijny 17.00 Skarb pustyni - fi lm przy-
godowy, Włochy 19.00 ingwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 Lawina - fi lm kata-
strofi czny, Kanada, Wielka Brytania 2004 reż. 21.55 Spartakus. Krew i Piach - fi lm akcji,
USA 2010 reż. Michael Hurst, Rick Jacobson wyk. Andy Whitfi eld, John Hannah, Manu
Bennett 0.00 Rozjemca - fi lm akcji, USA, Kanada 1997 reż. Frédéric Forestier 

PULS
7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego - animacja 7.30 Całkiem nowe przygo-
dy Toma i Jerry’ego - animacja 8.00 Robin Hood - serial 9.00 Xena. wojownicza księż-
niczka - serial 10.00 Codzienna 2 m. 3 - serial 11.00 Robin Hood - serial 12.00 Sekrety
i kłamstwa - reality TV 14.00 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt - serial 15.00 Prze-
żyć atak! - serial 16.00 Xena. wojownicza księżniczka - serial 16.55 Szansa na sukces
- fi lm familijny 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 Atak rekinów 3 - hor-
ror, Izrael, Republika Południowej Afryki, USA 2002 reż. David Worth 22.00 Pierwotny
instynkt - horror 0.00 Spartakus. Krew i Piach - fi lm akcji 1.00 Programy powtórkowe

PULS

6.30 No problem! 2011 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego - animacja 7.30
Timon i  Pumba - animacja 8.00 Robin Hood - serial 9.00 Xena. wojownicza księż-
niczka - serial 10.00 Codzienna 2 m. 3 - serial 11.00 Robin Hood - serial 12.00 Sekrety
i kłamstwa - reality TV 14.00 Niewiarygodne sceny z życia zwierząt - serial 15.00 Prze-
żyć atak! - serial 16.00 Xena. wojownicza księżniczka - serial 17.00 Mali agenci - fi lm
familijny 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - animacja 20.00 Titanic 2 - fi lm akcji, USA
2010 reż. Shane van Dyke wyk. Shane van Dyke, Marie Westbrook, Brooke Burns 21.50
Obrońca - fi lm akcji 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy 

PULS
6.30 W blasku fl eszy 7.00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego - animacja 7.30 Ti-
mon i Pumba - animacja 8.00 Robin Hood - serial 9.00 Xena. wojownicza księżniczka
- serial 10.00 Codzienna 2 m. 3 - serial 11.00 Robin Hood - serial 12.00 Sekrety i kłam-
stwa - reality TV 14.00 Łowcy dzikich zwierząt - serial 15.00 Przeżyć atak! - serial 16.00
Xena. wojownicza księżniczka - serial 17.00 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Kopciu-
szek - baśń 18.30 Timon i Pumba - animacja 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - animacja
20.00 Bibliotekarz. tajemnica włóczni - fi lm przygodowy 21.55 Lawina - fi lm katastro-
fi czny, Kanada, Wielka Brytania 2004 reż. 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy

PULS
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rozmaitości

DZieLnA

Seniorzy świętują
Kolejne spotkanie z okazji Dnia 
Seniora przeszło do historii. nie 
zabrakło artystycznych wrażeń 
i chwili na miłe wspominki

W gminie Ciasna to już ko-
lejne spotkanie seniorów. 
Jak zawsze, znalazł się 

czas na żarty i wspomnienia z mi-
nionych lat. Wszystko to w miłej 
oprawie, bo tutejsi seniorzy mogli li-
czyć na występy młodego pokolenia.

Spotkanie rozpoczął ksiądz Hen-
ryk Kensy, proboszcz parafii pod we-
zwaniem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Gwoździanach. Se-
niorzy mieli bowiem okazję spotkać 
się  na wspólnym nabożeństwie.

Po takim uroczystym początku, 
przyszedł czas na artystyczne atrak-
cje. Miłym akcentem spotkania było 
to, że dla starszych mieszkańców 
wystąpili młodsi. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Ciasnej wykazali 
się niemałym talentem i sporą dozą 
poczucia humoru, prezentując za-
bawne wiersze i piosenki o babciach 
i dziadkach. Młodzi aktorzy okazali 
się przy tym świetnymi kabarecia-
rzami, za co wdzięczna publiczność 
nagrodziła ich burzą braw.

Nie zabrakło również życzeń, 
o które zadbał wójt gminy Zdzi-
sław Kulej. Na ręce sołtysa Dariusza 
Czapli powędrowały też podzięko-
wania dla wszystkich osób, które 
przyczyniły się do zorganizowania 
tego miłego spotkania. A samo spo-
tkanie starszego pokolenia Dzielnej 
to inicjatywa Rady Sołeckiej, sołtysa 
oraz gminnych władz. (pp)

Reklama

LubLiniec

Ferie z robotami
Lubliniec nie musi się martwić 
o przyszłych inżynierów. Pasjonaci 
technologii właśnie szkolili się 
pod okiem fachowców podczas 
zajęć pod hasłem RobocAMP

Żuraw, katapulta, zwodzony 
most, ale też symulator lo-
tów czy kalkulator nie sta-

nowią już zagadki dla uczestników 
nietypowych zajęć, które w ramach 
półkolonii odbyły się w lublinieckim 
Zespole Szkół im. św. Edyty Stein.

- Nikt z nas nie wie, jak wyglą-
dał będzie świat za 10-15 lat, kiedy 
nasze dzieci zakończą swoją edu-
kację – mówi Ewa Świerc z ZS im. 
św. Edyty Stein. - Wiemy jednak, 
jakie cechy charakteru i jakie umie-
jętności są i pozostaną potrzebne 
w dorosłym życiu, bez względu na 
zainteresowania, wykształcenie, czy 
zawód. Chcemy, aby nasze dzieci 
były w przyszłości samodzielne, po-
mysłowe, aby nowe wyzwanie przyj-
mowały z ekscytacją, a nie z obawa-
mi. Chcemy, aby rozumiały otacza-
jący nas świat i by wciąż pragnęły 
go odkrywać – dodaje. 

I właśnie te pasje, niezależnie od 
zainteresowań, udało się rozwinąć 

organizatorom niezwykłych zajęć, 
czyli RoboCAMP.

Coś dla siebie znaleźli tu nie tyl-
ko ci, których pasjonuje technolo-
gia. Bo RoboCAMP w ogóle ma 
za zadania zarażać pasją do nauki. 
Wszystko zaczyna się prosto – od 
popularnych klocków Lego. To 

z nich przyszli inżynierowie two-
rzą skomplikowane konstrukcje. 

- Nie są to jednak zwykłe klocki 
– opowiada nasza rozmówczyni. - 
Specjalne zestawy LEGO WeDo 
oraz LEGO Mindstorms NXT 
wykorzystują czujniki koloru, ser-
womotory, a nawet ultradźwięko-

we dalmierze, które dzieci uczą się 
programować, tworząc prawdziwe, 
autonomiczne roboty – dodaje.

Dzięki poznaniu najbardziej pod-
stawowych zasad, według których 
pracują roboty z klocków, 30 kur-
santów mogło zrozumieć, jak funk-
cjonują te prawdziwe. A że wszystko 
wykonali samodzielnie, łatwiej im 
było pojąć zasadę działania robotów. 
Nie raz przyszło im się zmierzyć 
z problemami technicznymi, nie raz 
przyszło też dokonać poprawek, bo 
coś nie zadziałało. Okazało się, że 
zapału o kreatywności uczestnikom 
nie zabrakło. Wykazali się zresztą 
nie tylko podczas budowania inspi-

rujących konstrukcji, ale też pod-
czas quizów, kalamburów i zabaw 
grupowych.

- Dzięki swobodnemu podejściu 
do zajęć, dzieci nie krępowały się 
zadawać pytania i czuły się swo-
bodnie w otoczeniu instruktorów 
– przyznaje Ewa Świerc. - Praca 
w grupach pomogła nawiązać nowe 
przyjaźnie, a także uczyła pracy ze-
społowej, sztuki znajdowania kom-
promisów i podziału obowiązków.

Zajęcia z robotami tak bardzo 
spodobały się w lublinieckiej szko-
le, że drugiej edycji RoboCAMP 
można się tutaj spodziewać w wa-
kacje. (mak)

Budowanie własnych konstrukcji okazało się dla uczestników RoboCAMP 
niemałą frajdą.
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Przyszli inżynierowie są zachwyceni!
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Nauka i zabawa idą na tych zajęciach 
w parze.

ciASnA

Uczą się ratować

Skaleczenie, omdlenie czy wypadek 
na drodze mogą przydarzyć się 
każdemu. Ale nie każdy umie w takiej 
sytuacji odpowiednio zareagować. 
Młodzi kursanci z ciasnej umieją

Już po raz czwarty Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ciasnej zorga-
nizowała Biwak z Pierwszą Po-

mocą Cykl szkoleń, trwający w su-
mie trzy dni, pozwolił uczestnikom 
szkolenia dowiedzieć się, jak rato-
wać ludzie życie.

Czwarta edycja została po-
dzielona na dwie części. Pierwsza 
część miała już miejsce kilka tygo-
dni temu w Główczycach. W niej 
jednak uczestniczyła nieco starsza 
grupa niż ta w Ciasnej. Co roku 
zresztą OSP zmienia lokalizację, 
aby dzieciaki i młodzież z różnych 

części gminy miały okazję poznać 
tajniki pierwszej pomocy. Poprzed-
nie szkolenia odbywały się między 
innymi w Dzielnej, Jeżowej i Sie-
rakowie. Teraz przyszła kolej na 
Główczyce i Ciasną.

W tegorocznej edycji udział wzię-
ło blisko sześćdziesiąt osób. To do-

skonała okazja, by dowiedzieć się, 
jak postępować w sytuacji zagroże-
nia, jak przeprowadzać resuscytację 
krążeniowo-oddechową czy prawi-
dłowo opatrywać rany. Bo wiedza 
z zakresu pierwszej pomocy przy-
daje się nie tylko w tych najbardziej 
dramatycznych przypadkach. Może 
się okazać przydatna na co dzień, 
żeby nie tracić zimnej krwi, jeśli ko-
muś w naszym towarzystwie przy-
darzy się omdlenie czy skaleczenie.

Młodych uczestników czekało 
mnóstwo ciekawych zajęć. Szkolili 
ich bowiem nie tylko strażacy, ale 
również specjaliści z Wrocławskiej 
Akademii Pierwszej Pomocy, z któ-
rymi już od czterech lat współpra-
cuje OSP z Ciasnej.

- Pierwszy dzień miał na celu 
integrację grupy, aby lepiej się po-
znała, natomiast pozostałe dwa 
dni przebiegały już pod dyktando 
pierwszej pomocy. Na dworze odby-
wają się zajęcia typowo strażackie, 
na hali z kolei zajęcia z ratownikami 
– opowiada o biwaku Dawid Frie-
drich, naczelnik OSP w Ciasnej.

Czwarta edycja szkolenia orga-
nizowana była wspólnie przez gmi-
nę Ciasną oraz gminę Dobrodzień. 
A że zajęcia bardzo przypadły do 
gustu młodym kursantom, wiele 
wskazuje na to, że następny biwak 
za rok. (pp)

Zajęcia z pierwszej pomocy zwyczajowo przeprowadzili specjaliści 
z wrocławskiej Akademii.
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Strażackie manewry dla kursantów, czyli co robić w sytuacji zagrożenia.
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Seniorzy z Dzielnej chętnie 
uczestniczą w takich spotkaniach, jak 
to ostatnie.
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O oprawę artystyczną zadbało młode 
pokolenie.
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KOchAnOWice, Z AKOPAne 

Sportowe zimowisko 
Grupa trzydziestu uczniów Ze-

społu Szkół w Kochanowicach spę-
dziła początek lutego na sportowym 
zimowisku w Zakopanem. 

Młodzi sportowcy codziennie 
uczestniczyli w różnego rodzaju 
zajęciach o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym. Były to zajęcia 
na przykład doskonalące jazdę na 
sankach, nartach i snowboardzie 
oraz jazdę na łyżwach na sztucz-
nym lodowisku. Wieczorem w hali 
sportowej odbywały się również 
zajęcia z zespołowych gier spor-
towych. Była też wycieczka na 
Kubalonkę i do zakopiańskiego 
Aquaparku. 

– Nie zabrakło także góralskie-
go kuligu z pochodniami, który 
był zorganizowany pod Reglami 
przy zakopiańskiej Wielkiej Kro-
kwi. Kulig zakończyło tradycyjne 
góralskie ognisko, na którym dzieci 
smażyły oscypki oraz wypiły ma-
linową herbatę – opowiadają orga-

nizatorzy zimowiska Joanna Grus-
-Blacha, Bogusław Maciejewski 
i Adam Mika. 

Na zakończenie zimowiska 
uczestnicy mieli okazję rywalizo-
wać w piłkarskim turnieju, który 

zakończył się wręczeniem medali 
i dyplomów. 

Zimowy wyjazd mógł się odbyć 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy 
w Kochanowicach, który dofinanso-
wał zakopiańskie zimowisko. (Sas)

sport
LubLiniec 

Jak zima w Lublińcu, to musi być ZIMNAR

W klasyfikacji generalnej Xiii 
ZiMnAR-u  triumfowali reprezentanci 
Mety Lubliniec Dorota Kubisz 
i Krystian Kaczanowski

Stanisław Wrzesiński 

W ostatnią sobotę lutego tzw. 
etapem „extra” zakończy-
ła się trwająca przez dwa 

miesiące XIII edycja Zimowego Ma-
ratonu na Raty w Lublińcu. 

 - W założeniach etap „extra” po-
wstał głównie z myślą o tych biega-
czach, którzy z różnych przyczyn 
opuścili jeden z siedmiu obowiąz-
kowych startów, by jednocześnie 
umożliwić im ukończenie dystansu 
maratońskiego oraz sklasyfikowanie 
na odpowiedniej pozycji – mówi 
dyrektor ZIMNAR-u  Krzysztof 
Szwed. - Zazwyczaj jednak w tym 
etapie startują-wszyscy, a więc za-
równo ci, którzy „muszą”, jak rów-
nież ci, którym wciąż biegania mało. 
Podczas tego etapu gościliśmy rów-
nież liczną 23-osobową grupę za-
przyjaźnionych biegaczy z klubu 
„Zabiegani” Częstochowa. Podob-
nie, jak w latach ubiegłych, pod-
czas ostatniego etapu rozgrywają 
oni własne zawody z cyklu Grand 
Prix Zabieganych – dodaje.

Ostatecznie na trasę, całkowi-
cie pokrytą śniegiem, wybiegło 
69 uczestników, w tym szesnaście 
kobiet, siedmioro dzieci, czterech 

narciarzy oraz trzech zwolenników 
nordic walking. Od samego startu 
mocne tempo narzucił, a zdecydo-
wanym zwycięstwem w dodatko-
wym etapie tylko potwierdził swoją 
dominację w tegorocznej rywalizacji 
Krystian Kaczanowski, który wy-
przedził Krzysztofa Szweda (obaj 
Meta) oraz Marcina Borkowskie-
go (Zabiegani). Wśród kobiet zwy-
ciężyła Olga Barańska (Zabiegani) 
przed triumfatorką całego tegorocz-
nego cyklu Dorotą Kubisz (Meta) 
i Małgorzatą Plutą z Lublińca. 

W klasyfikacji juniorów młod-
szych zwyciężczyni „Małego ZIM-
NAR-u” Dominika Durmowicz 
wyprzedziła swoich klubowych ko-
legów Sławomira Bensza i Michała 
Kuchmistrza. W konkurencji nordic 
walking dwa pierwsze miejsce zajęli 
Bogdan i Barbara Spałek z Sauva-
kavely NW Lubliniec. W stawce 
czterech miłośników biegania na 
„sztachetach” bezkonkurencyjny 
okazał się specjalista lublinieckiej 
Mety w tej dyscyplinie sportowej 
Bartosz Mirowski. 

Uroczyste zakończenie zimowej 
imprezy odbyło się w Klubie Jed-
nostki Wojskowej Komandosów 
w Lublińcu. Nagrody dla triumfa-
torów i pozostałych uczestników 
XIII edycji ZIMNAR-u przygoto-
wał Człowiek Roku 2012 powiatu 
lublinieckiego, a zarazem wicepre-
zes Wojskowego Klubu Biegacza 

„Meta” Lubliniec Zbigniew Rosiń-
ski. Każda z 37 osób, które ukoń-
czyły cały maraton, przebiegając go 
w regulaminowych siedmiu kolej-
nych edycjach oraz 18 osób, koń-
czących cały cykl z dodatkowym 
etapem extra, otrzymało pamiąt-
kowe oryginalne medale w kształ-
cie sympatycznego bałwanka oraz 
nagrody i upominki. 

- XIII Zimowy Maraton na Raty 
w Lublińcu pokonało w regulami-
nowych 7 kolejnych etapach 37 osób. 
Następnym 18 uczestnikom udało się 
to po odrobieniu brakującego etapu. 
Łącznie z  dystansem maratoń-
skim uporało się 48 uczestników, 
w tym 12 kobiet. W zabawie trwa-
jącej pełne dwa zimowe miesiące, 
brało udział w  sumie 125 osób 
(w tym 26 kobiet), pokonując od 
2000 do 42195 metrów truchtem, 
biegiem, przy pomocy, na sankach 
i nartach – podsumowuje dyrek-
tor ZIMNAR-u . - Po raz drugi 
w naszym Zimowym Maratonie 
na Raty rywalizowały także dzieci. 
Cały cykl ukończyło w regulami-
nowym terminie siedmioro z nich, 
w tym 3 dziewczynki oraz 4 chłop-
ców – wymienia Krzysztof Szwed.  
Tegoroczny Zimowy Maraton na 
Raty rozgrywany był nie tylko 
w Lublińcu. W coraz popularniej-
szym z roku na rok ZIMNARZ-
-e biegano m.in. w Dobrodzieniu, 
Warszawie, Braniewie, Sulechowie 

oraz na misjach w Kosowie i Afga-
nistanie. Za granicą ideę zimowego 
biegania od lat propagują członko-
wie WKB Meta Lubliniec, przeby-
wający na misjach. Pomysłodawcą 
kosowskiego ZIMNAR-u  jest por. 
Adam Białek (Meta) z Batalionu 
Dowodzenia Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych, a organizatorem 
biegania maratonu na raty w trzech 
bazach w Afganistanie był repre-
zentant lublinieckiej Mety Tomasz 
Kubisz. 

Wyniki: 
Zimowy Maraton na Raty 
w Lublińcu (6 km) 
VII Etap (kobiety): 1. Olga Barań-
ska (Zabiegani-29,29), 2. Dorota 
Kubisz (Meta), 3. Małgorzata Pluta 
(Lubliniec); 
(mężczyźni): 1. Krystian Kacza-
nowski (22,01), 2. Krzysztof Szwed 
(obaj Meta), 3. Marcin Borkowski 
(Zabiegani); 
(dzieci): 1. Dominika Drumowicz 
(9,44), 2. Sławomir Bensz, 3. Mi-
chał Kuchmistrz (wszyscy Meta); 
(nordic walking): 1. Bogdan Spałek 
(48,30), 2. Barbara Spałek (oboje 
Sauvakavely NW Lubliniec), 3. Da-
niel Pałubski (Olgadent Lubliniec); 
(narty biegowe): 1. Bartosz Mirow-
ski (21,58), 2. Roman Koselski, 3. 
Tomasz Kobyliński, 4. Florian Ulfik 
(wszyscy Meta). 

Klasyfikacja Generalna XIII 
Zimowego Maratonu na raty 
(42195 metrów)
Kobiety: 1. Dorota Kubisz (Meta-
3:30,14), 2. Agnieszka Pilawska 
(Katowice-3:36,21), 3. Małgo-
rzata Pluta (Lubliniec-3:47,44), 
4. Justyna Psiuk (Krupski Młyn), 
5. Anna Bodzioch (Sieraków 
Śląski), 6. Anna Kuchmistrz  
(Meta). 
Mężczyźni: 1. Krystian Kacza-
nowski (2:37,30), 2. Krzysztof Ski-
ba (obaj Meta-2:38,24), 3. Karol 
Huć (Koszęcin-2:43,07), 4. Zenon 
Nowak (Woźniki), 5. Krzysztof 
Szwed (Meta), 6. Tomasz Huć (Ko-
szęcin), 7. Jacek Razik (Meta), 8. 
Marcin Maroń (Ciasna), 9. Paweł 
Springwald (Meta), 10. Sławomir 
Kucharczyk (Lubliniec)
Nordic Walking: 1. Jolanta Woj-
ciechowska (Zabiegani Często-
chowa-5:32,26), 2. Bogdan Spa-
łek (5:41,54), 2. Barbara Spa-
łek (oboje Sauvakavely NW 
Lubliniec-5:42,14),
Juniorzy młodsi (14195 metrów-
-dziewczęta): 1. Dominka Drumo-
wicz (1:05,48), 2. Karolina Lanc-
man (obie Meta-1:12,34), 3. Ka-
rolina Bensz (Lubliniec-1:35,05); 
(chłopcy): 1. Sławomir Bensz 
(1:08,03), 2. Karol Kubisz 
(1:09,15), 3. Michał Kuchmistrz  
(1:22,45). 

Triumfatorzy XIII Zimowego Maratonu na Raty w Lublińcu (od prawej): 
Krystian Kaczanowski, Krzysztof Skiba (obaj Meta) i Karol Huć (Koszęcin). 
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Nagrodzone uczestniczki XIII ZIMNAR-u w Lublińcu.

Grupa trzydziestu uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach spędziła na 
tygodniowym sportowym zimowisku w Zakopanem.
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Podczas zimowiska nie mogło zabraknąć  góralskiego kuligu z pochodniami.
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PiŁK A SiAtKOWA 

Porażka Victorii z MKS-em Świdnica
Lubliniecka Victoria nadal 
bez sportowego szczęścia

Wdwóch grupach II ligi 
kobiet rozegrano przed-
ostatnią kolejkę rundy za-

sadniczej, a w dwóch kolejnych po-
zostały jeszcze do rozegrania dwie 
serie spotkań, które odpowiedzą 
na ostatnie pytania tzn. które siat-
karskie zespoły zagrają o awans do 
I ligi, a które będą walczyć o utrzy-
manie na II-ligowym poziomie. 

Wiadomo również, że trzyna-
ście z szesnastu miejsc w rozgryw-
kach play-off o awans do I ligi jest 
już zajęte. W grupie II o I-ligowy 
awans powalczą drużyny SPS-u Po-
litechnika Częstochowska, PLKS 
Pszczyna i Sokoła 43 AZS AWF 
Katowice. Zaledwie jednego punk-
tu, gwarantującego grę w play-off, 
brakuje aktualnie czwartej w tabe-
li Silesii Volley Sokół II Chorzów/
Mysłowice. Szansę posiada jeszcze 
MKS Świdnica, która na dwie ko-
lejki przed zakończeniem rundy za-
sadniczej, traci pięć punktów. Na-
tomiast ciężka walka o utrzymanie 
czeka cztery ostatnie zespoły, czyli 
STS Victorię Lubliniec, SMS LO 
II Opole, Zorzę Wodzisław Śląski 
i Gaudię Budmel Trzebnica.

W XX kolejce podopieczne Ja-
rosława Wachowskiego 1:3 (23:25, 
25:12, 19:25, 20:25) uległy walczącej 

ciągle o  pierwszą czwórkę w tabeli, 
równoznaczną z grą o I-ligowy awans 
drużynie MKS-u Świdnica. Pierw-
szy, a szczególnie wygrany dzięki 
silnej oraz skutecznej zagrywce drugi 
set, wskazywały, że siatkarki Victorii 
mogą pokusić się o drugą wygraną 
w tej rundzie. Niestety, dwa kolejne 
sety przechyliły na własną korzyść 
przyjezdne siatkarki ze Świdnicy, 
wygrywając jednocześnie całe spo-
tkanie. Niemniej pojedynek z wyżej 
notowanym przeciwnikiem ze Świd-
nicy pokazał, że powoli sportowa 
forma siatkarek lublinieckiej Victorii 

podnosi się i stabilizuje, co napawa 
optymizmem przed decydującymi 
spotkaniami w walce o utrzymanie 
na II-ligowym froncie.

W najciekawszym spotkaniu kolej-
ki prowadząca w tabeli Politechnika 
Częstochowska, po dwugodzinnym 
pojedynku, 3:2 wygrała z zajmującym 
trzecią pozycję Sokołem 43 AZS-em 
AWF Katowice. W spotkaniu dwóch 
zespołów, które czeka walka o utrzy-
manie się w II lidze, SMS II LO 
Opole 3:0 wygrał z Gaudią Trzebnica. 
Tydzień wcześniej, po zwycięstwie 
3:1 z SMS-em PZPS II Sosnowiec, 

utrzymanie na II-ligowym poziomie 
zapewniły sobie siatkarki AZS-u Po-
litechniki Śląskiej Gliwice.

W XXI kolejce zajmująca dzie-
wiątą pozycję Victoria zmierzy się 9 
marca na wyjeździe z  wiceliderem 
PLKS-em Pszczyna, a na zakończe-
nie rundy rewanżowej w sobotę 16 
marca (g. 17.00), w hali sportowej 
przy ulicy Sądowej 9 zagra z Gau-
dią Trzebnica.

(Sas)

STS Victoria Lubliniec – MKS Świd-
nica 1:3 (23:25, 25:12, 19:25, 20:25)
Victoria: M. Radoń, M. Jasiewicz, 
A. Zagórska, K. Zackiewicz, A. 
Piątek, M. Wyderka, M. Łodziń-
ska (l) – A. Knopik, W. Kurek, P. 
Staszczyk, A. Gołdowska
Trener: Jarosław Wachowski 

Pozostałe wyniki (XX kolejka): 
KŚ AZS Politechnika Śląska Gli-
wice-SMS PZPS II Sosnowiec 3:1 
(25:20, 25:21, 20:25, 25:19), MCKiS 
CARGO Jaworzno-Silesia Volley 
II Sokół Chorzów/Mysłowice 1:3 
(14:25, 20:25, 25:19, 26:28), SPS 
Politechnika Częstochowska-Sokół 
43/AZS AWF Katowice 3:2 (25:20, 
14:25, 25:22, 22:25, 15:6), SMS LO 
II Opole-Gaudia Budmel Trzebni-
ca 3:0 (25:14, 25:13, 25:22), Zorza 
Wodzisław Śląski-PLKS Pszczyna 
0:3 (18:25, 20:25, 17:25).

Drużyna M Pkt Sety

1. AZS Pol. 
Częstochowska 20 55 57:17

2. PLKS Pszczyna 20 47 53:22

3. Sokół/AZS AWF 
Katowice 20 42 51:29

4. Silesia Volley II 20 39 45:30
5. MKS Świdnica 20 34 44:36

6. SMS PZPS II 
Sosnowiec 20 33 40:35

7. MCKiS CARGO 
Jaworzno 20 31 39:36

8. AZS Pol. Śląska 
Gliwice 20 31 42:40

9. STS Victoria 
Lubliniec 20 19 29:48

10. SMS LO II Opole 20 19 26:45

11. Zorza Wodzisław 
Śląski 20 7 18:57

12. Gaudia Budmel 
Trzebnica 20 3 9:58

sport

Reklama

PiŁKA nOŻnA 

Wybory w Sparcie 

W piątek, 1 marca, w lubli-
nieckiej sali bankietowej 
Otello (dawny Otpol) od-

będzie się niezwykle ważne dla naj-
bliższej przyszłości Ludowego Klubu 
Sportowego Sparta Lubliniec walne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
członków klubu. Pierwszy termin 
zebrania dla przeżywającego proble-
my natury organizacyjno-finansowej 
klubu został wyznaczony na godz. 
17.00, a drugi na godz. 17.30. (Sas)

Na piątkowym treningu siatkarki Victorii Lubliniec trenowały z dużym 
zaangażowaniem, co przełożyło się na niezłe spotkanie z piątą w tabeli 
drużyną ze Świdnicy.
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sport
PiŁKA MŁODZieŻOWA 

Sparta Lubliniec halowym mistrzem 
trampkarzy Podokręgu Lubliniec 
W mistrzowskiej młodzieżowej 
imprezie w hali sportowej Zespołu 
Szkół nr 1 w Lublińcu uczestniczyło 
dwanaście zespołów. 

Stanisław Wrzesiński 

Podopieczni Adama Ślęzoka, 
pokonując 4:2 w decydującym 
spotkaniu MLKS Woźniki, 

triumfowali w XV Halowym Tur-
nieju Trampkarzy (1998/1999/2000 
i 2001r.) Podokręgu Piłki Nożnej 
w Lublińcu. 

Uczestniczące w turnieju drużyny 
najpierw systemem „każdy z każ-
dym” w czasie: 1x12 minut rywali-
zowały w trzech czterozespołowych 
grupach eliminacyjnych. W gru-
pie A bezkonkurencyjni, z kom-
pletem dziewięciu punktów, był 
MLKS Woźniki (trener Michał 
Kręblewski) przed Zespołem Szkół 
w Kochanowicach, Spartą Tworóg 
i Orłem Pawonków. W grupie B 
najlepszy był Płomień Przystajń, 
który po 1:0 pokonał Dragon Ru-
sinowice i Błękitnych Herby oraz 

bezbramkowo zremisował z Jedno-
ścią Boronów. 

Podopieczni Józefa Prusko wy-
przedzili Błękitnych Herby, Dragon 
Rusinowice i Jedność Boronów. Na-
tomiast w grupie C, również z kom-
pletem punktów, pierwsze miejsce 
wywalczyła Sparta Lubliniec przed 
Śląskiem Koszęcin, Orłem Psary/
Babienica i Unią Kalety. Następnie 
triumfatorzy trzech grup elimina-
cyjnych spotkali się w trójmeczu, 
decydującym o mistrzowskim ty-
tule wśród trampkarzy. W pierw-
szym pojedynku MLKS Woźniki 
1:2 uległy Płomieniowi. W drugim 
meczu trampkarze z Przystajni, po 
bezbramkowym remisie, dopiero 
w  rzutach karnych 0:2 przegrali 
z lubliniecką Spartą. W trzecim, 
decydującym spotkaniu, Sparta-
przegrywała nawet 1:2. Jednak dwie 
indywidualne akcje, zakończone 
celnymi uderzeniami najlepszego 
strzelca halowego turnieju Patryka 
Krawczyka oraz bramka Domini-
ka Panka, zadecydowały o końco-
wym sukcesie młodych następców 

obecnego na trybunach Zygmunta 
Anczoka. 

Najlepszym strzelcem turnieju, 
zdobywając 8 bramek, został Patryk 
Krawczyk (Sparta) przed strzelcem 
siedmiu goli Sebastianem Mierzwą 
(Woźniki). Najlepszym bramkarzem 
wybrano Sebastiana Wręczyckiego 
(Płomień), który w mistrzowskiej 
imprezie przepuścił zaledwie jedna 
bramkę. Puchary, statuetki, dyplo-
my oraz nagrody w postaci sprzę-
tu sportowego wręczali m.in. złoty 
medalista olimpijski z Monachium 
(1972r.) Zygmunt Anczok, prezes 
i wiceprezes Podokręgu Lubliniec 
Krzysztof Olczyk i Zygmunt Bu-
dzik oraz trener koordynator PPN 
w Lublińcu Zbigniew Ormańczyk. 

Wyniki: 
Grupa a 
Sparta Tworóg – Orzeł Pawonków   4:0 
MLKS Woźniki – ZS Kochanowice    1:0 
Orzeł Pawonków – ZS Kochanowice       0:0 (karne: 1:3)
MLKS Woźniki – Sparta Tworóg    3:1 
Sparta Tworóg – ZS Kochanowice    1:3 
MLKS Woźniki – Orzeł Pawonków    5:0 

1. MLKS Woźniki    3 9  9:1
2. ZS Kochanowice   3 4  3:2
3. Sparta Tworóg   3 3  6:6
4. Orzeł Pawonków  3 0  0:9

Grupa B 
Błękitni Herby – Jedność Boronów   2:0 
Dragon Rusinowice – Płomień Przystajń  0:1 
Jedność Boronów – Dragon Rusinowice  0:2 
Płomień Przystajń – Błękitni Herby   1:0 
Błękitni Herby – Dragon Rusinowice  0:0 (karne: 4:3)
Płomień Przystajń – Jedność Boronów  0:0 
1. Płomień Przystajń   3 7  2:0 
2. Błękitni Herby   3 4  2:1
3. Dragon Rusinowice   3 4  2:1
4. Jedność Boronów   3 1  0:4

Grupa C 
Unia Kalety – Sparta Lubliniec    0:3
Orzeł Psary/Babienica – Śląsk Koszęcin      1:1 (karne: 3:1)
Sparta Lubliniec – Orzeł Psary/Babienica  3:1
Śląsk Koszęcin – Unia Kalety    3:2
Śląsk Koszęcin – Sparta Lubliniec    1:3
Unia Kalety – Orzeł Psary/Babienica   0:0
1. Sparta Lubliniec   3 9  9:2
2. Śląsk Koszęcin    3 4  5:6
3. Orzeł Psary/Babienica 3 2  2:4
4. Unia Kalety    3 1  2:6

Faza Finałowa (i-iii miejsCe) 
MLKS Woźniki – Płomień Przystajń   1:2 
Płomień Przystajń – Sparta Lubliniec  0:0 (karne: 0:2)
MLKS Woźniki – Sparta Lubliniec    2:4
1. Sparta Lubliniec   2 4  4:2
2. Płomień Przystajń   2 4  2:1
3. MLKS Woźniki   2 0  3:6

Klasyfikacja końcowa: 
1. Sparta Lubliniec 
(Michał Grobelny-br, Kamil Droń-
ski, Aleksander Jelonek, Dominik 
Panek, Patryk Krawczyk, Krzysz-
tof Imach, Daniel Kostorz, Patryk 
Ochman; trener: Adam Ślęzak), 
2. Płomień Przystajń 
(Sebastian Wręczycki-br, Domi-
nik Korzekwa, Adam Bulik, Ma-
teusz Piśniak, Przemysław Piśniak, 
Dawid Niezgoda; trener Józef  
Prusko), 
3. MLKS Woźniki 
(Błażej Stawski-br, Jakub Kulisz, 
Jakub Farbowski, Dominik Torbus, 
Sebastian Mierzwa, Kamil Sośniak, 
Tomasz Koba, Paweł Nakielski; tre-
ner: Michał Kręblewski), 
4. Zespół Szkół Kochanowice, 
5. Błękitni Herby, 
6. Śląsk Koszęcin, 
7. Dragon Rusinowice, 
8. Sparta Tworóg, 
9. Orzeł Psary/Babienica, 
10. Unia Kalety, 
11. Jedność Boronów, 
12. Orzeł Pawonków.

Trampkarze Sparty Lubliniec z trenerem Adamem Ślęzakiem i 
nagrodami.
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Trener koordynator PPN w Lublińcu Zbigniew 
Ormańczyk wręcza Patrykowi Krawczykowi (Sparta) 
dyplom dla najlepszego strzelca turnieju.

Najlepszy bramkarz Sebastian Wręczycki (Płomień) w towarzystwie 
prezesa PPN w Lublińcu Krzysztofa Olczyka (z lewej) oraz złotego 
medalisty olimpijskiego Zygmunta Anczoka.

hALOWA PiŁKA nOŻnA 

Piłkarscy oldboje najlepsi nocą 

Sparta Lubliniec, wygrywając 4:1 z 
izostalem Zawadzkie, triumfowała 
w i nocnym turnieju halowej Piłki 
nożnej Oldbojów w Lublińcu

Sparta jednocześnie udanie zre-
wanżowała się Izostalowi za 
wcześniejszą grupową porażkę 

1:3. W rozgrywanej od godziny 20.00 

w piątek do godziny 4.00 w sobotę 
nocnej piłkarskiej imprezie udział 
wzięło osiem drużyn. 

– Uczestniczące w turnieju drużyny 
najpierw systemem „każdy z każdym” 
w czasie: 2 razy 10 minut rywalizowa-
ły w dwóch czterozespołowych gru-
pach – informuje prowadzący nocny 
turniej Leopold Dybowski. 

W grupie A, z kompletem punktów 
i zaledwie dwoma straconymi bramka-
mi, zwyciężył Promień Glinica (m.in. 
z  Tomaszem Pilarskim, Adamem 
Bielewiczem czy Anuarem Gratim 
w składzie). Drugie miejsce wywal-
czyła najstarsza ekipa turnieju Oldboys 
Osadnik Babienica (m.in. z obecnym 
trenerem A-klasowego Orła Ryszar-
dem Klabisem w składzie). Na trze-
cim miejscu uplasował się znacznie 
osłabiony kadrowo TKKF Pedagog 
Lubliniec (m.in. Maciej Stendzina 
i Leszek Ligowski). Czwarte miejsce 
z zerowym dorobkiem punktowym 
zajął Śląsk Koszęcin. 

W grupie B triumfował Izostal Za-
wadzkie (m.in. z Grzegorzem Mon-

kosem w składzie). Drugie miejsce 
przypadło Sparcie Lubliniec, trzecie 
Orłowi Pawonków, a czwarte Urzę-
dowi Miasta w  Lublińcu, którego 
barwy reprezentował m.in. 61-letni 
prezes lublinieckiego Podokręgu Piłki 
Nożnej Krzysztof Olczyk. Sparta Lu-
bliniec turniej rozpoczęła efektowną 
wygraną 10:0 z lublinieckim Urzędem 
Miasta. Dla Sparty cztery celne tra-
fienia zaliczył Andrzej Radek. Pięć 
bramek popularnego „Bastka”, czy-
li Sebastiana Lubana, zadecydowa-
ło o zwycięstwie 5:0 Sparty w starciu 
z Orłem Pawonków. W spotkaniu, 
którego stawką było pierwsze miej-
sce w grupie B, zbyt pewni siebie po 
dwóch wysokich wcześniejszych wy-
granych, oldboje Sparty 1:3 (honorowa 
bramka Lubana) przegrali z Izosta-
lem. W półfinałach obydwa spotka-
nia rozstrzygnęły się dopiero w rzu-
tach karnych. Przegrywająca już 0:2 
Sparta, po dwóch celnych trafieniach 
niezawodnego Lubana, doprowadza 
w dwóch ostatnich minutach do wy-
równania, a następnie w karnych 3:2 

pokonuje oldbojów Promienia Glinica. 
W drugim półfinale Izostal Zawadz-
kie w rzutach karnych 5:4 wygrywa 
z Osadnikiem Babienica (w regula-
minowym czasie gry był remis 2:2). 
W spotkaniu o trzecie miejsce Promień 
2:1 zwycięża oldbojów z Babienicy. 

Kapitanowie uczestniczących dru-
żyn najlepszym piłkarzem imprezy 
zgodnie wybrali zdobywcę 12 bramek 
Sebastiana Lubana, którego snajper-
skie umiejętności możemy podziwiać 
jeszcze na ligowych boiskach w A-kla-
sowym Mechaniku Kochcice.  (Sas)

Klasyfikacja końcowa: 
1. Sparta Lubliniec (Adam Mika, 
Mirosław Kubat, Marek Monkos, 
Damian Rupik, Damian Kuboś, Se-
bastian Luban, Janusz Bula, An-
drzej Radek, Mariusz Pudło, Józef 
Wocław, Artur Chłopaś), 2. Izo-
stal Zawadzkie, 3. Promień Glinica, 
4. Oldboys Osadnik Babienica, 5. 
TKKF Pedagog Lubliniec, 6. Orzeł 
Pawonków, 7. Urząd Miasta Lubli-
niec, 8. Śląsk Koszęcin.

Oldboje Sparty zgarnęli nocne zwycięstwo.

©
AR

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

Tel. 603 710 236
 �Kostka brukowa, krawężniki, 

rabatki, płyty ażurowe. PRZECE-
NA POSEZONOWA, TRANS-
PORT GRATIS! Tel. 609 522 818

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

MOtORYZAcJA
 �Opel Corsa c 1.2 + gaz, rok pro-

dukcji 2003, pierwszy właściciel. 
Tel. 604 515 584

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

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

nieRuchOMOŚci
 �Wynajmę lokal użytkowy 50m2, 

parter, CO gaz, klimatyzacja, parking, 
blisko centrum. Kom. 660 084 229

 �Mieszkanie M4, 57m2, IV pię-
tro. Blisko centrum Lublińca. Cena 
do negocjacji. Tel. 513 552 054

 �Lisów – sprzedam M4 w bar-
dzo dobrym stanie, 62m2. Parter 
w dwupiętrowym bloku. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 781 813 703

 �Lubliniec. Działka budowlana pła-
ska, pow. 2880 m2, na rogu ulic Czę-
stochowskiej i Podmiejskiej. Cena 

100zł/m2. Woda, prąd, kanalizacja 
obok działki. Tel. 32 245 38 73

 �Sprzedam kawalerkę przy ul. Pa-
derewskiego blok 18 w Lublińcu, 
parter, 29m2. Tel. 607 847 598

 �Sprzedam działki inwestycyjne, 
Lubliniec ul. Klonowa. Tel. 888 
544 650

 �Wynajmę pokój panu w Kocha-
nowicach, 300zł. Tel. 505 778 923
Kupimy za gotówkę grunty rolne o 
pow. 25 – 1000 ha, klasy gleb I -V. 
Tel. 22 116 66 62 +

eDuKAcJA
 �Tanie korepetycje z języka an-

gielskiego. Tel. 517 810 818
 �Kursy przygotowujące do matury 

z wszystkich przedmiotów, osobne 
grupy dla dorosłych i dla uczniów; 
od 3 do 8 osób. Prowadzą egzami-
natorzy maturalni. Tel. 792 553 303

uSŁuGi
 �ELEKTROINSTALATOR-

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

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

 �Serwis laptopów z dojazdem do 
klienta – naprawy, rozbudowy, wymia-
ny. Tel. 608 437 452, www.netikom.pl

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

 �Płytkowanie ściany 25zł/m2, po-
sadzki 20zł/m2, schody 65zł/m2. 
Tel. 503 995 407 PROMOCJA 
DO MARCA!

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

 �Montaż paneli podłogowych, gła-
dzie, malowanie. Tel. 504 201 272

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

 �Usługi budowlane. Regipsy, gła-
dzie, gipsowa zabudowa poddaszy, 

sufity podwieszane. Tel. 698 304 774
 �Układanie płytek, schody, ła-

zienki, kuchnia, tarasy, murowanie, 
wylewki. Tel. 513 456 690 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Profesjonalne wycinanie trudnych 
drzew – podnośnikiem lub metodą 
alpinistyczną. Tel. 601 756 149

 �HARDBET - Profesjonalne 
usługi brukarskie. Zapisy na termi-
ny w 2013r. Tel. 727 424 214

 �Płytkarstwo; schody, łazienki, 
kuchnie, tarasy murowane, panele, 
remonty. Tel. 503 995 407

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

 �Krycie dachów papą termozgrze-
walną, blachodachówką, dachów-
ką; rynny i obróbki – tanio i solid-
nie. Tel. 692 326 599 – cennik na 
www.romix.rox.pl
Gładzie gipsowe, podwieszane su-
fity, kafelkowanie, malowanie, 
wod-kan, instalacje elektryczne itp. 
Tanio i solidnie! Tel. 507 753 215

ZDROWie
 �LOGOPEDA – Magdalena Bo-

rowiec. Tel. 602 283 941

RÓŻne
 �Drewno opałowe i kominkowe 

transport gratis. Tel. 607 503 901
 �Pierze gęsie skubane. Tel. 34 357 92 45
 �SPRZEDAM KOŁDRE I PO-

DUSZKĘ Z PIERZA GĘSIEGO  
34 3579245

DAM PRAcĘ
 �Praca dla mężczyzny przy obsłu-

dze terenów zielonych w Lublińcu 
na 1/2 etatu. Warunek II grupa 
renty. Tel. 509 837 326

 �Firma Europrovidus poszukuje 
konsultantów na terenie Lublińca. 
Telefon kontaktowy: 519 341 922
Do roznoszenia ulotek od zaraz. 
Tel. 34 356 10 17

ZWieRZĘtA
 �Sprzedam owce kameruńskie. 

Cena do uzgodnienia. Tel. 695 128 
773

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

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

WOJTALA TRUCKS

054REKLAMA

KASACJA 

www.demontaz.com

Reklama

Reklama

42-700 Lubliniec, ul. Spokojna 1 tel./fax 353-17-45, 0604 582-719

NAGROBKINAGROBKI
www.szleper.plSZLEPER

GL_004

RABATY do -35%
pojedyńczy jasny

podwójny jasny

podwójny ciemny

od 1600 zł

od 2400 zł

od 2800 zł

od 3800 zł

pojedyńczy ciemny

MOŻ
LI
W
E

RATY 0%

Reklama

Reklama

Reklama

ZAKŁADY POGRZebOWe

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
„KOZIŃSKI”

Transport zwłok z Unii Europejskiej
42-600 Tarnowskie Góry

ul. Powstańców Śląskich 30
tel. 32 285 53 09

601 402 264
www.monumentus.pl

biuro@monumentus.pl

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

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

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

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

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

INFORMATOR 
POGRZEBOWY 

OGŁASZAJ SIĘ NA ŁAMACH 

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

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

Treść
KUPIĘ/SPRZEDAM*

*niepotrzebne skreślić
Dane ogłoszeniodawcy: (do wiadomości redakcji)



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

EDUKACJA
  Tanie korepetycje z języka an-

gielskiego. Tel. 517 810 818

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

MOTORYZACJA

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

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

WOJTALA TRUCKS

054REKLAMA

KASACJA 

www.demontaz.com

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
  Wynajmę lokal użytkowy 

50m2, parter, CO gaz, klimatyza-
cja, parking, blisko centrum. Kom. 
660 084 229

  Mieszkanie M4, 57m2, IV piętro. 
Blisko centrum Lublińca. Cena do 
negocjacji. Tel. 513 552 054

  Lisów – sprzedam M4 w bar-
dzo dobrym stanie, 62m2. Parter 
w dwupiętrowym bloku. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 781 813 703

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

USŁUGI
  Usługi płytkarskie, łazienki, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZWIERZĘTA
  Sprzedam owce kameruńskie. 

Cena do uzgodnienia. Tel. 695 128 
773

RÓŻNE
  Drewno opałowe i kominkowe 

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

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

Lubliniec, ul. Spokojna 3 
tel. 604 259 789

NAGROBKI GRANITOWE
Mateusz Mazal
www.nagrobki-mazal.pl

l
l
l
l

niskie ceny
szeroki wybór
gwarancja
sprzedaż na raty

GL_034REKLAMA

GL_041REKLAMA

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

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI 

w Lublińcu 
Atrakcyjna prowizja, 

praca dodatkowa, 
również dla emerytów!

REKLAMA 116

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

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

USŁUGI TRANSPORTOWE   

StanZ.T.H.

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

ZAPRASZAMY-POLECAMY:

NAZWOZY SZTUCZNE:  AZOTOWE,  FOSFOROWE

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
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rozmaitości

LubLiniec

W morskiej krainie

najdziwniejsze stworzenia z mórz 
i oceanów opanowały ostatnio 
Zespół Szkół im. edyty Stein

Szczęki rekina ludojada, jeżowce, 
papugoryby czy rekin koralowy – 
takie atrakcje możne było ostatnio 
podziwiać w murach lublinieckiej 
szkoły. Wszystko to za sprawą nie-
zwykłej wystawy pod tytułem „Fau-
na i f lora mórz i oceanów”.

Ta niesamowita barwna kolek-
cja to własność Stanisława Jantu-
ry. Kolekcjoner już po raz drugi 
użyczył swoich skarbów szkole, 
aby młode pokolenie mogło z bli-
ska przyjrzeć się najciekawszym 
okazom. A było na co popatrzeć 
– kolekcja pana Jantury zawiera 
bowiem niemal pół tysiąca oka-
zów z rejonu raf koralowych i ba-
sen Morza Śródziemnego.

Spotkanie okazało się zresztą 
znacznie większą frajdą, niż moż-
na się było spodziewać. Młodzi 
uczestnicy wystawy na dobry po-
czątek mieli okazję posłuchać pre-
lekcji. Opowieści o najwspanial-
szych okazach zabrały wszystkich 
w morskie głębiny. Szczątki re-
kinów, olbrzymia ryba tygrysia, 
zabawne najeżki, delikatne roz-
gwiazdy czy fascynujące gąbki 
bez reszty pochłonęły młodych 
widzów. Wisienką na torcie oka-
zały się przepiękne muszle czy 
lśniące perły. Nie zabrakło skar-
bów z naszego Bałtyku, czyli zło-
cistych bursztynów.

Dla najbardziej zachwyconych 
przygotowane zostały stoiska, 
gdzie można było na pamiątkę 
drobne muszelki czy minerały. 
(mak)

ZAPROSZenie

Pasja w Kokotku

Choć wydawać by się mogło, 
że do Wielkanocy pozostaje 
jeszcze trochę czasu, Koko-

tek już od najbliższej soboty zapra-
sza na serię inscenizacji pasyjnych. 
To już drugi rok wystawiania Pasji 
przez miejscową młodzież. 

- Proboszcz o. Bartosz Madejski 
OMI w roli reżysera nie pozostał bier-
ny i zaproponował kilka nowych wąt-
ków – zdradza nam Krzysztof Zieliń-
ski ze Stowarzyszenia Młodzieżowe-
go Niniwa. - Spektakl będzie dłuższy 
i jeszcze ciekawszy – zapowiada.

W blisko godzinny spektakl zaan-
gażowanych jest około 20 aktorów 
oraz silna grupa wsparcia techniczne-
go. Młodzież samodzielnie przygoto-
wała rewelacyjną scenografię, światła 
i technikę. Tło scenografii namalował 
Damian Malczewski, twórca m.in. 
malowideł graffiti na terenie centrum 
młodzieżowego, a w przygotowanie 

rekwizytów i strojów zaangażowały 
się miejscowe krawcowe. Całość uzu-
pełnia poruszająca muzyka autorstwa 
zaprzyjaźnionych muzyków z Kato-
wic. Interaktywny spektakl zakłada 
włączenie się publiczności w wyda-
rzenia pasyjne. (mak)

CO: Pasja
GDZIE: kościół w Kokotku
KIEDY: 2, 8, 15, 22 marca o 20.00, 
w Wielką Środę (27 marca) w po-
łączeniu z tradycyjną Drogą Krzy-
żową po okolicy

PORADniK MŁODeJ MAMY 

Karm i nie patrz na innych
Lubię usiąść na ławeczce w parku 

centrum każdego miasta świata... 
Obserwować zachowania ludzi, re-
akcje, rozmowy. Podróże kształcą, 
uczą życia, tolerancji i dają dużo 
radości. Żaden przechodzień nie 
dziwi się na widok matki, karmiącej 
dziecko publicznie. W jej oczach i 
ruchach widać nawet dumę: „Patrz-
cie, jestem Matką, potrafię nakar-
mić swoje dziecko! Utulone w mo-
ich ramionach jest zadowolone.”

Wydaje się to tak naturalne. 
Tymczasem w Polsce nie jest po-
wszechne karmienie dziecka na 
skwerku w parku. A jeśli już, to 
z niepokojem. Opinie są zaścian-
kowe. Na drodze do sukcesu w kar-
mieniu naturalnym każda matka 
musi pokonać kamienie milowe, nie 
tylko społeczne, o których wspo-
mniałam wyżej. 

Mama powinna karmić dziec-
ko często, około ośmiu razy na 
dobę, aby zaspokoić głód dziecka 
i dbać o swoje piersi. Problem za-
trzymania pokarmu jest bolesny! 
Ważne, aby dziecko opróżniło jed-
ną pierś całkowicie – jeśli nadal jest 
głodne, zaproponować należy mu 
drugą. 

Zbliża się wiosna, dużą przy-
jemnością będą spacery na świe-
żym powietrzu, czas relaksu, 
obserwowania przyrody. Skorzy-
stajcie z długich spacerów, nie rób-
cie przerwy na powroty do domu 
„bo muszę nakarmić”. Proponuję 
usiąść w parku na ławeczce i w cza-
sie karmienia starać się nie dener-
wować. Do sześciu miesięcy po-
dajecie swemu maleństwu to, co 
najlepsze – Wasz pokarm. 

Od drugiego półrocza można już 
na spacer zabrać warzywa, owo-
ce, kaszkę, bo należy uzupełniać 
dietę dziecka innymi produkta-
mi. Karmienie piersią Mama 

może przy tym kontynuować, jak 
długo zechce. Pokarm matki jest 
pełnowartościowy i – podkreślam 
– chroni Wasze dziecko przed 
zakażeniami. Odwagi i sukcesu ży-
czę wszystkim młodym mamusiom. 

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

ZWieRZAKi

BORYS
To, wbrew pozorom, bardzo łagodny, przy-
jacielski i kontaktowy psiak. Jest młody, ma 
dopiero około 3 lat i bardzo lubi zabawę. Ma 
jednak problem z tolerowaniem innych psów. 
Będzie wspaniałym przyjacielem dla kochają-
cych właścicieli. 

SZCZENIACZEK
Ten młody, 3-4-miesięczny piesek, został zna-
leziony w walentynki przy ulicy Młyńskiej. Jest 
czysty i zadbany, ale nieco wystraszony. Praw-
dopodobnie ktoś go wyrzucił. Jest jeszcze mło-
dziutki, będzie dobrym kompanem dla nowych 
właścicieli. 

LILI i SKUBI
Te dwa sympatyczne szczeniaki również czekają 
na nowe domy. Młode, 8-miesięczne psiaki, są 
radosne i grzeczne. Nauczone są mieszkania 
w domu, nie będą więc sprawiać problemów. 
Pieski są zdrowe i zaszczepione. Lili jest także 
wysterylizowana. 

OtOZ „Animals” inspektorat w Lublińcu, kontakt w sprawie adopcji:  tel. 793 147 805, mail: otoz.animals@interia.pl  
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LubLiniec, WARSZ AWA

Młodzi podbijają telewizję
telewizyjne hity z udziałem 
lublinieckich uczniów

Ostatnich ferii prędko nie 
zapomni młodzież, która 
wzięła udział w projekcie 

dziennikarskim pod hasłem „I ty 
możesz spełnić swoje marzenia”. 
Podczas zimowej przerwy w na-
uce czekała na nich bowiem nie-
spodzianka, czyli wizyta w studiu 
Telewizji Polskiej.

To było coś więcej, niż zwykła 
wycieczka. Młodzi adepci dzienni-

karstwa mogli na własne oczy prze-
konać się, gdzie i jak przygotowuje 
się programy sportowe. Niemałą 
atrakcją były też odwiedziny stu-
dia hitów TVP, czyli programów 
„Jaka to melodia?” oraz popularne-
go „Pytania na śniadanie”. To, na co 
wszyscy czekali miało jednak do-
piero nadejść. Młodzież z Lublińca 
wzięła udział w drugiej edycji „The 
Voice of Poland”. W telewizji ta 
sympatyczna grupa będzie mogła 
zobaczyć się już jutro o 20.05 na 
antenie TVP2. 

- Myślę, że udział młodzieży 
w programie „The Voice of Po-
land” to była wspaniała przygoda 
i bardzo się cieszę, że mogłam 
pokazać młodym dziennikarzom 
miejsca, gdzie powstaje telewizyj-
na rzeczywistość – mówi Joanna 
Bąk z fundacji „Tutaj Przyszłość”.

Projekt, realizowany przez tę 
lubliniecką fundację, udało się 
przeprowadzić dzięki unijnemu 
wsparciu w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.  
(mak)
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Przyszłych dziennikarzy zachwycił telewizyjny klimat

Zachwyt w oczach młodych 
obserwatorów wywołały dziesiątki 
kolorowych muszelek.
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Wystawę poprzedziły opowieści o morskich stworzeniach.
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