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Napad za złotówkę

nowiny.pl

W minioną niedzielę policjanci z komisariatu na Nowinach zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 26 lat,
którzy na ulicy Wodzisławskiej obezwładnili 37-letniego mieszkańca Rybnika i ukradli mu... złotówkę. Dzień
wcześniej, o godz. 21.30 na ul. Piłsudskiego dwóch mężczyzn w wieku 27 i 34 lat napadło 22-latka zabierając mu
telefon komórkowy. Wszystkim bandytom za rozbój gro(acz)
zi dwanaście lat więzienia.

ŚMIERĆ W OGNIU

AKTUALNOŚCI

Kryzys beczkowozów
Kiedy tylko kanalizacja będzie gotowa, ﬁrmom zajmującym
Strona 6
się wywozem nieczystości grozi plajta.

ZAPROSZENIE

Święto miasta

SPORT

Nauczycielski pojedynek
Rybnicka drużyna nauczycieli odniosła wielki sukces
w Mistrzostwach Polski Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej. Rybniczanie
zdobyli tytuł mistrza Polski.
Memoriał Jerzego Surmana
odbył się w miniony piątek i
sobotę w halach sportowych
gminy Świerklany. Drużyny
stoczyły zaciętą walkę na wysokim poziomie.

FOT. KUBA MORKOWSKI

13 czerwca wszyscy rybniczanie mogą wziąć udział w
świętowaniu z okazji ogłoszenia św. Antoniego Padewskiego patronem Rybnika, które zbiegnie się z jubileuszem 100-lecia rybnickiej bazyliki. Z tej okazji w kościele, o godz.
18.00 odbędzie się uroczysta msza celebrowana przez arcybiskupa Zimonia. Obchody Święta Miasta rozpoczną się
o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta. Zaproszeni goście wysłuchają referatu prof. Marka Szczepańskiego „Kult św. Anto(izis)
niego w Rybniku”.

Tragedia w rybnickiej rodzinie. Długoletni konﬂikt
zakończył się śmiercią. Mężczyzna oblał się
benzyną i podpalił. Prawdopodobnie nie wytrzymał
gróźb i znęcania się.
Na zdjęciu: Gerard Sz., krewny tragicznie zmarłego, został doprowadzony do sądu.

Strona 14
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Skuteczne rozwiązania reklamowe!
rozmowy na czasie

50 000 wizyt miesięcznie, 1600 wizyt dziennie

Zadzwoń: tel. (032) 415 47 27 w.34, mk@nowiny.pl

»
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Łukasz Koterla z Rybnika ma prawdopodobnie największą kolekcję smyczy w Polsce

To się nazywa pasja!

Miroslaw Ropiak
szef Klubu Filmu Niezależnego
w Chwałowicach

Samotni wśród ludzi
Wokół nietrudno zauważyć ludzi, z których twarzy można wyczytać smutek, może samotność.
Każda osoba niezależnie od płci poszukuje bratniej duszy.
Każdy pragnie czułości, bliskości i ciepła, ale nie każdy potraﬁ chwycić okazję. Niektórzy czują się odtrąceni i niedowartościowani. Kobiety chcą poznać przystojnego Jamesa Bonda,
a mężczyźni marzą o sex-bombie, by mogli się nią pochwalić
przed znajomymi.
Być może mamy zbyt duże oczekiwania wobec ludzi, nie dostrzegamy wspaniałych okazji na szczęśliwe życie, które przelatuje przez palce.
Jesteśmy poszukiwaczami przez całe życie, zmuszeni do ciągłych wyborów. Niełatwe decyzje komplikuje fakt niepewności. Bo przecież, w myśl słów głównego bohatera ﬁlmu Tornatore „1900: Człowiek Legenda”: Jest tak wiele dróg. Którą pójść? Jest tak wiele kobiet. Którą wybrać? Która z nich to
ta właściwa? Wciąż dokonujemy wyboru, niełatwej i niepewnej selekcji.
I jak kochać, by nie odkochać? Jak opiekować się kimś, by nie
zanudzić? Na ile być zależnym od swej miłości, by ta nas nie
opuściła? To trudne pytania i jeszcze trudniejsze decyzje, więc
nie pozostaje nam nic innego, jak tylko eksperymentować, metodą prób i błędów odnaleźć prawdziwe uczucie.
Samotni i nieszczęśliwi! Werter już umarł! Działajcie i miejcie nadzieję, ale też uważnie obserwujcie. Wokół nas dużo się
dzieje. Warto pójść wbrew sobie, wbrew swoim oczekiwaniom.
Warto spróbować tego, czego nigdy w życiu byśmy nie posmakowali. Jeśli nic nie jest pewne, może pewne jest jedynie zaskakujące życie.

Rybniczanin ma w swojej
kolekcji blisko osiemset
kolorowych zawieszek. Jak
będę ich miał dwa tysiące,
to zrobię wystawę – mówi
kolekcjoner.
Kiedyś smycz kojarzyła się
głównie z psem, dzisiaj jest
nazywana również zawieszka do noszenia kluczy czy komórki na szyi. Na kolorowym
pasku promują się zakłady,
przedsiębiorstwa, kluby sportowe, stacje radiowe, gazety,
czy nawet urzędy. Gadżet
ten, obok breloczków, kubków, proporczyków stał się
jedną z wizytówek ﬁrm. Stąd
też wzięła się nowa pasja kolekcjonerów: zbieranie smyczy. – Zbieram smycze od 1,5
roku. Mam ich w swojej kolekcji prawie osiemset, każda
jest inna – mówi Łukasz Koterla. Pierwszą smycz dostał
z ﬁrmy West. Drugą kupił razem z opakowaniem herbaty.
Potem dostał kolejne, zamówił także smycze dla zakładu
fryzjerskiego, który prowadzi
jego żona Sylwia. I tak to się
zaczęło.

Iza Salamon

Łukasz Koterla – więcej na stronie www.moje-smycze.o7.pl

Rybnicki heavymetalowiec, wokalista zespołu „Crawling Death” ćwiczy
swoją cierpliwość i pokorę... wyszywając serwetki

Krzyżykami cierpliwie do celu

Swoją drogą, czasem wygodne jest bycie przysłowiowym singlem. Obserwując niektóre małżeństwa, niekoniecznie z długim stażem, samotni odczuwają nieraz swobodę i dzikie zadowolenie.

Heavymeatlowiec od
ciężkiego uderzenia
wyszywa? I cóż w tym
dziwnego...

Kiedy to ze znajomymi spotykasz się, by posiedzieć i porozmawiać przy kufelku piwa, widzisz biednych kumpli, owiniętych
wokół paluszka swoich żony. Zatracili swoje „ja” i po części
osobowość. Stali się pantoﬂarzami, nie potraﬁącymi już podjąć istotnych decyzji lub z wygody świadomie tak postępują.
Czują się zwolnieni z obowiązku wyboru, ktoś inny za nich
tego dokonuje. Ważne, że są szczęśliwi, a ja wraz z nimi, bo
takich problemów na szczęście nie mam.

cytat tygodnia
Na sesji Rady Miejskiej Bronisław Drabiniok
(radny PO) do Piotra Kuczery (PO), gdy temu
spadł długopis:

„Masz takie ciężkie, okute pióro, że gdyby
spadło na palec u nogi to gips murowany”.

Łukasz Koterla próbował
przez internet nawiązać kontakt z innymi zbieraczami
smyczy z Polski. Dotarł do kilku, ale odpisał mu tylko jeden
z Lublina, który ma w swojej
kolekcji zaledwie trzysta zawieszek. – Przynajmniej w
internecie nie znalazłem
większej kolekcji niż moja,
inni mają ich po sto-trzysta,
trudno jednak powiedzieć,
czy mam największy zbiór w
Polsce – mówi rybniczanin.
Poki co wciąż przybywa
mu nowych smyczy. Drążki,
na których Łukasz je zawiesza, są coraz cięższe. – Jak
będę ich miał ze dwa tysiące to zrobię wystawę, może
wyeksponuję je w siedzibie
swojej ﬁrmy, którą właśnie
zakładam – zastanawia się
rybniczanin. Z zawodu jest
cukiernikiem, ale tak naprawdę zajmuje się usługami internetowymi, reklamą i
sprzedażą wysyłkową przez
internet. Wraz z żoną Sylwią
i córeczką Dominiką mieszkają przy ul. Kościuszki.

Andrzej Kieś

Andrzej Kieś zwany przez
przyjaciół „Muﬂonem”, nie
pamięta dokładnie, czemu
polubił wyszywanie. – Zacząłem jeszcze we wczesnej
podstawówce, możliwe więc,
że miało to coś wspólnego z
przedmiotem praca–technika – wspomina ze śmiechem.
Spodobało mu się to na tyle,
że do dnia dzisiejszego zdarza mu się posiedzieć z igłą
w ręku. – Tworzę nieregular-

nie, lecz potraﬁę miesiącami
uparcie zmierzać do celu.
Moja technika użytkowa nie
jest dobra i mama, która nauczyła mnie tej sztuki, zgrzyta zębami widząc moje dzieła.
Dla mnie jednak ważniejszy
jest sam proces, a nie efekt
końcowy – mówi o swoich
ręcznych robótkach Andrzej
Kieś. Wyszywanie uspokaja,
uczy pokory, cierpliwości
i sprawia wiele satysfakcji,
gdy uda się skończyć pracę,
często po wielu miesiącach.
– Nie przykładam większej uwagi do grubości nici,
kierunku ściegów, jednak
wkładam w swoją pracę całe
serce. Wielu znajomych nie

wie o moim hobby, gdyż po
pierwsze jest to czynność,
którą najlepiej wykonuje się
w samotności (ja osobiście lubię przy wyszywaniu słuchać
muzyki, zwłaszcza leśnego
black metalu), a po drugie
ciężko byłoby mi znaleźć
grupę rówieśników podzielających moje fascynacje. Ci
zaś, którzy znają mnie od tej
strony uważają to za kuriozalne, nieco ekscentryczne,
lecz w gruncie rzeczy sympatyczne dziwactwo – śmieje
się wokalista zespołu „Crawling Death”. Andrzej Kieś jest
także współpracownikiem
„Tygodnika Rybnickiego”.
(izis)
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Międzynarodowa wyprawa zakończyła się przymusowym lądowaniem na polu w Niedobczycach

POWIEDZIELI POLICJANTOM:
MOBIL KAPUT

W miniony czwartek,
około godziny 11.00,
wszystkie rybnickie
służby ratownicze
zostały postawione w
stan najwyższej gotowości. – Otrzymaliśmy sygnał od policji,
że w okolicach ulicy
Gruntowej (boczna ul.
Raciborskiej) spadła
awionetka – mówi Jan
Legierski z rybnickiej
straży pożarnej.

jący samolot na polach za
domem, który się najprawdopodobniej rozbił. Na miejsce jako pierwsi pojechali
policjanci, by potwierdzić
tak rzadko spotykane zdarzenie.
– Na miejscu okazało się,
że sytuacja nie wygląda tak
dramatycznie. Dwóch pilotów z Litwy wskutek awarii
lądowało awaryjnie. Za lądowisko posłużyło im pole
pszenicy – mówi Aleksandra
Nowara z Komendy Miejskiej
Policji w Rybniku.

Dyżurnego z komendy
policji powiadomił o tym
mieszkaniec ul. Gruntowej.
Mówił, że widział spada-

Powietrzna granica
Policjanci mieli problemy
z porozumieniem się z rozbitkami, ale gdy usłyszeli od
nich słowa „mobil kaput”,

od razu zorientowali się,
że chodzi o awarię silnika.
Skąd jednak Litwini wzięli
się na polskim niebie? To
właśnie próbowali ustalić
na miejscu funkcjonariusze. Okazało się, że uszkodzony samolot wystartował
z Ostrawy i kierował się na
Łódź. Po drodze przewidziano lądowanie na lotnisku w
Katowicach i odprawę graniczną. To swoista powietrzna granica. Piloci wlatujący
do Polski muszą się kierować do punktów odprawy.
Jakiekolwiek lądowanie po
drodze jest surowo zabronione. Dlatego przybyli na
miejsce katastrofy funkcjonariusze od razu wylegitymowali dwóch mężczyzn,

Samolot został uszkodzony i nie nadawał się do dalszego lotu

którzy lecieli samolotem, by
wykluczyć próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Sprawdzili również, czy
Litwini nie są poszukiwani.
Awaria w chmurach
– Obaj posiadali licencję
pilota oraz byli trzeźwi. Na
miejscu okoliczności wypadku badała komisja lotnicza.
Samolot nie nadawał się do

dalszego lotu, dlatego został
odtransportowany na lotnisko w Gotartowicach – wyjaśnia rzecznik policji.
– Widać, że to doświadczeni piloci, skoro decydują się
na międzynarodowe loty.
Taki ultralekki samolot może
na pełnym baku pokonać
nawet sześćset kilometrów.
Piloci w momencie ustania
pracy musieli szybko szukać

dogodnego miejsca do wylądowania. Praktycznie nie
mieli czasu na dokonanie
wyboru. Wszystko zależy od
tego, na jakiej wysokości byli
Litwini w momencie awarii.
Nie było to jednak łatwe lądowanie – mówi Włodzimierz Nowak z rybnickiego
aeroklubu, który przybył na
miejsce katastrofy.
Adrian Czarnota
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Mieszkańcy do końca myśleli, że pomysł z „Biedronką” na PKS-ie to jakiś żart

Można tylko
patrzeć i narzekać
Przypomnĳmy, nasza gazeta na początku kwietnia dowiedziała się o planach budowy kolejnego
marketu w miejscu, gdzie dziś jeszcze stoi dworzec
PKS. I budowa właśnie się zaczęła.
Nowy właściciel, czyli spółka GC Investment z Katowic,
przez wiele tygodni nie chciał
podawać nam żadnych informacji na temat tego, co powstanie w miejscu dworca.
Nasze wątpliwości w piątek
rozwiała Ewa Pelc, wiceprezes spółki.
– Oﬁcjalnie mogę potwierdzić, że podpisaliśmy umowę
z koncernem Jeronimy Martins i w Rybniku powstanie
kolejny sklep „Biedronki”
– wyjaśnia prezes.
Bardzo prawdopodobne, że
otwarcie kolejnego marketu
nastąpi z wielką pompą, bo
ma to być tysięczna biedronka w Polsce.
– To jakiś absurd, jak można było do tego dopuścić.
Przecież tu niedługo ma powstać nowy sąd, ciekawe jak
się będzie komponował z
Biedronką – mówi Damian
Stokowy, mieszkaniec Rybnika.
A więc jednak
„Biedronka”
W ubiegłym roku zadłużony PKS sprzedał działkę z budynkiem. Przez pewien czas
kupnem było zainteresowane miasto. W budżecie były
już zarezerwowane środki na
wykup budynku PKS. Kiedy
jednak pojawił się prywatny
inwestor, pieniądze te mogły
być wydane na inny cel. W
momencie sprzedaży władze
miasta nie miały już wpływu
na to, co powstanie w miejscu dworca.
– Teren dworca sprzedawało PKS, nie był to grunt

Wojewoda odmówił pomocy rodzinie Rabiejów tłumacząc, że pożar ich domu to nie klęska żywiołowa.

Piasek, wapno
i chęć do pracy

gminny. Co do samego terenu dworca, to musi on zostać
zagospodarowany zgodnie
z obowiązującym planem
zagospodarowania
przestrzennego, czyli na usługi
komercyjne i komunikację
– wyjaśniał Krzysztof Jaroch,
rzecznik rybnickiego magistratu.
Jaka to wizytówka?
Sęk w tym, że plan zagospodarowania przestrzennego nie wykluczał powstania
w tym miejscu „Biedronki”.
Wszystko odbyło się zgodnie
z planem, a Urząd Miasta ma
teraz nabyć po atrakcyjnej
cenie teren pod drogę, które będzie wiodła od ronda
przy ulicy Chwałowickiej do
byłego budynku szkoły muzycznej, gdzie powstać ma
siedziba sądu okręgowego.
– Wożę dziennie mnóstwo
ludzi spod dworca PKS i
naprawdę ani jednej osobie nie podoba się budowa
„Biedronki” w tym miejscu.
Takie miejsce powinno być
wizytówką miasta, bo jest
bardzo widoczne, a tymczasem będzie tu kolejny sklep
– mówi Stanisław Orzeł,
rybnicki taksówkarz.
Pasażerowie na lodzie
Warto dodać, że poza trzema zadaszonymi wiatami
i malutką kasą na dworcu
nie będzie już teraz żadnej
poczekalni dla pasażerów.
W chłodne dni będą mogli
się ogrzać podczas zakupów w „Biedronce”. Nieoﬁcjalnie mówi się również o

Rabiejowie z dzielnicy Orzepowice na długo
zapamiętają niedzielne
popołudnie, kiedy to od
iskry telewizora w ich
domu wybuchł pożar.
– Teściowa miała u siebie
gości. Ja siedziałem w pokoju na piętrze i oglądałem telewizję. Dochodziła godzina
siedemnasta, gdy usłyszałem krzyk z dołu. Teściowa
krzyczała, że nie można
wejść do domu. Myślałem,
że to któryś z wnuków dla
żartu zamknął drzwi wejściowe. Gdy otworzyłem
drzwi na piętro, odrzucił
mnie ognisty podmuch. Nie
było możliwości wyjść na
korytarz – wspomina feralny wieczór Edward Rabiej.
Damian Stokowy (z lewej) i Stanisław Orzeł nie są zadowoleni
z kolejnej „Biedronki” w mieście

powstaniu koło dworca bezobsługowej stacji paliw. W
miniony piątek ogrodzono teren dworca i wynajęto ﬁrmę
ochroniarską, by pilnowała
obiektu. Inwestor nie zrezygnował z żadnego metra
kwadratowego swojego terenu i ogrodził dworzec łącznie
z chodnikiem. Nie obyło się
bez interwencji policji.
A piesi bez chodnika
Ogrodzono chodnik i z tego
powodu piesi musieli wychodzić na ulicę. – To niedopusz-

czalne. Po naszej interwencji
właściciel zgodził się przesunąć płot o metr, tworząc miejsce dla pieszych – wyjaśnia
Piotr Piórkowski z rybnickiej
drogówki.
Co na to inwestor? – PKS
otrzymał dokładnie to, co
chciał i zawarł w umowie.
Nie było mowy o żadnej poczekalni. To nasza pierwsza
inwestycja w Rybniku, ale zapewniam, że wszędzie, gdzie
się pojawimy, miasto pięknieje – twierdzi Ewa Pelc.
Adrian Czarnota

Strażak gasił
swój dom
W tym samym czasie jego
syn Sebastian był na spotkaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzepowicach.
– Otrzymaliśmy sygnał, że
na ulic Borki pali się budynek. Ktoś błędnie podał adres. Jadąc do pożaru nawet
przez myśl mi nie przeszło,
że to może się palić mój
dom. Gdy dojechaliśmy na
miejsce, byłem w szoku,
na szczęście cała rodzina
była przed budynkiem.
Pożar nie był wielki, mimo

to gasiłem go z ogromnym
zaangażowaniem. Każdy z
sąsiadów chciał pomóc. To
dziwne uczucie jako strażak gasić swój dom – mówi
Sebastian Rabiej.
Piasek, wapno, chęć
do pracy
Z domu przez wiele następnych dni wywożono
kontenery spalonych sprzętów. Pomagał zarząd dzielnicy. Miasto przeznaczyło
sześć tysięcy złotych na
materiały budowlane oraz
dwa tysiące na ubrania. Pomoc ﬁnansową zorganizowali sąsiedzi oraz paraﬁa.
Mimo to do tej pory nie
udało się odbudować tego,
co strawił ogień. W domu
do tej pory unosi się zapach
spalenizny. O pomoc dla
Rabiejów walczą władze
dzielnicy. – Staramy się
wykorzystywać każde potencjalne źródło pomocy,
ale nie zawsze się udaje.
Ostatnio przyszło do nas
pismo od wojewody śląskiego, który odmówił nam
pomocy, mimo to nie poddajemy się i będziemy walczyć o godziwe warunki dla
państwa Rabiejów, których
spotkało to nieszczęście
– mówi Jerzy Lazar, radny
z dzielnicy Orzepowice.
Adrian Czarnota

REKLAMA

Firma produkcyjna z branży
konstrukcji stalowych i aluminiowych
z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny
poszukuje Kandydatów na
stanowisko
DORADCA TECHNICZNOHANDLOWY
Nasz klient oferuje przyjazne i koleżeńskie środowisko pracy, stabilne
zatrudnienie oraz ciekawą i pełną
wyzwań pracę.

DRZWI
W II GATUNKU

PROMOCJA!!!

Panele podłogowe od 9,99 zł / m2
Blaty kuchenne od 38,99 zł / szt.
Drzwi ażurowe od 8,99 zł / szt.
Drewno klejone od 5,99 zł / szt.
Listwy okleinowane od 0,99 zł/szt
cegły ceramiczne od 1,29 brutto/sztuka
drzwi zewnętrzne – komplet
z ościeżnicą – od 699,00 zł / sztuka

OD 30 ZŁ / SZT.
ul. Letnia

ul. Rybnicka 123 A

OFERUJEMY:

Stacja
Paliw

Radlin
ul. Rybnicka

Wodzisław

Rybnik

Wiadukt
Kolejowy

DO KAŻDEGO ZAKUPU ZA CO NAJMNIEJ 500 ZŁ
OTRZYMASZ OD NAS PREZENT.

RADLIN UL. RYBNICKA 123 A (BYŁY „SEMET”)
tel. 032 456 05 48

tarcicę, krawędziaki, łaty, listwy i deskę
czołową, impregnacja i suszenie drewna
usługi w zakresie przetarcia i transportu drewna
44–290 Jejkowice, ul. Dworcowa 33,
tel./fax (032) 430 21 20
www.tartak.algrim.pl

Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe
techniczne,
- dwa lata doświadczenia,
w sprzedaży dóbr inwestycyjnych,
- umiejętność czytania
dokumentacji technicznej,
- znajomość branży przetwórstwa
blach (mile widziana),
- samodzielność i dobra
organizacja czasu pracy,
- dobra znajomość obsługi pakietu
MS Ofﬁce,
- umiejętności handlowe
i negocjacyjne,
- prawo jazdy kat. B.
CV wraz z listem motywacyjnym
prosimy przesyłać na adres
dth@grupatempo.pl

Szczegóły:
0608 678 209,
032 415 47 27 w.12
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Moja chora psychicznie siostra ucierpiała z powodu strajku lekarzy i niewystarczającej opieki lekarskiej – uważa Anna Pilśniak

Ciemna strona strajku
Rodzina chorej Beaty
jest załamana. – Córka
leży od początku kwietnia w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku
i widzimy, że jej stan
stopniowo się pogarsza!
Nie ma z nią kontaktu,
nie da się dotknąć.
Wcześniej tak nie było.
Jesteśmy zrozpaczeni.
Nie wiemy, co robić
– płacze mama Beaty
(imię i nazwisko do
wiadomości redakcji).

Przecież nie umiera!
Choroba psychiczna przyszła nagle. Nie wiadomo
skąd. Zdolna, utalentowana plastycznie dziewczyna
nagle zaczęła żyć w innym
świecie. W wieku osiemnastu lat zapadła na schizofrenię paranoidalną. Dzisiaj
ma 35 lat i za sobą wiele
cierpienia. Elektrowstrząsy,
katatonię, nawet odwóz karetką pogotowia w kaftanie
bezpieczeństwa. Jej stan w
przeciągu tych prawie osiemnastu lat choroby raz się poprawiał, raz pogarszał, ale
był na tyle dobry, że rodzina
mogła się z nią porozumieć.
Teraz chora czuje się bardzo
źle. – Jestem oburzona postępowaniem lekarzy w szpitalu
psychiatrycznym w Rybniku.
Stan siostry z dnia na dzień
się pogarsza, ale mam wrażenie, że nikt nie interesuje się
pacjentką, a co gorsze, gdy
zwracamy uwagę pielegniarkom, odpowiadają, że jak
na razie nie ma zagrożenia
życia lub: „Ona jeszcze nie
umiera”. Lekarka prowadząca chorych od czasu, kiedy

lekarze zaczęli strajkować,
przebywa na L - 4. Moim
zdaniem siostra nie ma odpowiedniej opieki, chudnie
w oczach, chyba już w ogóle
nie je posiłków szpitalnych,
bo pielęgniarki nie mają chyba czasu, żeby nawiązać z nią
kontakt czy nawet nakarmić
– mówi podenerwowana
Anna Pilśniak, siostra chorej
kobiety. Rodzina próbowała
rozmawiać z lekarzami, ale
rozmowy były ogólnikowe.
– Z panią ordynator rozmowa była krótka, bo się śpieszyła. Kiedy siostra zaczęła
tracić równowagę, prawdopodobnie z powodu tego, że
prawie nic nie je, poszliśmy
do lekarza dyżurnego. Usłyszeliśmy: Przecież nie umiera! – relacjonuje pani Anna.
Straciła zaufanie
do lekarzy
Chora kobieta traﬁła do rybnickiego szpitala 2 kwietnia.
Przyjechało po nią pogotowie. Towarzyszyła jej mama,
za karetką, prywatnym
autem jechał ojciec. Miała
wszystko, co potrzeba. Piżamę, jedzenie. – Kiedy przyjechaliśmy na drugi dzień w
odwiedziny, leżała tak jak ją
zostawiliśmy, w tym ubraniu,
w którym przyjechała. Nikt
z nią nie porozmawiał, nie
pomógł się przebrać. Przecież to jest chory człowiek
– mówi z goryczą matka. Od
tamtej pory stan Beaty z dnia
na dzień się pogarsza. Przestała jeść. – Jest wysoka, ma
1,75 wzrostu. Ważyła 85 kilogramów, teraz chudnie w
oczach. Wprawdzie jest na
wątrobowej diecie, ale wożę
jej po kilka reklamówek smakołyków, takich, które może
jeść. I leżą w lodówce. Pytałam lekarzy, siostry, co się

dzieje. Usłyszałam, że mają
tyle pacjentów, a Beata nie
jest tu sama. Powiem tylko
tyle: przez te wszystkie lata
choroby Beaty zawsze miałam zaufanie do lekarzy, do
ordynatora. Teraz sama już
nie wiem, mam wrażenie, że
lekarzom jakby nie zależy na
stanie zdrowia pacjenta – żali
się matka Beaty.
Chora sytuacja
Anna Pilśniak, która zdecydowała się ujawnić swoje
imię i nazwisko dla uwiarygodnienia podanych faktów
i zarazem napiętnowania
chorej sytuacji, uważa, że na
ten stan decydujący wpływ
ma strajk lekarzy. – Nie chcę
powiedzieć, że lekarze, czy
pielęgniarki nic nie robią.
Broń Boże. Ale niestety lekarza trudno jest zastać na oddziale, również siostry mają
sporo pracy na głowie. Chorzy odczuwają, że coś jest nie
tak. To ich przygnębia. Brakuje zainteresowania ze strony lekarzy, brakuje kontaktu
lekarz–pacjent. To nie poprawia samopoczucia chorych,
a wręcz przeciwnie – mówi
Anna Pilśniak.
Są załamani
Rodzina jest wstrząśnięta i
załamana. – Sprawa jest bardzo delikatna. Nie chcemy
nikogo urazić, ani atakować,
jedynie zwrócić uwagę, że
coś jest nie tak. Strajkujący
lekarze walczą o swoje, ale
chyba nie zdają sobie do końca sprawy, jak to źle wpływa
na chorych i ich rodziny. A
przecież chodzi o coś, co
człowiek ma najcenniejszego: zdrowie i życie. I chodzi o
bliskich nam ludzi – nie kryje
łez mama chorej kobiety.

Anna Pilśniak martwi się o swoją chorą siostrę

GRZEGORZ TREPKA, DYREKTOR
DS. LECZNICTWA
W PAŃSTWOWYM
SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W mojej ocenie strajk lekarzy nie ma negatywnego
wpływu na stan zdrowia
pacjenta. Normalnie pracuje personel pielęgniarski i terapeutyczny, a także
pracownie diagnostyczne,
dział socjalny pacjentów i
psycholodzy. Na każdym
oddziale, który prowadzi
przyjęcia, codziennie jest
lekarz. Nie zawsze jest
to specjalista, ale ma do
pomocy specjalistę, z którym może konsultować
trudniejsze
przypadki.
Poza tym, co drugi dzień
pracuje także ordynator.
Strajk praktycznie nie ma
wpływu na pracę po godz.
15.00, są pełnione normalne dyżury lekarskie.
Zmiany wprowadzone są
jedynie w godzinach od
7.00 do 15.00. Jednym z
ograniczeń akcji strajkowej jest nieudzielanie informacji. Pomimo strajku
ponosimy pełną odpowiedzialność za pacjenta i
na pewno nie ryzykujemy
ludzkim życiem.

Dwudziesty drugi dzień strajku...
W miniony poniedziałek, 11 czerwca strajkowało na Śląsku 66 szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Strajk obejmuje prawie wszystkie duże szpitale województwa (około 90% łóżek szpitalnych) i uczestniczy w nim około 80 – 85% lekarzy zatrudnionych w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej województwa śląskiego (jest ich 89). Tego samego dnia do ogólnopolskiego
strajku lekarzy dołączyli lekarze z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, a 12 czerwca Miejski
Szpital Zespolony w Częstochowie. We wszystkich szpitalach województwa śląskiego odbywają się zebrania Komitetów Strajkowych i lekarzy między innymi w sprawie dalszego przebiegu
i ewentualnego zaostrzenia strajku oraz w sprawie masowego składania przez lekarzy wypowiedzeń umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Iza Salamon

SONDA: Czy chorzy ucierpią na skutek strajku lekarzy?
ANTONI JOSZKO

DARIA PIĄTEK

DOROTA MACIEJEWSKA

Uważam, że dotychczasowa sytuacja również bardzo szkodzi lekarzom, uderzy także w nas, kiedy
zdesperowani wyjadą do pracy za
granicą. A co mają robić chorzy w
tej sytuacji? Sam się leczę u kardiologa i wiem, jak to jest. Ale niestety,
jest to też oﬁara, którą ponosimy,
żeby doczekać się zmian systemu,
który tak naprawdę powinien ulec
zmianie już jakieś 20 lat temu.

Nie jestem może zbyt zorientowana
w obecnej sytuacji, znam ją tyle, co
z telewizji. Uważam jednak, że jest
to niezdrowa sytuacja, jeśli chory
nie może iść do lekarza, bo ten strajkuje. Lekarze walczą o swoje, ale też
powinni sobie uświadomić, że w
innych, równie odpowiedzialnych
zawodach, ludzie zarabiają nieraz
połowę tego, co oni. Ja sama w razie
potrzeby leczę się prywatnie.

Popieram strajkujących lekarzy,
uważam, że mają rację. Sama byłam niedawno u lekarza i nie zostałam przyjęta, ale nie robiłam z tego
wielkiego problemu. Solidaryzuję
się z lekarzami, powinni więcej zarabiać. A jeśli będą mieli zarobki w
podobnym standardzie, co na Zachodzie Europy, to nie będą wtedy
mieli potrzeby wyjeżdżać do pracy
za granicę.

GRZEGORZ SUDER

TYMOTEUSZ NIESŁAŃCZYK

SEBASTIAN MICHALSKI

Nie popieram strajkujących lekarzy.
Uważam, że zarabiają wystarczająco, bo wiadomo, że nie pracują na
jednym etacie. Nasi lekarze chcą
wyrównać zarobki do tych, jakie
mają ich koledzy na Zachodzie, ale
nie zwracają uwagi na polskie realia, na to, że w innych zawodach
ludzie zarabiają jeszcze mniej od
nich.

Z tego, co wiem, lekarze przyjmują
obecnie pacjentów tylko w sytuacji
zagrożenia życia. Moim zdaniem
chorzy aż tak nie ucierpią. A taka
oﬁara jest po prostu konieczna, bo
to, co się do tej pory dzieje w polskiej służbie zdrowia jest straszne.
Niech ludzie przejrzą na oczy, że
coś jest nie tak z naszym krajem i
rządem.

Z pewnością strajk lekarzy może
się odbić na chorych. Problem jest
obecnie tak nabrzmiały, że powinien wreszcie pęknąć. Uważam,
ze ci silnie zmotywowani lekarze
powinni poprowadzić prywatne
praktyki, słabsi niech zostaną w
szpitalach, a inni wyjadą za granicę. Obecna sytuacja jest chora.
Weterynaria lepiej się ma, niż tak
zwana bezpłatna służba zdrowia.

6 AKTUALNOŚCI
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Pracownicy PWiK
mają ręce pełne
roboty. Na zdjęciu
Jacek Kubera.

EUGENIUSZ SKRZYPIEC WICEPREZES
PWIK RYBNIK

Beczkowozy muszą posiadać atesty. Dopuszczenie
takich samochodów do
ruchu to duża odpowiedzialność, której my nie
możemy wziąć na swoje
barki. Wypadek z takim
pojazdem to duże niebezpieczeństwo ze względu
na ładunek jaki wiezie.
Wbrew pozorom nieczystości to bardzo niebezpieczne odpady.
URSZULA KOCZY
FIRMA KOMAX S.C.
– WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Tylko rybnickie wodociągi wymagają atestów od
prywatnych przewoźników. Sami nie wiemy dlaczego. Tego typu badania
nie są wymagane np. w
Wodzisławiu czy Żorach.
Jesteśmy słabo poinformowani w tym temacie,
wiemy tylko, że z końcem
czerwca utracimy prawo
wjazdu na teren PWiK. W
Katowicach powiedzieli
nam, że nasze „beczki”
możemy sobie postawić w ogrodzie i zrobić z
nich kwietniki. Wodociągi
nie dają rady obsłużyć
wszystkich klientów. Czasem sami się do nas zwracają o pomoc.

Kiedy tylko kanalizacja będzie gotowa, ﬁrmom zajmującym się wywozem nieczystości grozi upadek

Smrodek wokół beczkowozów
Beczkowóz z ładunkiem
– oto kość niezgody między
miastem a drobnymi przedsiębiorcami. Co najmniej
kilkadziesiąt ﬁrm trudniących się w Rybniku wywozem nieczystości z szamb,
może przestać istnieć, jeśli
władzom uda się ukończyć
kanalizację.
Wbrew pozorom ﬁrmy te
już teraz nie mają łatwego
życia. Jak mówią, władze co
rusz wynajdują nowe przepisy, by utrudnić im życie.
– Sprawa jest grubymi nićmi szyta. Wygląda na to, że

miasto chce zyskać monopol
na wywóz nieczystości. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji posiada dwa
beczkowozy, z czego podobno jeden niesprawny. Jakim
cudem jeden samochód obsłuży cały Rybnik? – dziwi się
Bronisław Drabiniok, radny z
dzielnicy Zebrzydowice.
Bez badań ani rusz
Według Urzędu Miasta
każdy beczkowóz, jako urządzenie ciśnieniowe musi

posiadać certyﬁkat Urzędu
Dozoru Technicznego. Sęk w
tym, że większość beczkowozów to samoróbki wykonane
w przydomowym warsztacie
i taki pojazd badań raczej nie
przejdzie. – Skoro dążymy do
podnoszenia standardów w
kanalizacji, to dlaczego nie
stosować obowiązujących
przepisów w stosunku do
beczkowozów. Te bez wymaganych dokumentów już
miały nie być wpuszczane na
teren PWiK, ale po raz kolejny
przełożyliśmy termin do kiedy należy przedstawić wyni-

ki badań. Każdy, kto do końca
lipca zgłosi auto na listę oczekujących na badania, może
nadal świadczyć nam usługi.
Jeśli tego nie zrobi lub jeśli
nie przejdzie pomyślnie badań, zerwiemy z nim umowę
– wyjaśnia Michał Śmigielski,
zastępca prezydenta.

Czemu nie pozwolą?
Radny Drabiniok, który
sprawę beczkowozów poruszył na majowej sesji Rady
Miasta ripostuje: – Po co badania ciśnieniowe, skoro tam
praktycznie ciśnienia nie ma?

To zbiorniki półotwarte. Aby
sprostać nowym przepisom,
ﬁrmy będą musiały brać kredyty na nowe samochody, a te
kosztują 200-300 tys. złotych.
Nikt nie spłaci tego kredytu,
gdy ruszy kanalizacja. Dlaczego miasto nie pozwoli im
popracować jeszcze rok czy
dwa na starym sprzęcie? Jakoś nikt do tej pory ładunku
na drodze nie zgubił – mówi
Drabiniok.
To nie jedyny spór między
właścicielami
beczkowozów. Wcześniej nie chciano
od nich przyjmować nieczy-

stości, bo te miały zły skład
chemiczny. Podobno do tej
pory przyjmowane są dodatkowe opłaty, gdy ładunek nie
spełnia norm chemicznych.
Jakiś czas temu prywatni
przedsiębiorcy zaproponowali magistratowi, że zamontują w swoich beczkowozach
zawory z atestami, to jednak
nie zadowoliło urzędników.
W chwili obecnej w Rybniku
działa kilkadziesiąt takich
ﬁrm. Na wywóz nieczystości trzeba czekać nawet dwa,
trzy tygodnie.
Adrian Czarnota

Być może już niebawem w Wodzisławiu powstanie noclegowania jednodniowego pobytu

Jeden dzień pod dachem
Takiego miejsca z pewnością brakuje w innych
miastach. W Wodzisławiu
powstaje noclegownia, w
której bezdomni będą mogli
spędzić jeden dzień.
Od lat wodzisławskie Towarzystwo Charytatywne
„Rodzina” prowadzi schronisko dla bezdomnych przy
ul. Marklowickiej. Teraz myśli się o uruchomieniu tutaj
noclegowni jednodniowego
pobytu.
– Zamierzamy w tym celu
zagospodarować zniszczo-

ne pomieszczenia po byłej
kwaszarni. Liczymy na to, że
pomogą nam w tym przedsięwzięciu środki zewnętrzne.
Już pracujemy nad tym, by
je pozyskać – mówi Grażyna
Mnich, prezes towarzystwa.
Obecnie w wodzisławskim
towarzystwie trwają przygotowania wniosku do międzynarodowego funduszu dla
organizacji pozarządowych
ﬁnansowanego
głównie
przez Islandię, Lichtenstein i
Norwegię. Dla wodzisławian
jest to szansa na otrzymanie

doﬁnansowania sięgającego
nawet 90 % kosztów inwestycji. To z pewnością ułatwiłoby realizację pomysłu.
Remont pomieszczeń kwaszarni miałby kosztować ok.
90 tys. zł. Projekt i kosztorys
dostosowania lokalu powstał
w ubiegłym roku w Zakładzie
Gospodarki Mieszkaniowej i
Remontowej w Wodzisławiu.
Władze miasta zdecydowały
o przekazaniu tego obiektu
twarzystwu, które zamierza doprowadzić sprawę do
szczęśliwego ﬁnału.

W noclegowni jednego
dnia funkcjonowałyby dwa
pokoje mieszkalne, kuchnia z jadalnią oraz pomieszczenie dla administratora.
Przyjmowane byłyby tu osoby nie mające czasowo dachu nad głową. Podobnie
jak w innych placówkach
tego typu, warunek jest jeden
– mają być trzeźwi. Pobyt takiej osoby w wodzisławskiej
noclegowni nie będzie mógł
przekroczyć 24 godzin.
(raj)

Póki co pomieszczenia po byłej kwaszarni są w fatalnym
stanie – mówią Grażyna Mnich i Tadeusz Fugiel z Towarzystwa
Charytatywnego „Rodzina”
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NA LOTNISKU W GOTARTOWICACH ZGINĄŁ PARALOTNIARZ

Mogła zgubić go rutyna
Tragicznie dla 53–letniego
mieszkańca Żor skończył
się niedzielny lot na paralotni. Mężczyzna podczas podchodzenia do lądowania na
terenie rybnickiego aeroklubu, stracił równowagę i

spadł z wysokości dziesięciu
metrów.
– Mimo akcji reanimacyjnej mężczyzny nie udało się
uratować. Ustalamy okoliczności wypadku. Zabezpieczyliśmy całą dokumentację

dotyczącą miedzy innymi
warunków pogodowych jakie panowały feralnego dnia
– wyjaśnia Aleksandra Nowara z rybnickiej policji.
Dla paralotniarzy na lotnisku w Rybniku wydzielono

We wtorek na ulicy Wodzisławskiej podpalił się mężczyzna, cała sprawa
owiana jest tajemnicą

Spalił się ze złości
Najprawdopodobniej konﬂikt rodzinny był przyczyną tragedii, do jakiej doszło
5 czerwca na ulicy Wodzisławskiej w Rybniku. Około
godziny dwudziestej pierwszej pracownicy pogotowia
ratunkowego zostali wezwani do poparzonego mężczyzny. Na miejscu okazało się
że 56-letni mężczyzna oblał
się benzyną i podpalił. Z licznymi poparzeniami został
odwieziony do szpitala, gdzie
dzień później zmarł.

– Rzeczywiście mamy zgłoszenie o takim zdarzeniu.
Zawiadomili nas pracownicy pogotowia. Nikt z rodziny
nigdy nie zgłaszał nam żadnych problemów w rodzinie – wyjaśnia nadkomisarz
Aleksandra Nowara, rzecznik
rybnickiej komendy policji.
Według sąsiadów w rodzinie
istniał ostry konﬂikt rodzinny.
Dochodziło do znęcania się i
gróźb. Właśnie to było najprawdopodobniej przyczyną
podpalenia się mężczyzny.

Policja zatrzymała 56–letniego Gerarda Sz., celem wyjaśnienia jego ewentualnego
związku z tragedią. Prokuratura milczy w tej sprawie.
– Na prośbę rodziny nie
udzielamy jakichkolwiek informacji w tej sprawie – informuje Bernadeta Breisa,
szefowa rybnickiej prokuratury.
Rybnicki sąd zadecydował
w czwartek o zastosowaniu
wobec Gerarda Sz. dozoru
(acz)
policyjnego.

specjalny sektor. Nie odbywają się tu żadne inne loty.
Wiadomo, że w momencie
kiedy paralotniarz kończył
lot, pogoda gwałtownie się
załamała. Bogusław M. był
doświadczonym paralotnia-

rzem. Miał na koncie przeszło 200 lotów. Sprawę bada
komisja lotnicza. Jedna z hipotez zakłada, że pilot popełnił błąd lekceważąc pogodę.
Widząc nadciągającą burzę
powinien skończyć lot. Pod

chmurą burzową panują
bardzo zdradliwe warunki
atmosferyczne. Paralotniarz
ma dwa wyjścia. Może lądować lub uciekać przed
chmurą.
(acz)

Cysterna na skrzyżowaniu
Szóstego czerwca, kilka minut po
godzinie siódmej rano, policjanci
odebrali zgłoszenie o przewróconej ciężarówce na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Stawowej.
– Przewróciła się ciężarówka wioząca pył paleniskowy z Elektrowni
Rybnik. Kierowca skręcając na
skrzyżowaniu nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do
przewrócenia cysterny – wyjaśnia
Aleksandra Nowara z rybnickiej
policji. Ciężarówka z cysterną leżała na skrzyżowaniu kilka godzin.
Ruchem kierowali policjanci. – Kierowca wiózł prawie trzydzieści ton
pyłu. Nie udało się przepompować ładunku. Aby postawić cysternę na koła, musieliśmy sprowadzić dźwigi z Dąbrowy Górniczej i Gliwic – tłumaczy Wojciech Rduch z rybnickiej straży pożar(acz)
nej. Kierowca został ukarany mandatem.

Reklama w prasie
DOCIERA PRECYZYJNIE!*
Z PEWNOŚCIĄ DZIĘKI TYGODNIKOWI RYBNICKIEMU
Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego – 5 edycję otrzymasz GRATIS
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
Tel. 032 421 05 10 w. 39, 0600 081 664, wostojski@nowiny.pl

* W przypadku produktów, które nie są adresowane do masowego odbiorcy zdecydowanie najlepiej jest
korzystać z mediów drukowanych. Dzięki temu reklamodawcy mogą niezwykle precyzyjnie określać grupy
docelowe swoich produktów oraz kontrolować dotarcie do swoich potencjalnych klientów. Reklamy usług
i produktów oferowanych na rynku lokalnym są w większości publikowane w prasie lokalnej i regionalnej.

Promocja ważna do 26 czerwca 2007 r.
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Budynek PCK w Rybniku jest świadectwem oﬁarności i woli niesienia pomocy kilku pokoleń rybniczan

Zbudowany na planie
krzyża św. Antoniego
Budynek rybnickiego
Polskiego Czerwonego
Krzyża, na ulicy Chrobrego jest świetnym
przykładem architektury
dwudziestolecia międzywojennego. Jednak
nie tylko rozwiązanie
budowlane czyni go
wyjątkowym.
Początki PCK w naszym
mieście sięgają letnich miesięcy 1919 roku. Wtedy to
zainaugurowała działalność
jej rybnicka delegatura. Było
to jeszcze za rządów niemieckich, co utrudniło pracę
pierwszemu, nieoﬁcjalnemu
delegatowi – Marianowi Różańskiemu. Był to wszak znany polski działacz narodowy,
a takiego Niemcy nie chcieli
zaakceptować. Później, w
wolnej Polsce nie było już
przeszkód personalnych. W
1923 roku funkcję przewodniczącej objęła Eufrozyna
Weberowa, żona burmistrza
Rybnika. Nastąpił wszechstronny rozwój organizacji

– stworzono wiele kół terenowych PCK w okolicznych
miejscowościach, m. in. w
Wodzisławiu i Czerwionce.
Rybnicki Czerwony Krzyż
pomagał matkom w opiece nad dziećmi, prowadził
poradnie: przeciwgruźliczą
i przeciwweneryczną. Prowadzono także szeroką działalność charytatywną – od
akcji kolonijnej dla ubogich
dzieci po opiekę nad starcami. Ciekawostką mogą być
szkoleniowe ﬁlmy, które wyświetlano w miejscowych
kinach pod egidą PCK: „Kultura ciała” albo „Mucha to
szkodnik”. Wciąż jednak brakowało dla tej prężnej organizacji siedziby z prawdziwego
zdarzenia...
„Cegiełki” na cegły
W początkach swej działalności w Rybniku PCK mógł
zadowalać się prowizorycznymi siedzibami. Jednak w
miarę rozwoju organizacji
dzierżawiony stary dom na
rogu ulic Chrobrego i 3 maja
przestał wystarczać tak szerokiej skali działań. Podjęto
zatem wyzwanie wybudowa-

nia nowoczesnej siedziby od
podstaw. Najważniejszą sprawą było oczywiście zebranie
odpowiednich funduszy. W
ramach specjalnego komitetu urządzano zbiórki na
ten cel – oprócz kilku tysięcy członków odpowiednio
duże „cegiełki” wykupiły
także ﬁrmy oraz instytucje
samorządowe. Szczególnie
nowemu dziełu przysłużył
się Urząd Miasta w Rybniku,
który m.in. podarował plac
pod budowę. Co szczególnie
ciekawe „lobbing” na rzecz
budowy gmachu prowadziła
obok Jadwigi Biały, Eufrozyna Weber – żona ówczesnego burmistrza miasta! Całe
szczęście, że czasy komisji
śledczych ds. dysponowania
publicznymi pieniędzmi miały dopiero nadejść... Okazałą
budowlę oddano do użytku w
listopadzie 1938 roku. Obok
PCK znalazł w niej miejsce
m. in. ośrodek zdrowia.
Ogrom pracy
W czasach wojennych zlikwidowano rybnicki PCK.
Siedzibę zaadaptowano dla
celów niemieckiej pomocy

społecznej. Niestety, próżno
w jej działalności dostrzec
sprawiedliwą pomoc dla
wszystkich. Niebawem nadeszły jednak lepsze czasy.
Tak jak budynek, wojnę przetrwała także idea Polskiego Czerwonego Krzyża. Po
przejściu frontu pracy było
co niemiara: troską otaczano
byłych więźniów i rannych,
sieroty, których w powojennych czasach nie brakowało.
Dodatkowym zajęciem Czerwonego Krzyża właściwie na
całym świecie było odnajdywanie informacji o ludziach
zaginionych w wojennej
zawierusze. Odbudowywano sieć kół terenowych, do
pracy w PCK wciągano młodzież. Nominalnym przewodniczącym po wojnie był
burmistrz miasta – Władysław Weber. Jednak prasa z
lat 50-tych XX wieku donosi o przerwie w działalności
PCK w latach 1950-1957. Po
tym okresie, miał reaktywować się Społeczny Komitet z
Anielą Pietruszkową na czele („Nowiny” 1957, nr 16).
Później, aż do 1996 roku na
czele stał dr Tadeusz Łata.

Docierały
do 127 chorych
Tak czy inaczej, Czerwony
Krzyż istniał w głównej mierze dzięki rzeszom oﬁarnych
członków. Szczególnie ważną działalnością powojenną
organizacji, było pobieranie
krwi na potrzeby szpitali.
Ośrodek rybnicki honorowego krwiodawstwa odznaczał
się dużą liczbą członków. Specyﬁką tamtych czasów było
organizowanie przez Czerwony Krzyż drużyn medyczno–sanitarnych. Na wypadek
konﬂiktu zbrojnego miały
służyć pomocą rannym żołnierzom i oﬁarom cywilnym.
Dość powiedzieć, że równolegle z przygotowaniem obrony przed zachodnią agresją,
PCK rozdzielał paczki żywnościowe nadchodzące stamtąd właśnie... Najważniejsze
było jednak, że mimo zmiany
czasów i systemów politycznych organizacja w Rybniku
mogła realizować swe szczytne cele: np. w 1991 roku 33
siostry PCK docierały autobusami do 127 chorych! Idea
dobroczynności przetrwała
dziejowe burze.

Gmach pełen symboli
Projektantem
budynku
PCK był inż. Karol Tchórzewski. Zastosował on typowe
dla polskiego dwudziestolecia wzory architektoniczne.
Zasadniczo budynek posiada trzy kondygnacje, a jego
plan zbliża się do tzw. krzyża
św. Antoniego (bez jednego
z ramion). Być może to nawiązanie do Rybnika – miasta św. Antoniego? Szersze
okna z boku elewacji głównej i wysunięty środowy ryzalit (występ muru) przydają
mu symetrii. Ale są to tylko
pozory. Wystarczy spojrzeć
na część środkową: seria
wydłużonych okien, balkon
i charakterystyczne okrągłe
okno nad wejściem. Ten rodzaj okna (oculus) jest typowy dla budowli sakralnych.
Czyżby architekt wskazywał na sakralny charakter
dzieła pomocy potrzebującym? Ostatnim z symboli jest
krzyż. Nie potrzeba było
umieszczać go na ścianach
– jego przedstawienie widnieje przecież na większości
okien!
Tomasz Ziętek
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Eugeniusz Kluczniok ze swoim psem Honorem rasy wyżeł niemiecki, szorstkowłosy

I kręcimy panowie...

Eugeniusz Kluczniok z rybnickiego osiedla Nowiny nakręcił ﬁlmy, które cieszą się ogromną popularnością wśród górników

Takie właśnie jest życie
Płyty z ﬁlmami „Jak
przed wojną”, „Msza” i
„Kant–Pol” krążą na kopalniach z rąk do rąk. I
chyba nie ma górnika,
który by nie widział
chociaż jednego. – Ja,
to je wszystko prowda
– mówią o ﬁlmach.
Twórca tych ﬁlmów – Eugeniusz Kluczniok mieszka na
rybnickim osiedlu Nowiny. Z
zawodu jest elektrykiem, po
szkole zawodowej. Od blisko
czterdziestu lat związany jest
z kopalnią „Dębieńsko”. W
Dębieńsku się też urodził.
Przez kilka lat był górnikiem,
obecnie pracuje w jednej z
ﬁrm powstałych w zlikwidowanej kopalni. To właśnie tutaj powstał pomysł na
pierwszy ﬁlm. – Mam zawodowe prawo jazdy i czasem
jeżdżę służbowym samochodem. I kiedy tak stałem
nieraz i czekałem na kogoś,
obserwowałem z samochodu
złodziei i to, co się dzieje wokół zamkniętej kopalni. Na
tej kanwie powstał scenariusz – wspomina Eugeniusz
Kluczniok. Od wielu lat cały
swój wolny czas poświęca

największym pasjom życia:
ﬁlmowi i muzyce. – Cała muzyka we wszystkich moich
ﬁlmach jest również mojego
autorstwa – mówi rybniczanin.
Otwierają się drzwi
Eugeniusz Kluczniok ma
w sobie coś, co otwiera mu
drzwi urzędów i serc ludzi,
którzy chętnie pomagają mu
w realizacji pomysłów. Dyrekcja kopalni „Chwałowice”
bez problemu zgodziła się na
realizację zdjęć pod ziemią,
a władze Rybnika udostępniły nawet rynek, gdzie dla
potrzeb ﬁlmu „Kant–Pol” zostały zniszczone trzy samochody. Niektórzy dziwią się,
że zwykły górnik z kopalni
„Dębieńsko” podjął się tak
wielkiego przedsięwzięcia.
Nie zrażają go trudności, problemy. Potraﬁ przekonać do
siebie ludzi. W jego ﬁlmach
grają zarówno zwykli górnicy, jak i aktorzy, chociażby
znany Jerzy Cnota czy Grzegorz Stasiak. We „Mszy” można też zobaczyć m.in. Marka
Szołtyska czy Piotra Szolca.
Słowa uznania
od Kutza
Za swoją twórczość Eugeniusz Kluczniok zebrał wiele

pochwał. W 2005 roku został
nagrodzony przez prezydenta Adama Fudalego w dziedzinie kultury, w tym roku
był nominowany do tytułu
„Człowiek Roku” w Rybniku.
Ponadto wraz z Mirosławem
Ropiakiem, szefem Klubu Filmu Niezależnego w Chwałowicach, występował także w
kanale „Kultura” TVP, prowadzonym tego dnia przez
Kazimierza Kutza i Grażynę
Torbicką. Największym sukcesem Eugeniusza Klucznioka jest z pewnością udział
jego ﬁlmu „Jak przed wojną”
w ubiegłorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w
Gdyni. – Z tego, co robię, nie
mam żadnych korzyści, jedynie radość, że innym ﬁlmy się
podobają. Nie przejmuję się
tym, kiedy mówią, że są nieprofesjonalne. I mam pomysły na kolejne – uśmiecha się
reżyser z Rybnika.
Iza Salamon

Sonda

TOMASZ MAZUREK
– górnik kopalni „Marcel”

Oglądałem dwa ﬁlmy „Jak przed wojną” i „Mszę”. Teraz zamierzam również
obejrzeć ten trzeci – „Kant–Pol”. U nas na
kopalni cieszą się one dużym zainteresowaniem. Podobają nam się głównie dlatego, że górniczy świat jest w nich przedstawiony bardzo prawdziwie. Pożyczamy
je sobie wzajemnie. Są bardzo fajne.
DANIEL WINKLER
– górnik kopalni „Jankowice”

W ﬁlmach Eugeniusza
Klucznioka zagrał także
aktor znany m.in. z ﬁlmów
Kazimierza Kutza – Jerzy Cnota

KAZIMIERZ KUTZ, REŻYSER

Przyjechałem raz do Chwałowic na
Przegląd Filmu Niezależnego i byłem
mile zaskoczony ﬁlmem Eugeniusza Klucznioka. Jestem pełen podziwu dla twórców, że stać
ich na tak poważne przedsięwzięcie. Kiedy
miałem swój dzień w kanale „Kultura”, zaprosiłem ich do studia. To, co robią, zasługuje na słowa uznania.

Sceny z ﬁlmów „Msza” i „Kant-Pol”

Co o ﬁlmach mówią górnicy
i nie tylko?

Te ﬁlmy cieszą się wśród nas wielką popularnością. Z tego, co wiem, ogląda je
bardzo wielu górników, pracowników
kopalni, także ich rodziny i znajomi. Pożyczamy je sobie jeden od drugiego. Jest w
nich pokazana cała prawda o życiu i pracy
górnika, są pokazane sceny z prawdziwego życia. A to się w innych ﬁlmach rzadko
spotyka.
ADAM PRZĄDKA
– pracownik jastrzębskiej ﬁrmy
Mój brat jest górnikiem na kopalni
„Krupiński” i on właśnie przyniósł te ﬁlmy do domu. Dzięki niemu miałem je
okazję obejrzeć. Oglądaliśmy je z wielkim zainteresowaniem i bardzo nam
się podobały. Widziałem wszystkie trzy
ﬁlmy, moim zdaniem pokazują górniczą rzeczywistość, tak jak to jest.
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Najpiękniejszy pies wystawy rasy shih tzu ze swoją właścicielką Barbarą Oleszczuk

Najlepszym młodym prezenterem została Danuta Ożarowska (w środku)

Tegoroczna XIII krajowa wystawa psów rasowych w Raciborzu zgromadziła 774 psy ze 156 ras. Było to prawdziwe święto sympatyków kynologii.

Wybrano psią miss piękności
Można było obejrzeć psią
arystokrację, najwspanialsze
i najrzadsze okazy z Polski,
Czech, Słowacji i Niemiec.
Zachwycały swym pięknem
i wypielęgnowaniem.
Podczas wystawy odbył się
pokaz psów obronnych oraz
konkurs na młodego prezentera, w którym I m. zdobyła
Danuta Ożarowska. Konkurencje ﬁnałowe pozwoliły
wyłonić zwycięzców wystawy: najpiękniejszego szczeniaka, juniora, weterana, psa
ras polskich i psy z grup FCI.
Wyboru dokonywali specjaliści – sędziowie z Polski
lub zaproszeni z zagranicy z
uznanych przez FCI organizacji kynologicznych innych
krajów.
Wystawę zwieńczył wybór
best in show – najpiękniejszego psa wystawy. Została nim
suczka Milady Ad Acte FCI,
złoto-biała, rasy shih tzu. – Jestem bardzo szczęśliwa. Moja

suczka ma dopiero 20 miesięcy, a odniosła już znaczące
sukcesy. Pochodzi z linii kanadyjskiej i amerykańskiej.
Ma trzy CACIBy, a więc jest
w drodze do uzyskania certyﬁkatu na międzynarodowego
championa piękności, czyli
Interchampiona. Otrzymuje
go pies/suka, który otrzymał
4 CACIBy w odstępie ponad
roku od trzech różnych sędziów, w tym dwa muszą być
przyznane na wystawach
w kraju a pozostałe dwa za
granicą. To pierwszy występ
mojej suczki w klasie otwartej
– mówi Barbara Oleszczuk z
Rybnika, jej właścicielka. II m.
zajął kerry blue terrier – Daisy Lady Vaksam Tomasza
Krysiaka z Kamiennika, a III
– bokser pręgowany Da Vinci
Moravia Box Aleny Żarskiej.
Patronat medialny nad imprezą sprawowały Nowiny Raciborskie i portal nowiny.pl.

Trzy najpiękniejsze psy wystawy na podium

(e)

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ – GALERIA
KONKURS

Psi urok

Studio Pielęgnacji zwierząt
Artykuły zoologiczne

Rybnik,
ul. Zebrzydowicka 30,
tel. 503 854 276
www.psiurok.com.pl.,
kontakt@psiurok.com.pl

Chihuhua męczył upał ze względu na gęstą i długą sierść

Trębacze oznajmiali zwycięstwo psów z każdej z grup FCI

Ważne jest, aby pupila odpowiednio zaprezentować

Ostatnie zabiegi pielęgnacyjne przed wyjściem na ring

WYGRAJ USŁUGĘ W SALONIE DLA SWOJEGO PUPILA
Wyślĳ SMS o treści TAK lub NIE na numer telefonu 7101
(koszt 1,22 zł brutto) z preﬁksem NRB i odpowiedz na pytanie:
czy na rynku są dostępne specjalne szampony dla psów?
4 Kąpiele kosmetyczne
4 Strzyżenie psów wszystkich
i leczenie
ras według wzorców FCI
4 Strzyżenie psów nierasowych 4 Czyszczenie uszu i obcinanie
paznokci
4 Rozczesywanie skołtunionej
4 Trymowanie
sierści
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Kochasz swojego czworonożnego pupila, ale czy wystarczająco o niego dbasz?

PSIAKI LUBIĄ PERFUMY
Odwiedziliśmy jeden z coraz częściej spotykanych salonów psiej urody. W zakładzie
fryzjerskim dla psów „Kaja”
w Turzy Śl. sprawdziliśmy, w
jaki sposób możesz zadbać o
swojego czworonoga. Wydaje Ci się, że to zbędne zawracanie głowy? Uważaj, bo już
wkrótce może się okazać, że
jesteś jednym z niewielu posiadaczy pieska, który nigdy
nie był w takim miejscu.
Wachlarz usług wykonywanych przez tego typu salony
jest ogromny i nie ogranicza
się on wcale do zwyczajnego
strzyżenia włosa. W takim
salonie naszemu pupilowi
możemy jeszcze wytrymować sierść (przerzedzenie).
Ponadto możemy swojego
czworonoga poddać różnego
rodzaju zabiegom pielęgnacyjnym, takim jak kompleksowej kąpieli z czyszczeniem
uszu, czy psiemu manicure i
pedicure. Ponadto zostanie
mu zrobiona odpowiednia
„fryzura”. Za to wszystko
zapłacimy około 40 – 50 zł
w zależności od tego, jakiej
rasy jest nasz pies. Okazuje
się, że zapotrzebowanie na
tego typu usługi jest coraz
większe. – Z roku na rok
mój salon ma coraz więcej
klientów. Przyjeżdżają pieski startujące w różnego typu
wystawach, ale nie tylko. Coraz częściej ludzie mają ładne domy, zadbane ogrody.
Chcą też mieć zadbanych
czworonogów. Dziś już nie
wypada, by po naszym ogrodzie biegał zaniedbany pies,
bo sąsiedzi będą właściciela wytykać palcami – mówi
Beata Jaszczak, właścicielka

salonu. – Najczęściej odwiedzają nas właściciele foksterierów, sznaucerów, york’ów
oraz piesków, wystawianych
na psich pokazach i wystawach – dodaje.
W każdym tego typu salonie można ponadto kupić przeróżne gadżety. O
przyjemny zapach zadbają
odpowiednie szampony do
kąpieli, które kosztują od 6 do
60 zł. Jednak prawdziwym hitem są… pieskie perfumy. Oddzielne dla piesków i suczek.
Kosztują one od 30 do 50 zł i
są coraz częściej kupowane.
Ich zapach jest bardzo podobny do tych stosowanych
przez nas, z tą jednak różnicą, że nie drażnią one psiego
nosa. W utrzymaniu higieny
niezbędne okażą się pasty do
psich zębów. Kosztują one 18
zł, w komplecie z odpowiednimi szczotkami. W utrzymaniu odpowiedniego wyglądu
pieska pomogą nam różnego
rodzaju szczotki do sierści –
od 20 do 45 zł, rękawice do
wyczesywania krótkiej sierści – 18 zł, obrotowe zgrzebło
do wyczesywania dłuższej
sierści – 24 zł. Ponadto możemy się zaopatrzyć w ﬁlcak
do rozczesywania kołtunów
– 24 zł, gilotynę do obcinania
pazurów – 26 zł i… grzebyki
do psich wąsów – 16 zł. Hitem są psie ubranka. Możemy zakupić różne wzory i
rozmiary psich sweterków
czy sukienek. Ich cena waha
się od 30 do 60 zł. Do tego
dokupić musimy jeszcze pasującą do stroju kokardkę i
nasz pupil jest już gotowy, by
wyruszyć na letni spacer.
Artur Marcisz

Bazyl, piesek rasy shitsu cierpliwie czeka na zakończenie swojej wizyty u psiego fryzjera

O modnych rasach psów i psich badaniach mówi Jerzy Brząkalik z Przychodni dla Zwierząt S.C. w Rybniku

Reksio musi być zbadany
JERZY
BRZĄKALIK
– lekarz weterynarii
Właściciela psa
trzeba odpowiednio pokierować. To pozwala uniknąć błędów.

– Czy można powiedzieć,
że istnieje swojego rodzaju
moda na rasę psa?
– Zdecydowanie tak. Moda,
jeśli tak można powiedzieć,
na psa trwa cały czas, zmieniają się tylko rasy. Jakiś czas
temu modne były psy obronne, ale ostatnio coraz mniej
ludzi decyduje się na takie
zwierzę. Być może za sprawą
pogryzień, o których głośno
w mediach. Po dużych psach
wracają mniejsze rasy, takie
jak yorki. Obserwuję to, gdy
ludzie przychodzą ze szczeniakami na pierwsze badania. Oczywiście nadal ludzie
chcą duże psy, ale powiększa
się przewaga maluchów.
– Czy ludzie częściej korzystają z usług weterynarza?

– Kiedyś traktowano nas jako
ostateczność. Gdy zwierzę
było już prawie na tamtym
świecie, wtedy dzwoniono
po weterynarza. Teraz większy nacisk kładzie się na proﬁlaktykę niż zwalczanie. Gdy
kupuje się psa u hodowcy,
jest on już zaszczepiony i zbadany. Psy z giełdy wymagają
oględzin i właśnie coraz więcej ludzi uświadamia sobie,
że wizyta u weterynarza jest
naprawdę niezbędna. Pies
otrzymuje swoją książeczkę,
gdzie są wpisywane informacje, które potem pomagają w
leczeniu.
– Jakie badania należy przeprowadzić po zakupie psa?
– Wizyta u weterynarza po
zakupie pieska pomaga prze-

kazać świeżo upieczonym
właścicielom podstawową
wiedzę na temat żywienia
czy szczepień. Właściciela
trzeba odpowiednio pokierować. To pozwala uniknąć
błędów. Sprawdza się stara
prawda, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Mówimy im, co
ich czeka i ile muszą wydać
na swojego pupila. Zestaw
szczepionek plus odrobaczenie pupila to koszt kilkudziesięciu złotych. To tzw.
„zestaw startowy”. Później
dochodzą szczepienia okresowe. Żadne jednak pieniądze nie mogą się równać ze
zdrowiem najlepszego, psiego przyjaciela.
Rozmawiał Adrian Czarnota
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Nowości kulturalne
KSIĄŻKI | MUZYKA | PRASA | MULTIMEDIA | FILMY | ART. PAPIERNICZE | FOTO

książki

multimedia
TYLKO
W SALONACH

Gra PC

od 22 do 26.06.07

FORZA 2 Motorsport
Realistyczna symulacja fizyki jazdy, efektowne uszkodzenia
pojazdów, grafika o jakości fotograficznej oraz licencjonowane
opcje tuningu i dostosowywania - wszystkie cechy doceniane
przez graczy w poprzednich wersjach gry zostały ulepszone.
Dzięki 300 najnowszym samochodom do zdobycia, a także
możliwościom tuningu i personalizowania gra „Forza
Motorsport 2” pozwoli poczuć prawdziwe wyścigowe emocje.

Alex Goldfarb, Marina Litwinienko
Śmierć Dysydenta

Dlaczego zginął Aleksander Litwinienko?
Bardzo osobista opowieść o życiu i śmierci Aleksandra Litwinienki,
napisana przez najbliższe mu osoby: żonę Marinę i przyjaciela Alexa
Goldferba. Jest to także opowieść o współczesnej Rosji. Litwinienko,
byty agent rosyjskiej Fbderalnej Służby Bezpieczeństwa, który ucieki
z Rosji w 2000 roku, został otruty promieniotwórczym polonem
w Londynie w listopadzie 2006.

Gra PC
Rodzinka Robinsonów
Gra akcji oparta na produkcji kinowej Walt Disney Pictures.
Pozwala na wyprawę do „lepszego jutra” z unoszącymi się
w powietrzu pojazdami i miastami, gdzie mieści się
Robinsonada, zakład badawczo-konstrukcyjny Dzięki
niezwykłym wynalazkom, gracz doświadczy tu wielu przygód
by przeszkodzić w realizacji planu zmiany przyszłości...

cena

7939 69.90

muzyka
The Cloud Room
The Cloud Room

spotkania z kulturą
Książka
FESTIWAL CZYTELiyiANII w EM Pi Ku
DUŻO CZYTAM. DUŻO WIEM
11-17 czerwca 2007
Spotkania z autorami książek, warsztaty szybkiego czytania,
konkursy literackie z nagrodami, głośne czytanie - zapraszamy
na Festiwal Czytelmanii w EMPiKu. Odbierz w EMPiKu swoją
książkę - prezent w dniach 16-17 czerwca!*
* każdy kto zakupi w EMPiKu dowolną książkę, otrzyma
w prezencie „Tbny Thłćtani” - dotychczas niepublikowane
opowiadanie Haruki Murakami. Promocja jest ważna do
wyczerpania zapasów.

TADEUSZ NIWIŃSKI
The Cloud Room są autorami jednej z największych
niespodzianek muzycznych tego roku. Pomimo tego, że są
zespołem rockowym, związanym z nowojorską sceną niezależną,
zaistnieli na listach przebojów z hitem „Hey Now Now" obok
największych gwiazd! TYudno się dziwić, ta piosenka, tak jak
każdy prawdziwy przebój, wciąga każdego, kto usłyszy ją
choćby raz.

11 czerwca, godz. 17.00
EMPiK CSiB Stary Browar, Poznań, uL Półwiejska 42
12 czerwca, godz. 16.00
EMPiK Megastore, Wrocław, Rynek 50
Zapraszamy na spotkanie z twórcą i założycielem Akademii
Mądrego Żyda, pisarzem, trenerem, nauczycielem akademickim,

informatykiem, poetą...

jest entuzjastą Irlandii, prezesem Towarzystwa
Polsko-Irlandzkiego oraz Fhndacji Kultury Irlandzkiej.

PREZENTACJA FINALISTÓW KONKURSU
LITERACKIEGO
14 czerwca, godz. 17.00
EMPiK Starówka, Toruń, ul. Wielkie Garbary 18
Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Pistacja"
odczytają swoje prace w EMPiKu.

MARTA OBUCH
15 czerwca, godz. 16:00
EMPiK Częstochowa, uL NMP 63/65
Marta Obuch odwiedzi EMPiK w ramach promocji książki „Precz
z brunetami" - powieśd kryminalnej z wątkiem romansowym.

GŁOŚNE CZYTANIE I WARSZTATY
PLASTYCZNE
15 czerwca, godz. 15:00

EMPiK DTC, Bydgoszcz, ul.Gdańska 18
Dzieci będą mogły wysłuchać bajek i wziąć udział w warsztatach
plastycznych ■ podczas których wspólnie przygotują i ozdobią
okładki książek.

ZNANI TORUNIANIE CZYTAJĄ DZIECIOM

Lady Pank
Strach się bać
Lady Pank - królowie polskiego rocka - tysiące koncertów, armia
fenów, masa przebojów - to rockandrollowa machina, która
z niezmiennym impetem toczy się od 25 lat. Dziś 25-letnia
Lady Pank inspiruje kolejne pokolenie fenów - nadal nagrywa,
koncertuje i ma się dobrze. I chyba już zawsze aktualne będzie
wypowiedziane jakiś czas temu przez Jana Borysewicza zdanie:
„Nigdy nie rozwiążę tego zespołu...".

Różni wykonawcy
Radio WAWA Czas relaksu
Na najnowszej, niesamowitej kompilacji "Czas Relaxu (Tb tylko
miłość)", która powstaje przy współpracy radia WAWĄ można
odnaleźć najciekawsze polskie utwory, które powodują, że
gdziekolwiek je usłyszymy od razu zaczynamy się relaksować
i milej spędzać czas. Na płycie znalazły się utwory, które z
pewnością pamiętają starsze pokolenia słuchaczy: "O Ela”
Chłopców z Placu Broni czy "Statki na niebie” zespołu De Mono,
ale również najnowsze brzmienia, bliskie również tym nieco
młodszym.

11 czerwca, godz. 13.00

EMPiK Starówka, Toruń, ul. Wielkie Garbary 18
Toruński EMPiK będzie gośdć m.in,: Sławomira Wierzcholskiego
- Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, Łukasza
Walkusza - Szefa Biura Marszalka oraz przedsta- wideli toruńskiej
Komendy Straży Pożarnej.

CZYTANIE BAJEK
11 czerwca, godz. 13.00

CZYTAMY “CZAROWNICĘ
Z PORTOBELLO” COELHO
15 czerwca, godz. 17.00

EMPiK Megastore, Gdańsk, ul Podwale Grodzkie 8

Inne
LETNIA SCENA LAPIDARIUM
- KONFERENCJA PRASOWA
12 czerwca, godz. 14.00
EMPiK Megastore, Warszawa, ul. Nowy Świat 15/17

EMPiK Galeria Graffica, Rzeszów, ul. Lisa uli 19
Zapraszamy najmłodsze dzieci do wysłuchania najpiękniejszych
bajek czytanych przez wychowawców „Fantazji" - parku rozrywki
dla dziani

W konferencji m.in. udział wezmą: Katarzyna Groniec, Sławek
Wierzcholski, Dyrektor Pomocji Miasta Katarzyna Ratajczak.

JOANNA OLECH

MONIKA RICHARDSON

12 czerwca, godz. 17.00
EMPiK Megastore, Kraków, Rynek Główny 5
Joanna Olech spotka się z czytelnikami w EMPiKu z okazji
premiery swojej najnowszej książki: "Pompon w rodzinie Fisiów".

13 czerwca, godz. 18.00

EMPiK Megastore, Włodaw, Rynek 80
Monika Richardson - redaktor naczelna „Zwierciadła" opowie
o historii pisma, kulisach pracywwydawnictwieitematycetego
popularnego magazynu.

WARSZTATY SZYBKIEGO CZYTANIA
12-13 czerwca, godz. 17.00
EMPiK Starówka, Toruń, uL Wielkie Garbary 18
Warsztaty szybkiego czytania poprowadzi Marcin Kazimierczak.

DECOR ART SERWIS
WARSZTATY PLASTYCZNE
15 czerwca, godz. 13:00 -18:00
EMPiK Galaxy, Szczecin, AL Wyzwolenia 18

KRZYSZTOF SCHRAMM
13 czerwca, godz. 17:00
EMPiK DTC, Bydgoszcz, uLGdańska 15
Spotkanie z autorem przewodnika o Irlandii. Krzysztof Schramm

Więcej informacji na temat spotkań autorskich
w salonach EMPiK na www.empik.com

Wszystkie nowości, tytuły premierowe oraz setki tysięcy innych produktów znajdziesz w sklepie
internetowym www.empik.com Otwarty całą dobę! Zakupy bez przerwy, bez kolejek!
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Horoskop

KRZYŻÓWKA
z nagrodą

Co mówią gwiazdy w tym tygodniu?

POZIOMO:
1) Szkodnik narybku, ciernik, 5) Imię Królikowskiego, aktora, 10) Obozowa zbiórka, 11) Ma kibiców w Kijowie, 12) Feudał, poddany seniora,
14) Orzech spod palmy, 15) Gaz wypełniający żarówki, 17) De …, grał
w ﬁlmie „Ronin”,18) Ang. miara gruntu, 19) Napój bogaty we ﬂorę bakteryjną, 21) Alarm dla rycerstwa, 24) Odkryty przed radem, 25) Ksiądz,
co ma żonę, 27) Ćwiczył na nim Alberto Tomba, 29) Pablo, chilijski poeta,
31) Andrzej lub Bronek z serialu „Dom”, 33) Lodowy szpikulec u dachu,
34) Liryczny wiersz miłosny, 35) „… w butelce”, ﬁlm z Costnerem, 36)
Dawny parobek rolny, 37) Przewrót w powietrzu.

PIONOWO:
1) Buduje gniazda w kominie, 2) Banderola na pliku pieniędzy, 3) Ma
alergię na pracę, 4) Popularny serial w TVP 1, 5) Głos dochodzący z
puszczy, 6) Bezimienny utwór, 7) Derwisz, wędrowny mnich żebrzący,
8) Bożek aktywny w maju, 9) Cenna ryba o różowym mięsie, 13) Biurowy
w wieżowcu, 16) Cesarz, mąż Poppei Sabiny, 20) Louis de …, francuski
komik, 21) Kapitału - w banku, 22) Na nim sztangista i jego ciężary, 23)
Kwiat, zakwita jesienią, 24) Inwencja twórcza artysty, 25) Nepot, 26)
Płaszcz zimowy, 28) Babcia na niej prała, 30) Aktor umie ją na pamięć,
32) „Na krzywy …”, piosenka Kuby Sienkiewicza.
Litery od 1 do 9 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Wyślij
SMS z hasłem i swoim nazwiskiem na numer 7101, wpisując: NRT i po
odstępie nazwę tygodnika. Koszt SMS-a – 1,22 zł z VAT. Do wygrania
odtwarzacz mp3. Konkurs trwa do momentu, gdy ktoś go wygra. Nagrodę
należy odebrać w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu.

WYGRAJ TALON
na wypożyczenie

TWOJA

Muzyka

RYBNIK, ul. Kilińskiego 37b, ul. Zebrzydowicka 40
RACIBÓRZ, ul. Żółkiewskiego 22
RYDUŁTOWY, ul. Raciborska 415
WODZISŁAW Śl., Os. XXX - lecia 62a/13

HITY
1. Deja Vu
Niewinny żart jaki
płata czasem ludzka
pamięć prowadzi do
szalonego wyścigu
o życie. Czy agent
FBI umie przewidzieć
przyszłość?

2. Noc w muzeum – komedia przygodowa
3. Dlaczego nie! – komedia romantyczna (Polska)
4. Piraci z Karaibów: Skrzynia Umarlaka – przyg.
5. Artur i Minimki – bajka animowana/fabularna
6. Ostatni Król Szkocji – dramat (Oscar)
7. Czarna dziura – sf
8. Patrol – wojskowy
9. Holiday – komedia romantyczna
10. Bond: Casino Royale – sensacyjny
11. Wycieczka szkolna – komedia
12. Sezon na misia – bajka animowana
13. Babel – dramat
14. Szalony lot – akcja (Steven Seagal)
15. Mała miss – obyczajowy

1. Gdzie jest Kitty?
KRZYSZTOF TREBUNIA-TUTKA & KINIOR

„Juhaskie bazynio”

2. Teraz ja – dramat (Polska)
3. Batman I – serial animowany
4. Ekspert – thriller
5. Ciało potrzebne na gwałt – komedia

ZAPOWIEDZI
1. Klątwa 2 – horror
od 14 czerwca
2. Wszyscy ludzie króla
– obyczajowy od 18.06
3. Źródło – sf od 21.06
4. Rocky Balboa – sport
od 9 lipca
5. Ryś – komedia w lipcu

WYPOŻYCZAJ ZA GROSZE
Z takim kuponem wypożyczysz ﬁlmy z kategorii od„A” do„D” z 99% rabatem (w
przypadku pozycji z kat. D to tylko 6 groszy!). Wybór jest ogromny w każdym z
gatunków. Wygraj 4 takie rabatowe wypożyczenia – wyślij SMS na numer 7101
według wzoru: NWX nazwa sieci videotek, sponsora tego konkursu. Dopisz
swoje imię i nazwisko i pełny adres pocztowy (ulica, kod, miasto). Wyślemy Ci
kupony pocztą. Koszt jednego SMS to 1,22 zł.

POLECAMY

BYK 21.0420.05
Nie wyolbrzymiaj problemów w związku z partnerem. Przejściowy kryzys to nie tragedia. Postaw na porozumienie intelektualne. Powinieneś dobrze wiedzieć czego chcesz, inaczej czas przecieknie Ci
między palcami. Jeśli zadbasz o dyscyplinę, będziesz mógł pogratulować
sobie decyzji, bowiem zainwestowanego czasu nie będziesz żałować.
BLIŹNIĘTA 21.0521.06
Czy nie popadłeś przypadkiem w pracoholizm? Czy po tak stresujących ostatnich miesiącach, jakie masz za sobą, Ty w ogóle
jeszcze umiesz odpoczywać? Jeśli nie miałeś w tym roku choćby kilkudniowego urlopu, to rzuć to wszystko i jedź do rodziny lub w inne miejsce
– byle dalej od codziennych obowiązków.
RAK 22.0622.07
Może się okazać, że niewinny romans ma swój dalszy ciąg albo dopiero teraz poznasz kogoś, kto przykuje Twoją uwagę. W stałych
związkach –idylla! Tylko nie zepsuj jej ciągłym krytykowaniem i gderaniem.
Wkrótce czeka Cię konieczność podjęcia poważnej decyzji. Nie obawiaj się
– rozsądek to Twój poważny atut.
LEW 23.0722.08
Okoliczności sprawią, że z beztroskiego marzyciela przemienisz
się w osobę praktyczną, konkretną i rzeczową. Mocno staniesz
na ziemi i trzeźwo spojrzysz na sytuację, dzięki czemu poradzisz sobie z
obowiązkami. Choć wewnętrznie będziesz zżymać się i w duchu narzekać, wiesz, że nie ma innego wyjścia niż stawić im czoło.
PANNA 23.0822.09
Kłopoty zdrowotne mają charakter przejściowy, ale tak w ogóle,
to żyj bardziej rozsądnie. W tym tygodniu – w ramach odstresowania – spędź więcej czasu w domowym zaciszu, postaraj się lepiej
zorganizować sobie czas, aby więcej przeznaczyć go na odpoczynek i co
najważniejsze – przestań przejmować się Lwem.
WAGA 23.0923.10
Kroi się romans jak z serialu. Sprzyjają temu wszystkie okoliczności. Małymi krokami uda Ci się dojść do celu pragnień, ale koniecznie musisz pozbyć się kompleksów i uprzedzeń, które zrażają obiekt
Twoich marzeń. Więcej pogody ducha – oto czego Ci potrzeba. Nie czekaj
na zachętę, weź sprawy w swoje ręce i idź przez życie przebojem.

NOWOŚCI
Komedia twórcy
kultowych „Piwnych rozmów
braci McMullen”.
Mężczyzna z
prowincji szuka
żony w mieście.

BARAN 21.0320.04
Będziesz gotowy na każde szaleństwo, bo zechcesz, aby ktoś
zwrócił na Ciebie uwagę. Osiągniesz to, ale początek znajomości
będzie burzliwy. Duchem będziesz nieobecny, ale na szczęście nikt tego
nie zauważy. Zachowaj zimną krew i nie daj się ponieść emocjom – nie
wyszedłbyś na tym najlepiej. Czeka Cię wyjazd i miłe spotkanie.

BOXMUSIC. Był cas… Hole tatrzańskie
pełne zycio, zbyrkanio zwonecków,
pobekiwanio owiecek, wyskanio i zalotnyk śpiewów pasterek, juhaskiego
krzykanio, gwizdanio i wysokiego,
lekućkiego wierchowego śpiewu…
Tatrzańskie polany… Nase Niebo!
Dziś – inksy cas… Nie kozdy moze
być juhasem. Co nom dziś ostało śród
miastowego harmutu? Ino juhaskie
bazynio…
Krzysztof Trebunia-Tutka był wielokrotnie nagradzany indywidualnie
w ogólnopolskich konkursach tradycyjnej muzyki ludowej. To jego nowy
projekt muzyczny: magia i ognisty
temperament, jazz, ambient, etno-techno i trans-music w jednym. Unikatowe instrumentariumi i oryginalny
głos, zespolone z ruchem scenicznym
i szamańskim tańcem rodem z hal
tatrzańskich – tworzy widowisko muzyczno-taneczne pełne tajemniczych
dźwięków i barw. Projekt łączy muzykę
klubową z prastarymi elementami kultury karpackiej. EMI
WYGRAJ PŁYTĘ! Wyślij SMS na numer
7101 (koszt jednego SMS wynosi 1,22
zł z VAT) wg wzoru: NRP wykonawcy i
tytuł płyty. Dopisz w treści SMS swoje
nazwisko.

SKORPION 24.1023.11
W pracy dobre wieści, choć Twoja aktywność spada. W ﬁnansach
nic Ci nie zagraża oprócz pośpiechu i nieprzemyślanych inwestycji. Zdecyduj zatem o nich pod koniec tego i na początku następnego
miesiąca. 12 i 13 konieczny odpoczynek. W życiu osobistym wstrzymaj się
od wszelkich decyzji po 14, szczególnie zaś 16.
STRZELEC 24.1121.12
Powstrzymaj się od krytycznych uwag względem Byka. Mogą
tylko zaostrzyć konﬂikt, albo doprowadzą do zerwania znajomości, a przecież nie o to chodzi. Zwróć uwagę również na to, że nie słuchasz
dokładnie tego, co mówi ktoś bardzo Ci bliski i dlatego nie potraﬁsz
zrozumieć, że potrzebuje on Twojego wsparcia.
KOZIOROŻEC 22.1220.01
Będzie okazja, by pokazać się z jak najlepszej strony. Nowy układ
sił w Twoim otoczeniu to szansa na odzyskanie utraconych
wpływów. Czeka Cię powodzenie w interesach, dużo życzliwości ze strony
najbliższych i niestety – prawdziwe burze w miłości. Bądź tym razem egoistą – masz do tego pełne prawo.
WODNIK 21.0120.02
Znowu poczujesz się w pracy jak ryba w wodzie. Wspaniała
forma, spore kontakty, no i traﬁone decyzje. Znajdziesz wspólny
język z Wagą. Ta znajomość znacznie ubarwi twoje życie. Życzliwość
bliskich i przyjaciół wniosą harmonię do Twojego życia. Nie spoczywaj na
laurach. Wyznacz sobie długotrwałą strategię i... uważaj na ﬁnanse.
RYBY 21.0220.03
Odpocznij na kilka dni przed spotkaniem. Zapowiada się gala
towarzyska, w czasie której odkryjesz, że w Twoim otoczeniu jest
osoba darząca Cię uczuciem. Będziesz zaskoczony, że do tej pory uszło
to Twojej uwadze. Słońce jest w Twoim znaku, po 15 znajdzie się w nim
Wenus, a niesprzyjające Ci Merkury i Jowisz, właśnie zaczynają się cofać.
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Galeria drużyn piłkarskich

FOT. KUBA MORKOWSKI

ENERGETYK ROW RYBNIK – juniorzy 1989

Pierwszy rząd z góry (od lewej) Ariel Szoplik, Arys Pachucy, chowawczyni) Paweł Kaszyca (trener) Michał Hawro, Mateusz nik), Jan Cichocki. W przyklęku (od lewej): Jakub Śmiechowski,
Piotr Byczek, Marcin Grolik, Paweł Dziwoki, Kamil Wojdat, Łu- Babilas, Karol Morciniec, Jacek Szlosarek(c) Michał Buchalik, Bartosz Mazurek, Mariusz Roszyk, Rafał Sagan, Jakub Kohut,
kasz Porczyk. Środkowy rząd (od lewej): Barbara Uniwersał (wy- Zbigniew Gardoń, Bartosz Łyżwiński, Mariusz Hawro (kierow- Mateusz Kurc.

Rybniczanie mistrzami Polski

Nauczyciele stoczyli pojedynek na parkiecie
W miniony piątek i sobotę w pięknych halach
sportowych w gminie
Świerklany rozegrano
Memoriał Jerzego Surmana, czyli Mistrzostwa
Polski Pracowników
Oświaty w Piłce Siatkowej.
Uroczyste otwarcie turnieju
miało miejsce w Szkole Podstawowej w Jankowicach, w
piątek 8 czerwca, w obecności wielu zgromadzonych
gości. Otwarcia jak i rozlosowania grup eliminacyjnych
dokonała córka Jerzego
Surmana. Ostatecznie w
turnieju zagrało jedenaście
drużyn. Pierwszym etapem
były rozgrywki eliminacyjne
w grupach.Reprezentacja nauczycieli z Rybnika wylosowała najmniejszą, ale chyba
najsilniejszą grupę. W pierwszym meczu po pięknej walce Rybnik pokonał Gliwice
2:0. Drugi mecz to pojedynek
Gliwice kontra Żory, z którego to zwycięsko wyszła ekipa
z Gliwic 2:1. Wobec takiego
wyniku drużynie z Rybnika
wystarczyło wygrać jednego
seta z Żorami, by zająć pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej. Mecz rozpoczął się
zgodnie z życzeniem rybnickich siatkarzy, którzy to pew-

nie wygrali pierwszego seta,
niestety kontuzji nabawił się
kapitan ekipy z Rybnika, a
drużyna z Żor bezlitośnie
wykorzystała to osłabienie i
wygrała ten mecz 2:1. Dzięki
lepszemu stosunkowi setów
pierwsze miejsce w tej grupie
zajął Rybnik, drugie Gliwice
a trzecie Żory.
Drużyny, które zajęły dwa
pierwsze miejsca w swoich
grupach w sobotę rywalizowały na hali w Jankowicach
o miejsca od 1 do 6, natomiast pozostałe ekipy grały
o miejsca od 7 do 11 na hali
w Świerklanach Górnych.
Drużyny walczące o zwycięstwo w turnieju grały w
dwóch grupach po trzy zespoły, zwycięzca grupy miał
zapewniony awans do ścisłego ﬁnału.
W pierwszym meczu Rybnik spotkał się z bardzo mocną drużyną z Zabrza i po
bardzo ładnym meczu wygrał 2:1. Drugi pojedynek to
zwycięstwo Zabrza nad Rudą
Śląską, również z wynikiem
2:1. Mecz, który miał zadecydować o awansie do ﬁnału
zakończył się sukcesem siatkarzy z Rudy Śląskiej, co niesamowicie skomplikowało
sytuację w tej grupie, ponieważ wszystkie trzy drużyny
miały po jednym wygranym
meczu i identyczny stosunek
setów. Zgodnie z regulami-

Zwycięska drużyna ZNP Rybnik, stoją (od lewej): Wojciech Kasperski (kapitan), Tadeusz Bonk
(libero), Paweł Pluta, Arkadiusz Kulpok, Przemysław Kaznocha, Łukasz Lip, Sebastian Łyczko i
Arkadiusz Węglorz.

nem o ostatecznej kolejności
zadecydowały małe punkty!
Tych najwięcej zdobyli siatkarze z Rybnika i to im przypadł
w udziale awans do ścisłego
ﬁnału…
W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny z
Gliwic i Rudy Śląskiej, oczywiście dopiero trzeci set dał
rozstrzygnięcie – wygrały
Gliwice!
W meczu ﬁnałowym drużyna z Rybnika zmierzyła

się z rewelacją tego turnieju
– drużyną z Brzeszcz (Małopolska). Brzeszcze w drodze
do ﬁnału wygrało wszystkie
swoje mecze tracąc w sumie
tylko jednego seta!
Zgodnie z przewidywaniami mecz od mocnego uderzenia rozpoczęło Brzeszcze
i wygrało pierwszego seta.
Drugi set to odrodzenie siatkarzy z Rybnika i wynik meczu został wyrównany. Trzeci
set to walka punkt za punkt.

Początkowo niewielką przewagę miało Brzeszcze, ale
ostatnie dwie piłki należały
do ekipy z Rybnika, która
wygrała decydującego seta
15:13 i mogła cieszyć się ze
zwycięstwa w całym turnieju!
W opinii licznie zgromadzonych obserwatorów zawody
stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. O wyrównanym
poziomie drużyn z czołówki

niech świadczy fakt, że na
osiem rozegranych meczy
w fazie rozgrywek o miejsca
od 1 do 6, tylko jedno spotkanie zakończyło się wynikiem
2:0 a w pozostałych siedmiu
o zwycięstwie decydował
trzeci set…
Nagrody i puchary na uroczystości kończącej turniej
wręczył wójt gminy Świerklany – Stanisław Gembalczyk, który zaprosił siatkarzy
na następny taki turniej już
za rok. Dwaj siatkarze z Rybnika otrzymali również indywidualne wyróżnienia:
Sebastian Łyczko i Łukasz
Lip. Należy podkreślić, że
całe zawody przebiegały w
bardzo przyjaznej atmosferze pomimo bardzo zaciętej
walki (na bardzo wysokim
poziomie), która trwała na
boiskach!
Tadeusz Bonk

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA
MISTRZOSTW:

1 miejsce
ZNP Rybnik
2 miejsce
Brzeszcze
3 miejsce
Gliwice
4 miejsce
Ruda Śląska
5 – 6 miejsce
Wodzisław Śląski
i Zabrze
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Niepełnosprawni wystartowali w VII Regatach Żeglarskich Olimpiad Specjalnych

FAJNA ZABAWA
POD ŻAGLAMI

Niepełnosprawni
uczą się wiązać
węzły żeglarskie,
a przy okazji także
swoje sznurowadła. Nauka żeglowania i udział w
regatach jest dla
nich nie tylko szkołą życia, ale i prawdziwą radością.

Podczas kiedy dziewięć
ekip żeglarskich kołysało
się już na wodach rybnickiego zalewu, Kamil Cieślewicz przytulał się na brzegu
do małego kucyka. – Jak ja
lubię konie. I lubię na nich
jeździć – wyznał. Wraz z innymi brał udział festynie integracyjnym, który co roku
towarzyszy regatom niepełnosprawnych. W programie
było sporo atrakcji. Konkursy piosenek, rysowanie kredą
na asfalcie, łapanie sztucz-

nych rybek na wędkę, przejazdy zaprzęgiem kucyków,
pokazy akcji policyjnej, strażackiej, a także sprzętu RKM.
Najważniejszym punktem
programu były oczywiście
regaty. W tym roku startowało w nich dziewięć ekip. W
każdej był sternik z uprawnieniami, opiekun oraz trzy
osoby niepełnosprawne. – Po
raz pierwszy braliśmy udział
w regatach i było to dla nas
wspaniałe przeżycie nie tylko sportowe, ale i świetna

Od lewej: Marek z mamą Jolantą Bachlaj i Kamil również z mamą, Małgorzatą Cieślewicz z Rybnika

zabawa – mówił o swoich
podopiecznych Leszek Swoboda, nauczyciel wychowania ﬁzycznego w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku, przy
którym działa także sekcja
żeglarska. Opiekunem grupy była Mariola Komarek.
Niepełnosprawni nie siedzą
na łódkach bezczynnie. Ciągną szoty, wiosłują, stawiają żagle, wiążą knagi i uczą
się robić węzły żeglarskie,
a przy okazji także wiązać

swoje sznurowadła. Regaty
i festyn dla niepełnosprawnych odbyły się minionym
tygodniu, w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji
„Pod Żaglami” w Rybniku
– Stodołach. Organizatorami byli specjalny Zespół
Szkolno-Przedszkolny w
Rybniku oraz działające
przy szkole Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne Polska
– Śląskie, Sekcja Terenowa
„Promyk”.
Iza Salamon

Edyta Janik z Rybnika z córką Agnieszką złowiły taaaaką rybę

WYNIKI REGAT
Niepełnosprawni startowali
w dwóch grupach
sprawnościowych
I grupa
1. Promyk Rybnik I
2. Promyk Rybnika II
3. Fair Play (SOSW Rybnik)
4. Halembianka Ruda Śląska
II grupa
1. Pryzmat Tychy
2. Krzyś Kędzierzyn-Koźle
3. Wigor Jastrzębie-Zdrój
4. Sokoły Miodary
5. Promyk Rybnika III

Michał Fudali z ekipy Promyka
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KSIĄŻKA TO PASJA...
SOWA
BESTSELLERY

KINO BAŁTYK RACIBÓRZ

DKF „PULS” RACIBÓRZ

Straszny Maraton Filmowy
w piątek od godz. 22.00

Wielka Cisza
(Die Grosse Stille)

Kino kolejny raz zaprasza widzów nocą,
stawiając na cieszące się dużą popularnością seanse ﬁlmów grozy. Karnet na
trzy ﬁlmy kosztuje 20 zł.

Surowy ﬁlm, który w swej czystej formie
bliski jest spokojnemu, medytacyjnemu
życiu w klasztornych murach. Bez muzyki, jedynie z klasztornymi śpiewami,
bez wywiadów, bez komentarzy, bez
dodatkowych materiałów. Zmiany czasu, pór roku i wszystkie powtarzalne
elementy dnia i modlitwy - ten ﬁlm nie
jest odwzorowaniem życia klasztornego,
ale istotą tegoż życia. Pierwszy w historii ﬁlm opowiadający o życiu wewnątrz
klasztoru Grande Chartreuse, głównego
klasztoru legendarnego zakonu kartuzów w Alpach Francuskich. Czas trwania:
2 godziny i 40 minut.

Harlan Coben i inni mistrzowie
thrillera polecają 19 opowieści

KSIĘGARNIA
• RACIBÓRZ, ul. Długa 23, tel. 418 15 13
• RYBNIK, Sobieskiego 24, tel. 422 13 85

Możesz wygrać prezentowane tu książki, wyślij SMS na nr 7101 wg wzoru:
NRA tytuł książki i wydawnictwo. Dopisz swoje nazwisko. Koszt SMS-a: 1,22 zł.
NOWOŚCI

DO WYGRANIA

Krew jak czekolada. Horror o wilkołakach. Bohaterka skrywa krwawą tajemnicę... W roli głównej amant z Francji Olivier
Martinez; ﬁlm trwa godzinę i 38 minut.

1. HARLAN COBEN I INNI AUTORZY
– Aż śmierć nas rozłączy (25,50 zł)

1. JOHN KATZENBACH
– Oﬁara (34,80 zł)

2. JERZY PILCH
– Pociąg wiecznie żywy
(19,90 zł)

2. DANIEL SILVA – Posłaniec
(34,90 zł)
3. PHILIP VANDENBERG
– Zapomniany pergamin (29,90 zł)

3. PAULO COELHO
– Czarownice (29,90 zł)
4. KATE BRIAN
– Tylko dla wybranych (29,90 zł)
5. Tajemnice historii.
Polska, Europa, Świat (14,90 zł)

Wygrywaj
BILETY

rubrykę prowadzi Mariusz Weidner

4. NELSON DE MILLE
– Katedra (39 zł)
5. FRANCES MAYES
– Rok w podróży.
Dzienniki pasjonatki (29,90 zł)

MARTA BEROWSKA I WITOLD VARGAS

JERZY BESALA, A. I M. LESZCZYŃSKI

Zgadywajki czyli rymowanki
dla przedszkolaków

Ilustrowana kronika
dziejów Polski

Ta książeczka pomoże najmłodszym
rozpoznawać zwierzęta i je zapamiętać.
Kto przylatuje, a kto odlatuje, kto łazi,
bzyka, gryzie czy kłuje? Tak na przykład
scharakteryzowano wiewiórkę: Zwinna, ruda i wesoła, mieszka wysoko na
drzewie. Kiedy podasz jej orzeszek, na
pewno polubi i Ciebie.
SBM; cena 11,90 zł.

Niezastąpiona pomoc dla tych, którzy
chcą uporządkować swoją wiedzę oraz
znakomita lekcja historii dla wszystkich.
Szybki dostęp do informacji gwarantują: czytelny porządek chronologiczny,
60 obszernych artykułów, biogramy
sławnych postaci, a także praktyczne
indeksy.
Publicat, 175 stron; cena 19,90 zł.

DO WYGRANIA

Wzgórza mają oczy II. Oddział żołnierzy
kontra horda kanibali. Będziesz się bał
półtorej godziny.
Turistas. Beztroskie wakacje zamieniają się w krwawy koszmar. Po upojnej
nocy turyści budzą się na pustej plaży
bez grosza i dokumentów. Zapuszczają
się w głąb dżungli; czas: godzina i 34
minuty.
WYGRAJ KARNET NA MARATON! Wyślij
SMS na numer 7101 (koszt 1,22 zł z VAT)
wg wzoru: NRH nazwa kina i tytuł ﬁlmu.
Dopisz swoje nazwisko.

WYGRAJ BILET! Wyślij SMS na numer
7101 (koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru:
NRH nazwa kina i tytuł ﬁlmu. Dopisz
swoje nazwisko.
JEDYNY SEANS: 12 czerwca o godz.
18.00 w kinie „Przemko”; bilety po
10 zł lub karnety kwartalne.

REPERTUAR KIN Z REGIONU

DO WYGRANIA

DO WYGRANIA

CHUCK PALAHNIUK

Udław się
Mocna, wstrząsająca, szokująca,
zapadająca w pamięć. Śmieszna i
przerażająca zarazem. Bohaterem
jest seksoholik: rankami aktor w
skansenie, popołudniami towarzysz
umierającej matki, a w międzyczasie
kompulsywnie uprawiający seks z
innymi seksoholiczkami.
Chuck Palahniuk znów skandaliczny! Kontrowersyjna powieść autora „Podziemnego Kręgu” (znanego u nas pod tym tytułem po ekranizacji „Fight Club” z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona). „Udław się”
doskonale przetłumaczył Robert Ginalski. To powieść zdecydowanie dla dorosłych
czytelników, miejscami obrazoburcza, a miejscami ocierająca się o pornograﬁę.
www.niebieskastudnia.pl.

Możesz wygrać prezentowane tu książki, wyślij SMS na
nr 7101 wg wzoru: NRK tytuł książki i wydawnictwo. Dopisz
swoje nazwisko. Koszt SMS-a: 1,22 zł.

FRANCES MAYES

TERRY PRATCHETT

BRANDON SANDERSON

ROBIN HOOB

Rok w podróży

Prawda

Elantris

Statek przeznaczenia

Autorka popularnych bestsellerów
„Pod słońcem Toskanii” i „Bella Toskania” znowu wyrusza w świat razem z
mężem. Podczas każdej z dwunastu
podróży zastanawia się, jak miejsce
zamieszkania wpływa na mentalność
i charakter ludzi.
Mayes umie pisać o miłości, kuchni i
wszelkich przyjemnościach.
405 stron, cena 29,90 zł.

William de Worde jest przypadkowym
wydawcą pierwszej gazety na Dysku.
Musi sobie radzić z tradycyjnymi problemami dziennikarskiego życia – np.
wampirem na odwyku czy żywiącym
samobójczą fascynację fotografowaniem z lampą błyskową.
Prawdziwa rozkosz czeka fanów w tej
dwudziestej piątej powieści z cyklu.
336 stron, cena 29,90 zł.

Gigantyczne, piękne miasto, zamieszkałe przez istoty, wykorzystujące swoje zdolności magiczne, aby pomagać
ludowi. Każda z tych boskich istot była
zwykłym człowiekiem, dopóki nie dotknęła jej tajemnicza moc.
Wspaniały bajarz o niezwykłej wyobraźni. Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat.
683 strony, cena 39 zł.

W pełnym emocji zakończeniu trylogii
o kupcach i ich żywostatkach Robin
Hobb snuje urzekającą opowieść o
kwitnącym niegdyś mieście, które znalazło się na krawędzi zniszczenia.
Szczególne uznanie krytyków i czytelników na całym świecie przyniosła autorce
umiejętność tworzenia autentycznych,
nietuzinkowych postaci.
441 stron, cena 27 zł.

Możesz wygrać prezentowane tu książki, wyślij SMS na
nr 7101 wg wzoru: NRK tytuł książki i wydawnictwo. Dopisz
swoje nazwisko. Koszt SMS-a: 1,22 zł.

Możesz wygrać prezentowane tu książki, wyślij SMS na
nr 7101 wg wzoru: NRK tytuł książki i wydawnictwo. Dopisz
swoje nazwisko. Koszt SMS-a: 1,22 zł.

POLECAMY

Polsko-niemieckie radio internetowe
www.mittendrin.vdg.pl poleca
Środa, 13.06.2007 „Mittendrin”
godz. 21.00 na www.mittendrin.vdg.pl, o godz. 22.05 w radiu Vanessa. Magazyn młodzieżowy w j.
niemieckim na temat: Stosunków polsko-niemieckich, reportaże z Bonn, Jeny-aktualności, reportaż
z VI Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej - Racibórz 2007.

Niedziela 17.06.2007 „Die Deutsche Stimme aus Ratibor”
godz. 13.00 na www.mittendrin.vdg.pl o godz. 11.05 w radiu Vanessa. Koncert życzeń w j.
niemieckim. W programie: reportaż z 10-lecia chóru „CANTATE” z Pawłowa, reportaż z cyklu koncertów „Piosenka nie zna granic / Lieder ohne Grenzen”, życzenia i pozdrowienia, „Szlagry”.
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AUCHAN
RACIBÓRZ
CENTRUM
HANDLOWE
AUCHAN
W RACIBORZU
to największy i jedyny
hipermarket w mieście,
który oferuje bogaty
asortyment towarów
w bardzo atrakcyjnych
cenach. Serdecznie
zapraszamy na zakupy
do naszych działów,
które obsługiwane są
przez profesjonalistów.
DZIAŁ PIEKARNI
oferuje szeroki wybór
gatunków chleba, m.in. chleby
czosnkowe, cebulowe, grahamy,
słonecznikowe, serowe, sojowe,
wieloziarniste i wiele innych.
Również na dziale cukierni jest
do wyboru aż 15 rodzajów
smaków tortów, oprócz tego
realizowane są indywidualne
zamówienia klientów. Pieczywo
i ciasta są codziennie świeże,
wypiekane przez profesjonalnych
piekarzy i cukierników.

Polecamy również
asortyment
naszego działu
GRILL. Mamy do
wyboru: golonki,
udka, podudzia,
żeberka, kapustę
z grzybami,
bigos staropolski,
kopytka z serem,
zapiekane
ziemniaczki i
wiele innych
smakołyków.

Bogaty asortyment różnego
rodzaju kwiatów jest dostępny w
naszej KWIACIARNI. Oferujemy
liczne kwiaty doniczkowe m.in.
ﬁołki alpejskie, paprocie, ﬁkusy,
muchówki, storczyki, jak i duży
wybór kwiatów ciętych: lilie,
słoneczniki, róże, frezje, ananasy,
celosie, curcumy, gladiole i wiele
innych kwiatów. Zamówienia
można składać telefonicznie
pod numerem 032 743 87 77.
Oferujemy również dostawę
kwiatów do klienta.

Zapraszamy również do naszej
STACJI PALIW, która oferuje
konkurencyjne ceny. Stacja paliw
jest otwarta codziennie 24/24.

R
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Nasze
STOISKO
Z RYBAMI
oferuje unikalne
gatunki ryb,
owoce morza,
ostrygi, kalmary
i ośmiornice.
Kilka gatunków
ryb jest
wyławianych ze
specjalnego basenu
przy kliencie i na
jego życzenie.

Ó

R

Poza tym w Auchan w
Raciborzu funkcjonuje
piękna GALERIA
HANDLOWA, jedyna
w swoim rodzaju.
W 44 butikach na
pasażu handlowym
każdy znajdzie
coś dla siebie. Do
dyspozycji klientów
jest pralnia, apteka,
kantor, kawiarnie,
restauracje i wiele
innych sklepów.

Wysoka jakość OBSŁUGI KLIENTA, wiele promocji i atrakcji
czeka na Naszych klientów codziennie od 08.00 do 22.00,
a w niedziele od 09.00 do 21.00.

Z
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OFERTA WA¯NA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNU. CENY WSZYSTKICH PRODUKTÓW ZAWIERAJ¥ VAT. Auchan informuje, ¿e zdjêcia niektórych produktów nie s¹ dok³adnym odzwierciedleniem rzeczywistoœci. Auchan
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18 PROGRAM TV

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 12 czerwca 2007 r.

12 – 18 czerwca

Co warto zobaczyć w tym tygodniu
12

wtorek

13

środa

czwartek

14

15

piątek

16

sobota

niedziela

17

poniedziałek

18

Rekiny, strefa śmierci

Niełatwy wybór

Krótka histeria czasu

Teoria spisku

60 sekund

Blues Brothers

Wybraniec śmierci

20.20 TVP1
film fab. USA 2003
reż. Danny Lerner
wyst. Dean Cochran, Brandi
Sherwood, Alan Austin
10 lat temu nurek Jimmy Wagner
widział, jak rekiny zabiły jego ojca
i kolegów z ekipy. Do dziś nie może
uwolnić się od koszmarów. Obawia
się także o życie żony i synka. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo
plaż w kurorcie położonym nad
oceanem. Wkrótce rekiny zabijają wielu turystów, ale burmistrz
kurortu nie zamyka plaż i wydaje
Jimmy’emu polecenie zlikwidowania zagrożenia.

20.20 TVP1
film fab. USA 2005
reż. Kevin Connor
wyst. Chad Lowe, Marin Hinkle,
K’Sun Rai
Phillip Fielder bez reszty oddaje
się pracy, zapominając o bliskich.
Pewnego dnia siostra, która wyjeżdża do San Diego, zostawia mu
pod opieką autystycznego syna.
Wkrótce kobieta ginie w wypadku
samochodowym. Fielder staje się
coraz bardziej nerwowy. Tymczasem Zach ucieka. Phillip, odnalazłszy malca, postanawia go oddać
dalekiej kuzynce, ale po pewnym
czasie zaczyna mieć wątpliwości.

20.00 TVP2
kom. Polska, 2006
reż. Dominik Matwiejczyk
wyst. Mateusz Damięcki, Kamila
Baar, Lucyna Piwowarska
Tomek, student fizyki, zakochuje
się w Julii, dziewczynie kolegi z
roku. Gdy Jarek proponuje mu
podwójną randkę, Tomek postanawia zaprosić na spotkanie najbardziej irytującą dziewczynę na
roku, Martę. W trakcie wieczoru
Julia uświadamia Tomkowi, że już
się kiedyś spotkali rok wcześniej, na
parapetówce u kolegi. Niespodziewanie los daje chłopakowi szansę
- Tomek cofa się w czasie.

20.45 TVN
film sens., USA 1997
reż. Richard Donner
wyst. Mel Gibson, Julia Roberts,
Patrick Stewart, Cylk Cozart, Stephen Kahn, Terry Alexander
Jerry Fletcher jest nowojorskim
taksówkarzem. Alice Sutton prawniczką pracującą dla rządu. Fletcher cierpi na stany lękowe, boi
się własnej przeszłości, której nie
może sobie przypomnieć. Nocami
zamyka się w mieszkaniu-twierdzy.
Rozpracowuje wszelkie dostępne
informacje w poszukiwaniu dowodów potwierdzających jego teorię
ogólnoświatowego spisku.

20.00 Polsat
film akcji, USA, 2000
reż. Dominic Sena
wyst. Nicolas Cage, Giovanni Ribisi, Angelina Jolie, Robert Duvall
Randall był kiedyś jednym z najlepszych złodziei samochodów.
Porzucił jednak przestępczy świat i
rozpoczął spokojne życie. Po latach
musi jednak wrócić do złodziejskiej
profesji, by uratować swojego
młodszego brata Kipa, który wplątał się w gangsterskie porachunki.
Mafia stawia Randallowi ultimatum: jeżeli nie ukradnie 50 luksusowych samochodów w ciągu jednej
nocy, jego brat zginie.

13.45 TVN
kom., USA 1980
reż. John Landis
wyst. John Belushi, Dan Aykroyd,
Carrie Fisher, Donald Dunn,
Murphy Dunne, Kathleen Freeman,
John Candy, James Brown, Ray
Charles
Dwaj bracia, muzycy bluesowi,
próbują zdobyć 5 tysięcy dolarów
na ratowanie sierocińca, w którym
się wychowali. Przy okazji zadzierają z policją. W trakcie zbierania
pieniędzy, przerywanego pościgami, występami na estradzie, wybuchami bomb, dokonują zniszczeń
na około 50 milionów.

21.00 Polsat
film akcji USA, 1990
reż. Dwight H. Little
wyst. Steven Seagal, Basil Wallace,
David Keith, Tom Wright, Joanna
Pacuła
John Hatcher przez wiele lat był
agentem specjalnym do walki z
handlem narkotykami. Jednak po
tym jak jego partner zginął podczas jednej z akcji, postanawia
wycofać się ze służby i wrócić do
swojego rodzinnego miasta. Na
miejscu okazuje się jednak, że nie
będzie mu dane zaznać spokoju.
W mieście działają bowiem dwa
groźne gangi narkotykowe.

Rosewood w ogniu

Głosy zza ściany

Cela

American Psycho

Złoto dla zuchwałych

Ojciec Wirgiliusz

Stracone dusze

21.10 TVN7
film sens., USA 1997
reż. John Singleton
wyst. Jon Voight, Ving Rhames,
Don Cheadle, Michael Rooker, Elise
Neal, Esther Rolle, Bruce McGill

22.35 TVP2
film fab. Kanada 2003
reż. Francois Gingras
wyst. Nicole Eggert, Dean
McDermott

23.25 TVN7
film sens., USA/Niemcy 2000
reż. Tarsem Singh
wyst. Jennifer Lopez, Vince
Vaughn, Vincent D’Onofrio,
Jake Weber, Dylan Baker

23.50 TVP1
film fab. USA/Kanada 2000
reż. Mary Harron
wyst. Christian Bale, Willem
Dafoe, Reese Witherspoon, Justin
Thereoux

22.45 TVN7
film wojenny, USA/Jugosławia
1970, reż. Brian G. Hutton, wyst.
Clint Eastwood, Telly Savalas, Don
Rickles, Donald Sutherland, Carroll
O’Connor

11.55 TVP2
kom. romantyczna USA, 1964
reż. Ralph Nelson
wyst. Gary Grant, Leslie Caron,
Trevor Howard, Jack Good

23.10 TVN7
horror, USA 2000
reż. Janusz Kamiński
wyst. Winona Ryder, Ben Chaplin,
Philip Baker Hall, Sarah Wynter,
John Hurt, Elias Koteas, John Diehl

WTOREK 12 CZERWCA
TVP1

00.30
05.10 Czirliderki, cykl dok.
05.35 Wstaje dzień, mag.
05.40 Tak jak w Unii
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Pogoda
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Nastoletni geniusze, serial
prod. Australia 2003
09.00 Domowe przedszkole,
09.30 Tom, serial anim. Hiszpania
10.00 Szkoła złamanych serc, serial
obycz. prod. Australia 1998
10.50 Mieszkać w Europie, rep.
11.15 Broń palna, zarazki i stal, film
dok. prod. USA 2004
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces, serial USA
12.55 Klan, telenowela TVP
13.20 Plebania, telenowela TVP
13.45 Jaka to melodia?, quiz
14.10 Faceci do wzięcia, serial TVP
14.40 Na misyjnym szlaku, Zobaczyć ich uśmiech, reportaż
15.00 Wiadomości
15.10 Leśnym tropem, reportaż
15.35 Wyjeżdżam, zostaję?, rep.
16.05 Moda na sukces, serial USA
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Klan, telenowela TVP
18.00 Jaka to melodia?, quiz
18.30 Plebania, telenowela TVP
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 W krainie dreszczowców,
Rekiny, strefa śmierci, film
fab. USA 2003
22.00 Sprawa dla reportera
22.40 Z refleksem, pr. public.
23.00 Misja specjalna, mag.
23.35 Przekręt, serial sens. GB 2004
00.30 Trzy dni bez wyroku, film
sens. Polska 1991
02.05 Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
film dok., reż. Jacek Sarnacki
02.30 Zakończenie programu

TVP2

22.45
05.25 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
06.10 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
06.55 TELEZAKUPY
07.15 Spacer po Toruniu, film dok.
07.35 Dwójka Dzieciom, Bibi Blocksberg, serial anim. Niemcy
08.05 Na dobre i na złe, serial TVP
09.00 Pytanie na śniadanie
10.45 Święta wojna, serial kom.
11.15 Sąsiedzi, serial kom. TVP
11.40 Magnum, serial USA 1984
12.30 Przygody Tarzana, serial
przyg. Francja/Meksyk 1991
13.00 Madera- szmaragd na
Atlantyku, film dok. Austria
13.55 Europa da się lubić, Kocioł
Bałkański
14.55 Dr Quinn, serial obycz. USA
15.50 Dla niesłyszących, M jak
miłość, serial TVP
16.45 Gliniarz i prokurator, serial
sens. prod. USA 1989
17.30 Zorro, serial USA 1957
18.00 Pr. lokalny
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Panorama
19.05 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19.40 Starter, mag. aktualności
20.05 M jak miłość, serial TVP
20.55 Kulisy serialu M jak miłość,
21.05 Mag. Ekspresu Reporterów
22.00 Panorama
22.15 Pogoda
22.25 Sport Telegram
22.30 Biznes
22.35 Wieczór Filmowy Kocham
Kino, wstęp
22.45 Wieczór filmowy Kocham
Kino, Ale jazda!, film obycz.
prod. USA 2002, reż. Bob
Gale, wyst. Gary Oldman
00.40 Żona dla Chińczyka, film
dok. prod. Wielka Brytania
2005
01.35 Zakończenie programu

POLSAT

TVN

21.00
05.00 Music Spot, odc. 64, 2007
06.00 Wstawaj! Gramy!, odc. 296
06.50 Sidła miłości, serial obycz.
Argentyna, odc. 112
07.45 TV Market
08.00 Wielka Wygrana, odc. 28
08.55 Graczykowie, serial kom.,
odc. 18, 2000
09.25 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 111, 2002
10.00 Sekret Laury, odc. 88, serial
Argentyna, 2004
11.00 Metamorfozy, odc. 67, reality
show USA, 2004
11.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 918, 2007
12.00 Rodzina nie do poznania,
odc. 14, reality show USA
13.00 Jesteś moim życiem, telenowela argentyńska
14.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 527, 2007
14.45 Świat według Bundych,
serial kom. USA odc. 258
15.15 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 112, 2002
15.50 Wydarzenia
16.15 Pogoda
16.25 Interwencja, mag. odc. 896
17.00 Strażnik Teksasu, odc. 75,
serial USA, 1996
18.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 528, 2007
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 919, 2007
20.00 Piotr Bałtroczyk przedstawia, odc. 15, 2001
21.00 Zdjęcie w godzinę, thriller
USA, 2002
21.55 Studio Lotto
23.15 Chirurdzy, odc. 22, serial
USA, 2006
00.15 Nasze Dzieci, odc. 96, pr.
public. Fundacji Polsat.
01.10 Magazyn sportowy
03.10 Nocne randki, odc. 89, 2007
04.55 Pożegnanie

TVN7

TV4

HBO

06.00 Maraton Uśmiechu, pr.
rozr. 06.25 Telesklep 07.30 Maraton Uśmiechu, pr. rozr. 08.00
Tajniacy, serial sens., USA 09.00
Grzesznica, telenowela 09.50 Klinika Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 10.50 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 11.50 Zabawa
od kuchni 12.50 Telesklep 14.10
Grzesznica, telenowela 15.05 Policjanci z Miami, serial sens., USA
16.05 Alf, serial kom., USA 16.40
Jej cały świat, USA 17.10 Klinika
Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 18.10 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 19.10 Alf, serial
kom., USA 19.40 Jej cały świat, USA
20.10 Agenci NCIS, serial sens.,
USA 21.10 Rosewood w ogniu, film
sens., USA 1997 00.00 Psychoza III,
horror, USA 1986, reż. Anthony Perkins 01.50 Koniec programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA
Futbol Mundial, mag. 06.30 VIP,
pr. rozr. 06.55 Muzyczne listy,
mag. 08.00 TV Market 08.30 Duel
Masters: mistrzowie kaijudo, serial anim. 09.00 Psie serce, Polska
10.00 Jesteś moim życiem, serial
argentyński, 2006 11.05 Beverly
Hills 90210 (odc.1), serial USA 12.05
Lingo, teleturniej 13.05 Dekoratornia, mag. 13.40 Wygraj fortunę,
pr. interaktywny 15.20 Król Szamanów, serial anim. 15.50 Beverly
Hills 90210, serial USA 16.50 Psie
serce, Polska, 2003 17.50 Lingo,
teleturniej 18.55 Jesteś moim
życiem, serial argentyński 20.00
Kameleon, serial sens., USA 21.00
Boston Public, serial obycz., USA
22.00 Włatcy móch, serial anim.
22.30 Czułe dranie, tragicznie
satyryczny mag. rozr.. 23.00 Nieczułe dranie, mag. rozr. 23.35 Kuba
Wojewódzki, talk show 00.35 Wydarzenia, Sport, Pogoda 01.15 Muzyczne listy, mag. 02.15 KINOmaniak, mag. 02.35 Sztukateria, mag.
03.00 Ja tylko pytam, talk show
03.45 Zakończenie programu

06.30 Nowojorskie opowieści,
komediodramat, USA 1989 08.45
Vanity Fair. Targowisko próżności, dramat obycz., USA/GB 2004
11.05 Gra ich życia, dramat obycz.,
USA 2005 12.45 Depeche Mode.
Touring the Angel. Koncert w Mediolanie 13.45 Randka w ciemno,
kom., Hiszpania 2004 15.20 Zaina
z gór Atlas, film przyg., Francja/
Niemcy 2005 17.00 Piżama party,
kom., USA 2004 18.30 Anioł Stróż,
kom. sens., USA 2005 20.10 Premiera. Studio 60, serial obycz., USA
2006 20.55 Deklaracja, thriller,
Kanada/Francja/GB 2003 22.50
Ostatnia wielka szansa, thriller,
USA 2005 23.40 Narodziny, dramat
psychologiczny, USA 2004 01.20
Boudu, kom., Francja 2005 03.00
Salto, obycz., Australia 2004 04.45
Piżama party, kom., USA 2004

00.00

23.15
05.30 Uwaga! - magazyn
05.50 Telesklep
06.40 Na celowniku, serial sens.,
USA
07.35 Usterka - serial fab.-dok.
08.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
09.05 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo, live
10.05 Fabryka Gry - interaktywny
teleturniej na żywo, live
11.05 Detektywi - serial fab.-dok.
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 Na Wspólnej, serial obycz.,
13.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
14.00 Na celowniku, serial sens.,
15.00 Prawo pożądania,
telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe - pr.
informacyjny
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
20.55 Na Wspólnej, serial obycz.,
21.30 Kuba Wojewódzki - dwa
gołębie - pr. rozr.
22.30 Teraz my! - talk show
23.15 Nie z tego świata, serial S-F,
USA
00.10 Bez skazy, serial obycz., USA
01.10 Nocne igraszki - interaktywny pr. rozr.
02.10 Telesklep
02.30 Uwaga! - magazyn
02.50 Nic straconego

20.55

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Inżynieria ekstremalna
07.00 Wojny na złomowisku 08.00
Zwykłe rzeczy niezwykłe wynalazki
09.00 Amerykański hot-rod 10.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
11.00 Fani czterech kółek 12.00
Inżynieria ekstremalna 13.00 Wojny na złomowisku 14.00 Zwykłe
rzeczy niezwykłe wynalazki 15.00
Jak to jest zrobione? 16.00 Superjazda 17.00 Amerykański hot-rod
18.00 Amerykański chopper 19.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
20.00 Jak to jest zrobione? 21.00
Niezwykłe opowieści medyczne
22.00 Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem 23.00 Piąty bieg 00.00
Zwykłe rzeczy niezwykłe wynalazki 01.00 Inżynieria ekstremalna
02.00 Superjazda 03.00 Amerykański hot-rod 04.00 Prawda czy
fałsz pogromcy mitów 05.00 Fani
czterech kółek

08.00 W świecie krokodyli, serial
dok. 08.30 Poskramiacze węży,
serial dok. 09.00 Katastrofa w
przestworzach, serial dok. 10.00
Tuż przed tragedią, serial dok.
11.00 Tajemnice Biblii, serial dok.
12.00 Wielkie konstrukcje, serial
dok. 13.00 W świecie krokodyli,
serial dok. 13.30 Poskramiacze
węży, serial dok. 14.00 Katastrofa
w przestworzach, serial dok. 15.00
Tuż przed tragedią, serial dok.
16.00 Niebezpieczne spotkania,
serial dok. 17.00 Łowcy mórz, serial dok. 18.00 Czysta nauka, serial
dok. 19.00 Atak robali, film dok.
20.00 Wielkie konstrukcje, serial
dok. 21.00 Katastrofa w przestworzach, serial dok. 22.00 Na ratunek,
serial dok. 23.00 Tuż przed tragedią, serial dok. 00.00 Katastrofa w
przestworzach, serial dok. 01.00
Na ratunek, serial dok.

06.30 Czerwone jak niebo, film
biograficzny, Włochy 2005 08.10
Wariatki, komediodramat, USA
1988 10.10 Faszerowana papryka
i rybą w twarz, komediodramat,
Niemcy/Włochy/Hiszpania 11.50
Odkurzacze, kom., USA 2002 13.25
Przygoda Felicity, film USA 2005
14.50 Zbuntowana nastolatka, film
obycz., USA 2004 16.15 Pięcioro
dzieci i coś, film przyg., Francja/GB/
USA 2004 17.45 Święta last minute, kom., USA 2004 19.25 Kontrakt
przedmałżeński, kom. USA 2004
21.00 Na stojaka! 22.00 Apetyt na
seks, kom., USA 2004 23.20 Wyznania mordercy, film dok. 00.10
Wszyscy jesteśmy Chrystusami,
dramat, Polska 2006 02.00 Tajemnica przeszłości, thriller, USA 2005
03.35 Zobacz w HBO, mag. 04.05
Święta last minute, kom., USA 2004
05.40 Na planie, mag.
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TVP1

23.25

TVP2

19.55

05.05 Migracje, cykl dok.
05.35 Wstaje dzień, mag.
05.40 Wpisani w krajobraz, mag.
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości
08.10 Pogoda
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Nastoletni geniusze, serial
prod. Australia 2003
09.00 Domisie, pr. dla dzieci
09.30 Tom, serial anim. Hiszpania
10.00 Szkoła złamanych serc, serial
obycz. prod. Australia 1998
10.50 Kuchnia z Okrasą, Kuchnia
się zieleni
11.15 Badania kontrolowane,
Nadwaga i otyłość
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces, serial USA
12.30 Moda na sukces, serial USA
12.55 Klan, telenowela TVP
13.20 Plebania, telenowela TVP
13.50 Jaka to melodia?, quiz
14.10 Szansa na życie, Księżniczki
Krakowa
14.30 Raj, mag.
15.00 Wiadomości
15.10 Trend’owaci, mag.
15.35 Dwie Pamięci, reportaż
16.05 Moda na sukces, serial USA
16.30 Moda na sukces, serial USA
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Klan, telenowela TVP
18.00 Jaka to melodia?, quiz
18.30 Plebania, telenowela TVP
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Okruchy życia, Niełatwy
wybór, film fab. USA 2005
21.55 Polacy, widow. publicyst.
22.35 George Bush w Europie,
reportaż
23.00 Z refleksem, pr. public.
23.25 Fort Saganne, film fab.
prod. Francja 1984
02.25 Zakończenie programu

POLSAT

TVN

21.30

21.00

05.25 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
06.10 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
06.55 TELEZAKUPY
07.10 Znaki czasu, mag.
07.35 Dwójka Dzieciom, Bibi Blocksberg, serial anim. Niemcy
08.05 Na dobre i na złe, serial TVP
09.00 Pytanie na śniadanie
10.45 Święta wojna, serial kom.TVP
11.15 Sąsiedzi, serial kom. TVP
11.45 Magnum, serial USA 1984
12.35 Przygody Tarzana, serial
przyg. Francja/Meksyk 1991
13.05 Seszele- Przyrodniczy raj na
Oceanie Indyjskim, film dok.
prod. Niemcy 2005
13.55 Europa da się lubić, Co
Europa toleruje
14.50 Dr Quinn, serial obycz. USA
15.40 Dla niesłyszących, M jak
miłość, serial TVP
16.35 Gliniarz i prokurator, serial
sens. prod. USA 1989
17.30 Zorro, serial USA 1957
18.00 Pr. lokalny
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Panorama
19.05 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19.35 Ulice Kultury, mag.
19.55 Wieczór z Bondem, Pozdrowienia z Moskwy, film fab.
prod. USA 1963
22.00 Panorama
22.15 Pogoda
22.25 Sport Telegram
22.30 Biznes
22.35 Alibi na środę, Głosy zza
ściany, film fab. Kanada
2003, reż. Francois Gingras
00.10 KabareTOP, czyli Kabaretowa
Lista Przebojów, widow.
00.35 Copa Libertadores, Mecz
finałowy
02.40 Zakończenie dnia

05.00 Music Spot, odc. 65, 2007
06.00 Wstawaj! Gramy!, odc. 297
06.50 Sidła miłości, serial obycz.
Argentyna, odc. 113
07.45 TV Market
08.00 Wielka Wygrana, odc. 29
08.55 Graczykowie, serial kom.,
odc. 19, 2000
09.25 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 112, 2002
10.00 Sekret Laury, odc. 89, serial,
Argentyna, 2004
11.00 Metamorfozy, odc. 68,
reality show USA, 2004
11.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 919, 2007
12.00 Rodzina nie do poznania,
odc. 15, reality show USA
13.00 Jesteś moim życiem, telenowela argentyńska
14.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 528, 2007
14.45 Świat według Bundych,
serial kom. USA odc. 259
15.15 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 113, 2002
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.25 Interwencja, mag. odc. 897
17.00 Strażnik Teksasu, odc. 76,
serial USA, 1996
18.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 529, 2007
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 920, 2007
20.00 Świat według Kiepskich,
serial kom.
21.00 Pierwsze 20 milionów, kom.
USA, 2002
21.55 Studio Lotto
23.25 Daleko od noszy, serial kom.,
odc. 120
23.55 Piotr Bałtroczyk przedstawia, odc. 15
00.55 Dziewczyny w bikini
02.55 Nocne randki, odc. 90, 2007
04.55 Pożegnanie

TVN7

TV4

06.00 Maraton Uśmiechu, pr. rozr.
06.25 Telesklep 07.30 Maraton
Uśmiechu, pr. rozr. 08.00 Agenci NCIS, serial sens., USA 09.00
Grzesznica, telenowela 09.50 Klinika Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 10.50 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 11.50 Zabawa
od kuchni 12.50 Telesklep 14.10
Grzesznica, telenowela 15.05 Policjanci z Miami, serial sens., USA
16.05 Alf, serial kom., USA 16.40
Jej cały świat, USA 17.10 Klinika
Berlin Centrum, serial obycz. 18.10
Przystanek Alaska, serial obycz.,
USA 19.10 Alf, serial kom., USA
19.40 Jej cały świat, USA 20.10
Rzeka, film obycz., USA 1984 22.45
Pełnia życia, film obycz., USA 1998
00.50 Niebezpieczne zauroczenie,
film sens., Kanada 2000 02.40 Koniec programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA Futbol Mundial, mag. 06.30 VIP, pr. kulturalno-rozr. 06.55 Muzyczne listy,
mag. muz. 08.00 TV Market 08.30
Duel Masters: mistrzowie kaijudo,
serial anim. 09.00 Psie serce, serial
Polska 10.00 Jesteś moim życiem,
serial argentyński 11.05 Beverly
Hills 90210, serial USA 12.05 Lingo, teleturniej 13.05 Sztukateria,
mag. kult. 13.40 Wygraj fortunę,
pr. interaktywny 15.20 Król Szamanów, serial anim. 15.50 Beverly
Hills 90210, serial USA 1990 16.50
Psie serce, serial Polska 17.50 Lingo, teleturniej 18.55 Jesteś moim
życiem, serial argentyński 20.00
Łabędziem być, pr. rozr. 21.00
Odkrywanie Ameryki, pr. Mariusza
Maxa Kolonko 21.30 Tok2Szok
22.30 Czułe dranie, tragicznie satyryczne mag. rozr. 23.00 Nieczułe
dranie, mag. rozr. 23.35 Rajdowe
Mistrzostwa Świata, Rajd Grecji
00.35 Wydarzenia, Sport, Pogoda
01.15 Muzyczne listy, mag. muz.
02.15 KINOmaniak, nowa formuła
02.35 Sztukateria, pr. kult. 03.00
Ja tylko pytam, talk show 03.45
Zakończenie programu

20.10

05.30 Uwaga! - magazyn
05.50 Telesklep
06.40 Na celowniku, serial sens.,
USA
07.35 Hela w opałach, serial kom.,
Polska
08.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
09.05 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo, live
10.05 Fabryka Gry - interaktywny
teleturniej na żywo, live
11.05 Detektywi - serial fab.-dok.
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
13.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
14.00 Na celowniku, serial sens.,
USA
15.00 Prawo pożądania,
telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe - pr.
informacyjny
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
20.55 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
21.30 Strach - film sens., USA 1996,
reż. James Foley
23.30 Odwróceni, serial sens.,
Polska, Dolby
00.30 Automaniak Max - pr. motoryzacyjny
01.00 Uwaga! - magazyn
01.20 Nocne igraszki - interaktywny pr. rozr.
02.20 Telesklep
02.40 Nic straconego

HBO

20.10
06.30 Drugie wcielenie, komediodramat, USA 2002 08.00 Cinema,
cinema, mag. filmowy 08.25 Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów, kom., USA 2005 10.20 Święty
Ralph, komediodramat, Kanada
2004 11.55 Czas na mnie, kom.,
USA 2005 13.35 Ty i ja, kom., Francja 2006 15.10 Szkolna gazetka,
kom., USA 2005 16.35 Kalamazoo?,
kom., USA 2006 18.15 Piękny bokser, dramat obycz., Tajlandia 2003
20.10 Straszny film IV, kom., USA
2006 21.35 Premiera. Po sezonie,
thriller, Niemcy/Rumunia/Wlk. Brytania 2004 23.20 Księga rekordów
Szutki, film dok. 00.40 Przeklęta,
horror, USA 2005 02.15 Za dziesięć dwunasta, thriller, USA 2006
03.40 Zobacz w HBO, mag. filmowy 04.10 Piękny bokser, dramat
obycz., Tajlandia 2003

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Cuda techniki 07.00 Wojny
na złomowisku 08.00 Brainiac
09.00 Amerykański hot-rod 10.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
11.00 Fani czterech kółek 12.00
Cuda techniki 12.30 Cuda techniki 13.00 Wojny na złomowisku
14.00 Brainiac 15.00 Jak to jest
zrobione? 16.00 Superjazda 17.00
Producenci motocykli 18.00 Amerykański chopper 19.00 Prawda
czy fałsz pogromcy mitów 20.00
Jak to jest zrobione? 20.30 Jak
to jest zrobione? 21.00 Szkoła
przetrwania 22.00 Brudna robota
23.00 Gry wideo (r)ewolucyjna
rozrywka 00.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe wynalazki 01.00 Inżynieria
ekstremalna 02.00 Superjazda
03.00 Amerykański hot-rod 04.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
05.00 Fani czterech kółek 05.30
Fani czterech kółek

08.00 W świecie krokodyli, serial
dok. 08.30 Poskramiacze węży,
serial dok. 09.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 10.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 11.00 Tajemnice Biblii, serial dok. 12.00 Wielkie
konstrukcje, serial dok. 13.00 W
świecie krokodyli, serial dok. 13.30
Poskramiacze węży, serial dok.
14.00 Wielkie konstrukcje, serial
dok. 15.00 Wielkie konstrukcje,
serial dok. 16.00 Niebezpieczne
spotkania, serial dok. 17.00 Łowcy
mórz, serial dok. 18.00 Czysta nauka, serial dok. 19.00 Krokodyle
potwory, film dok. 20.00 Wielkie
konstrukcje, serial dok. 21.00
Wielkie przeprowadzki, serial dok.
22.00 Wielkie konstrukcje, serial
dok. 23.00 Tuż przed tragedią,
serial dok. 00.00 Wielkie przeprowadzki, serial dok. 01.00 Wielkie
konstrukcje, serial dok.

06.30 Derby, film dla młodzieży,
USA 2005 08.10 Antoni, Boży wojownik, film biograficzny, Włochy
2006 09.50 Zakochane święta,
kom. Włochy 2004 11.35 Motel
Niagara, film obycz., Kanada 2005
13.00 Żona mojego partnera,
kom., Francja 2005 14.30 Homarowy biznes, film obycz., USA 2005
16.05 Droga sławy, dramat obycz.,
USA 2006 18.00 Sky High, kom.
sens., USA 2005 19.40 Pinokio,
przygoda w przyszłości, film anim.,
Kanada/Francja/Hiszpania 2004
21.00 Last Days, dramat obycz.,
USA 2005 22.35 Trzy na jednego,
serial obycz., USA 2006 23.30 Hotel
Ziemia Obiecana, dramat obycz.,
Izrael/Francja/GB 2004 01.00 Wiara
ojców, film biograficzny, USA 2005
02.30 Sin City Miasto grzechu, film
sens., USA 2005 04.35 Żona mojego partnera, kom., Francja 2005

TV4

HBO

CZWARTEK 14 CZERWCA
TVP1

20.20
05.05 Tędy przeszła historia, Essen,
węgiel i stal, Niemcy 2003
05.35 Wstaje dzień, mag.
05.40 Europa bez miedzy
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości
08.10 Pogoda
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Kopciuszek, serial anim.
prod. Japonia 1995
09.00 Domowe przedszkole
09.35 Bajki Pana Bałagana
10.00 Szkoła złamanych serc, serial
obycz. prod. Australia 1998
10.50 Trend’owaci, mag.
11.15 W głębinach Amazonki, film
dok. Wielka Brytania 2005
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces, serial USA
12.30 Moda na sukces, serial USA
12.55 Klan, telenowela TVP
13.20 Plebania, telenowela TVP
13.50 Jaka to melodia?, quiz
14.10 Przyjaciele, talk-show
14.30 My Wy Oni, mag.
15.00 Wiadomości
15.10 Laboratorium XXI wieku,
mag.
15.40 Podróżnik, Orissa
16.05 Moda na sukces, serial USA
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Klan, telenowela TVP
18.00 Jaka to melodia?, quiz
18.30 Plebania, telenowela TVP
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.10 Pogoda dla kierowców
20.20 Herosi, serial USA 2006
21.15 Herosi, serial USA 2006
22.05 Forum, wydanie, pr. public.
23.00 Dzieci Piramidy, film dok.
23.30 Łossskot!, mag.
24.00 Kochankowie, film fab. prod.
Francja 1958
01.30 Humer i inni, film dok.
02.20 Zakończenie programu

TVP2

12.50
05.30 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
06.15 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
07.00 TELEZAKUPY
07.15 Ojczyzna polszczyzna,
Czerw, czerwia czy czerwiu?,
pr. prof. Jana Miodka
07.35 Dwójka Dzieciom, Kropelka,
przygody z wodą, serial
anim. prod. Hiszpania 2002
08.05 Na dobre i na złe, serial TVP
09.00 Pytanie na śniadanie
10.35 Święta wojna, serial kom.TVP
11.05 Sąsiedzi, serial kom. TVP
11.35 Magnum, serial USA 1984
12.25 Przygody Tarzana, serial
przyg. Francja/Meksyk 1991
12.50 Co ci dolega?, Jestem niski
film dok. Francja 2005
13.45 Dubidu, quiz muz.
14.45 Dr Quinn, serial obycz. USA
15.35 Podróże z żartem, Mongolia,
pr. rozr.
16.40 Gliniarz i prokurator, serial
sens. prod. USA 1989
17.30 Zorro, serial prod. USA 1957
18.00 Pr. lokalny
18.30 Sport Telegram, Pogoda
18.45 Panorama
19.05 Janosik, Pobór, serial TVP
20.00 Krótka histeria czasu, kom.
prod. Polska 2006
21.40 Po oklaskach, rozmowy
Anny Popek mag.
22.00 Panorama, Pogoda
22.25 Sport Telegram
22.30 Biznes
22.35 Mag. krym. 997, Michała
Fajbusiewicza
23.10 Czy świat oszalał?, Powstanie w Soweto, film dok. GB
00.10 Czwarta władza, serial sens.
01.00 Spokojny żywot, film obycz.
Polska/Francja 1991
01.45 Szkoda gadać, serial kom.
Niemcy 2003
02.10 Zakończenie dnia

POLSAT

20.00
05.00 Music Spot, odc. 66, 2007
06.00 Wstawaj! Gramy!, odc. 298
06.50 Sidła miłości, serial obycz.
Argentyna, odc. 114
07.45 TV Market
08.00 Wielka Wygrana, odc. 30
08.55 13 Posterunek, odc. 29, 1999
09.30 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 113, 2002
10.00 Sekret Laury, odc. 90, serial
Argentyna, 2004
11.00 Metamorfozy, odc. 69, reality
show USA, 2004
11.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 920, 2007
12.00 Rodzina nie do poznania,
odc. 16, reality show USA
13.00 Jesteś moim życiem, telenowela argetyńska
14.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 529, 2007
14.45 Świat według Bundych,
serial kom. USA odc. 260
15.15 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 114, 2002
15.50 Wydarzenia
16.15 Pogoda
16.25 Interwencja, mag. odc. 898
17.00 Strażnik Teksasu, odc. 77,
serial USA, 1996
18.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 530, 2007
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 921, 2007
20.00 Top Trendy 2007
21.00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku, odc. 10, serial
USA/Kanada, 2004
21.55 Studio Lotto
22.00 Mamuśki, serial kom.
22.30 Co z tą Polską?, odc. 114,
23.30 Prawo miasta, serial sens.
odc. 14, 2006
00.30 Prawo miasta, serial sens.
odc. 15, 2006
01.30 Pożegnanie

TVN

21.30
05.30 Uwaga! - magazyn
05.50 Telesklep
06.40 Na celowniku, serial sens.,
USA
07.35 Maraton Uśmiechu - pr. rozr.,
Dolby
08.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
09.05 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo, live
10.05 Fabryka Gry - interaktywny
teleturniej na żywo, live
11.05 Detektywi - serial fab.-dok.
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
13.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
14.00 Na celowniku, serial sens.,
USA
15.00 Prawo pożądania,
telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe - pr.
informacyjny
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
20.55 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
21.30 Plon kłamstwa - film obycz.,
USA 1997, reż. Charles
Wilkinson, wyst. Melissa
Gilbert, Joely Fischer, Brian
McNamara, Dennis Weaver
23.30 Kryminalni, serial krym.,
Polska
00.30 Uwaga! - magazyn
00.50 Nocne igraszki - interaktywny pr. rozr.
01.50 Telesklep
02.10 Nic straconego

TVN7

16.05
06.00 Maraton Uśmiechu, pr. rozr.
06.25 Telesklep 07.30 Maraton
Uśmiechu, pr. rozr. 08.00 Nie ma
sprawy, serial obycz., USA 09.00
Grzesznica, telenowela 09.50 Klinika Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 10.50 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 11.50 Zabawa
od kuchni 12.50 Telesklep 14.10
Grzesznica, telenowela 15.05 Policjanci z Miami, serial sens., USA
16.05 Alf, serial kom., USA 16.40
Jej cały świat, USA 17.10 Klinika
Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 18.10 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 19.10 Alf, serial
kom., USA 19.40 Jej cały świat, USA
20.10 Błękitny lód, film sens., USA/
Wielka Brytania 1992 22.20 Bez
śladu, serial sens., USA 23.25 Cela ,
film sens., USA/Niemcy 2000 01.30
Koniec programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA Futbol Mundial, mag. 06.30 VIP, pr.
kulturalno-rozr. 06.55 Muzyczne
listy, mag. muz. 08.00 TV Market
08.30 Duel Masters: mistrzowie
kaijudo, serial anim. 09.00 Psie
serce, serial obycz. Polska 10.00
Jesteś moim życiem, serial argentyński 11.05 Beverly Hills 90210,
serial USA 12.05 Lingo, teleturniej
13.05 V-max, mag. 13.40 Wygraj
fortunę, pr. interaktywny 15.20
Król Szamanów odc.36, serial
anim. 15.50 Beverly Hills 90210,
serial USA 16.50 Psie serce, serial
obycz. Polska 17.50 Lingo, teleturniej 18.55 Jesteś moim życiem, serial argentyński 20.00 Szaleństwa
miłości, kom. USA 22.00 Zamiana
Żon, reality show 23.05 Walka na
kopie, kom. USA, 1999, reż.: Jon
Kean, Tom Booker, wyst. Luke Wilson, Joshua Malina, Paula Devicq,
Phil LaMarr, Phillip Rhys, Teri Garr;
01.00 Zakończenie programu

20.10
06.30 Barcelona, kom. USA 08.10
Na planie, mag. 08.35 Moja bar
micwa, kom., USA 10.05 Tommy
Riley, dramat obycz., USA 2005
11.50 Zobacz w HBO, mag. 12.20
Moja przyjaciółka gwiazdka, anim.,
Niemcy/Bułgaria 2004 13.40 Najwspanialsza gra w dziejach, biograf., USA 2005 15.40 Kapitan Ron,
film przyg., USA 1992 17.20 Dżungla, anim., USA 2006 18.40 Kamerdyner, kom., USA/Kanada/GB 2005
20.10 Premiera. XXX II. Następny
poziom, film sens., USA 2005 21.50
Deuce Bigalow. boski żigolo w Europie, kom., USA 2005 23.15 Huff
2, serial obycz., USA 2005 00.10
Prawie najlepszy, kom., USA 2004
01.40 Śmierć z ludzką twarzą, film
dok. 02.55 Dom woskowych ciał,
horror, USA 2005 04.45 Kamerdyner, kom., USA/Kanada/GB 2005

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Wielkie rzeczy 07.00 Wojny na złomowisku 08.00 Szaleni
kaskaderzy 09.00 Amerykański
hot-rod 10.00 Prawda czy fałsz pogromcy mitów 11.00 Fani czterech
kółek 12.00 Wielkie rzeczy 13.00
Wojny na złomowisku 14.00 Szaleni kaskaderzy 15.00 Jak to jest
zrobione? 16.00 Superjazda 17.00
Fani czterech kółek 18.00 Amerykański chopper 19.00 Prawda
czy fałsz pogromcy mitów 20.00
Jak to jest zrobione? 20.30 Jak to
jest zrobione? 21.00 Strefa śmierci 22.00 Broń przyszłości 23.00
Szalona prędkość 23.30 Szalona
prędkość 00.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe wynalazki 01.00 Inżynieria
ekstremalna 02.00 Superjazda
03.00 Amerykański hot-rod 04.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
05.00 Fani czterech kółek 05.30
Fani czterech kółek, serial dok.

08.00 W świecie krokodyli 08.30
Poskramiacze węży, serial dok.
09.00 Niebezpieczne spotkania,
serial dok. 10.00 Piekielne komary,
film dok. 11.00 Tajemnice Biblii,
serial dok. 12.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 13.00 W świecie
krokodyli, serial dok. 13.30 Poskramiacze węży, serial dok. 14.00
Niebezpieczne spotkania, serial
dok. 15.00 Piekielne komary, film
dok. 16.00 Niebezpieczne spotkania, serial dok. 17.00 Łowcy mórz,
serial dok. 18.00 Czysta nauka,
serial dok. 19.00 Mikrosafari, serial
dok. 20.30 Za kulisami „Mikrosafari”, film dok. 21.00 Niebezpieczne
spotkania, serial dok. 22.00 Tajemnicza siódemka z Afryki, film dok.
23.00 Tuż przed tragedią, serial
dok. 00.00 Niebezpieczne spotkania, serial dok. 01.00 Tajemnicza
siódemka z Afryki, film dok.

06.30 Terry, dramat obycz., Kanada 2005 08.15 Wakacje u dziadka,
film dla młodzieży, USA 2005 09.55
V 2006 Concert, koncert 11.00 Prosto z zoo do Afryki, kom., Holandia
2005 12.30 Tata i jego czwórka,
kom., Dania 2005 14.00 Zimowe
przesilenie, film obycz., USA 2004
15.30 Batman początek, film sens.,
USA 2005 17.45 W cieniu matki,
film obycz., Wielka Brytania 2005
19.30 Rekin i Lava, film przygodowy, USA 2005 21.00 Z ust do ust,
kom., USA 2005 22.35 Na stojaka!,
kabaret i satyra 23.35 VI Batalion,
dramat wojenny, USA/Australia
2005 01.45 Pani Harris, dramat
krym., USA 2005 03.20 Własność
stanowa. Krew na ulicach, film
sens., USA 2005 04.50 Rekin i Lava,
film przygodowy, USA 2005
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TVP1

01.35

TVP2

20.05

05.05 Rue Wiertz, cykl reportaży
05.35 Wstaje dzień, mag.
05.40 Wielkie sprzątanie
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Pogoda
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Wesołe łotrzyki, serial kom.
prod. Wielka Brytania 2004
09.00 Jedyneczka, pr. dla dzieci
09.30 Bajki Pana Bałagana
09.55 Od przedszkola do Opola
10.25 Kogutto, mag. muz.
10.50 Wyjeżdżam, zostaję?, rep.
11.15 Namibia, reportaż
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces, serial USA
12.30 Moda na sukces, serial USA
12.55 Dwie strony medalu, serial
13.20 Dwie strony medalu, serial
13.50 Jaka to melodia?, quiz
14.15 Przed Opolem,
14.30 Kobieta zaradna, mag.
15.00 Wiadomości
15.10 Głową mur przebijesz, O
Solidarności Walczącej, dok.
16.05 Moda na sukces, serial USA
16.30 Moda na sukces, serial USA
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Sąsiedzi, serial kom. TVP
18.00 Jaka to melodia?, quiz
18.30 Dwie strony medalu, serial
19.00 Wieczorynka, Smerfy
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 44. KFPP Opole 2007,
Premiery
21.20 Recital Lady Pank
22.10 Debiuty
23.20 Wielki finał, laureaci
konkursów
23.50 American Psycho, film fab.
prod. USA, Kanada 2000
01.35 Kino nocnych marków, Zabawa w chowanego, film sens.
prod. USA 2000
03.15 Zakończenie programu

POLSAT

20.00

05.25 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA/Szwecja 2002
06.10 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA/Szwecja 2002
06.55 TELEZAKUPY
07.15 Suplikacje. Świat według
księdza Jana Twardowskiego., felieton
07.35 Dwójka Dzieciom, Kropelka,
przygody z wodą, serial
anim. prod. Hiszpania 2002
08.05 Na dobre i na złe, serial TVP
09.00 Pytanie na śniadanie
10.40 Święta wojna, serial kom.TVP
11.10 Sąsiedzi, serial kom. TVP
11.40 Magnum, serial USA 1984
12.30 Dolina Kreatywna, podsumowanie
13.00 Opowieści zza grobu, Rabusie, serial dok. USA 2005
13.55 Ryzykanci, prod. USA 2002
14.45 Dr Quinn, serial obycz. USA
15.40 Europa: Podróż w czasie,
Wielka Epoka Lodowa, serial
dok. Wielka Brytania 2005
16.35 Gliniarz i prokurator, serial
sens. prod. USA 1989
17.30 Zorro, serial USA 1957
18.00 Pr. lokalny
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Panorama
19.05 Wielki Poker, teleturniej
20.05 Błękitna Laguna, dramat
USA 1980, reż. Randal Kleiser
22.00 Panorama
22.20 Pogoda
22.30 Sport Telegram
22.35 Mała Brytania, serial kom.
prod. Wielka Brytania 2003
23.10 Obcy, film fab. prod. USA
2002, reż. Randa Heines
01.05 Szycie na gorąco, Nowa
lokatorka, serial TVP
01.35 Supertalent, widow.
02.30 Zakończenie dnia

23.25

06.00 Wstawaj! Gramy!, odc. 299,
2007; reż. Zbigniew Krok
06.50 Sidła miłości, serial obycz.
Argentyna, odc. 115
07.45 TV Market
08.00 Wielka Wygrana, odc. 31
08.55 13 Posterunek, odc. 30, 1999
09.30 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 114, 2002
10.00 Sekret Laury, odc. 91, serial
Argentyna, 2004
11.00 Metamorfozy, odc. 70,
reality show USA, 2004
11.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 921, 2007
12.00 Rodzina nie do poznania,
odc. 1, reality show USA
13.00 Jesteś moim życiem, telenowela argentyńska
14.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 530, 2007
14.45 Świat według Bundych,
serial kom. USA odc. 261
15.15 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 115, 2002
15.50 Wydarzenia
16.15 Pogoda
16.25 Interwencja, mag. odc. 899
17.00 Strażnik Teksasu, odc. 78,
serial USA, 1996
18.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 531, 2007
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 922, 2007
20.00 Super Tata, kom. USA, 1999,
reż. Dennis Dugan
21.55 Studio Lotto
22.00 Szczury, horror USA, 2002;
reż. John Lafia
23.50 Maska diabła, horror Francja/Kanada/USA, 2000
01.45 Dziewczyny w bikini
02.45 Nocne randki, odc. 91, 2007
04.55 Pożegnanie

TVN7

TV4

HBO

06.00 Maraton Uśmiechu, pr.
rozr. 06.25 Telesklep 07.30 Maraton Uśmiechu, pr. rozr. 08.00
Bez śladu, serial sens., USA 09.00
Grzesznica, telenowela 09.50 Klinika Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 10.50 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 11.50 Zabawa
od kuchni 12.30 Telesklep 13.50
Gorzka zemsta, telenowela 15.05
Policjanci z Miami, serial sens., USA
16.05 Alf, serial kom., USA 16.40
Jej cały świat, USA 17.10 Klinika
Berlin Centrum, serial obycz. 18.10
Przystanek Alaska, serial obycz.,
USA 19.10 Alf, serial kom., USA
19.40 Jej cały świat, USA 20.10 Rodzina Addamsów, kom., USA 1991
22.15 Marlowe, film sens., USA
1969 00.15 Wyrok, film sens., USA
2002 02.10 Koniec programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA Futbol Mundial, mag. 06.30 VIP, pr.
kulturalno-rozr. 06.55 Muzyczne
listy, mag. muz. 08.00 TV Market
08.30 Duel Masters: mistrzowie
kaijudo, serial anim. USA/Kanada
2004 09.00 Psie serce, serial Polska, 2003 10.00 Jesteś moim życiem, serial argentyński 11.05 Beverly Hills 90210, serial USA 12.05
Lingo, teleturniej 13.05 Na Topie
13.40 Wygraj fortunę, pr. interaktywny 15.20 mag. Żużlowy 15.50
Rajdowe Mistrzostwa Świata, Rajd
Grecji (Akropolu) 16.55 Siatkówka, Liga Światowa, mecz Brazylia,
Kanada 19.00 Jesteś moim życiem,
serial argentyński 20.00 Kuba Wojewódzki, gośćmi programu będą
Henryk Gołębiewski i Krzysztof
Kiersznowski. 21.05 Kości, serial
krym. USA 22.05 Kości, serial krym.
USA 23.05 Playboy: Zdąrzyć do Las
Vegas, film USA, 01.15 Wydarzenia,
Sport, Pogoda 01.55 Muzyczne listy, mag. muz. 02.45 KINOmaniak,
nowa formuła 03.10 Sztukateria,
pr. kult. 03.30 Sade Life, Promise,
Pride, Love, koncert 04.40 Zakończenie programu

06.30 Miesiąc miodowy z mamusią, kom., USA 08.00 Na planie,
mag. 08.35 Potwór z Wyspy Skarbów, film, Nowa Zelandia 10.00
Szatański plan doktora Fu Manchu,
kom., USA/GB 1980 11.40 Zamknij
się i zastrzel mnie, kom., Czechy/GB
13.10 Magia życia, film obycz., USA
2004 14.40 Pani Palfrey w hotelu
Claremont, komediodramat, GB
2005 16.25 Wykiwać klawisza,
kom., USA 2005 18.15 Jej mały
sekret, kom., USA 2005 19.45 Cinema, cinema, mag. 20.10 HBO Na
stojaka! 20.40 Jazda na kuli, horror,
USA/Niemcy/Kanada 2004 22.20
Tulipany, obycz., Polska 2004 23.50
Przerwana cisza, thriller, Kanada
01.30 Zachować twarz, kom., USA
03.05 Dzień sądu, film dok. 04.15
Wykiwać klawisza, kom., USA 2005

TVN

20.10

05.30 Uwaga! - magazyn
05.50 Telesklep
06.40 Na celowniku, serial sens.,
USA
07.35 Firma - magazyn
08.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
09.05 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo, live
10.05 Fabryka Gry - interaktywny
teleturniej na żywo, live
11.05 Detektywi - serial fab.-dok.
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
13.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
14.00 Na celowniku, serial sens.,
USA
15.00 Prawo pożądania, telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe - pr.
informacyjny
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.00 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
20.45 Teoria spisku - film sens.,
USA 1997, reż. Richard Donner, wyst. Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart,
Cylk Cozart, Stephen Kahn
23.25 Wyspa doktora Moreau
- horror, USA 1996, reż.
John Frankenheimer, wyst.
Marlon Brando, Val Kilmer,
David Thewlis, Fairuza Balk
01.30 Uwaga! - magazyn
01.50 Nocne igraszki - interaktywny pr. rozr.
02.50 Telesklep
03.10 Nic straconego

22.20

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Pierwsza dziesiątka 07.00
Wojny na złomowisku 08.00 Rywalizacja. Wielkie kradzieże spektakularne ucieczki 09.00 Amerykański
hot-rod 10.00 Prawda czy fałsz pogromcy mitów 11.00 Fani czterech
kółek 12.00 Pierwsza dziesiątka
13.00 Wojny na złomowisku 14.00
Rywalizacja. Wielkie kradzieże
spektakularne ucieczki 15.00 Jak
to jest zrobione? 16.00 Superjazda
17.00 Narodziny śmigłowca, film
dok. 18.00 Amerykański chopper
19.00 Prawda czy fałsz pogromcy
mitów 20.00 Jak to jest zrobione?
21.00 Przedziwne opowieści o UFO
22.00 Duchy 23.00 Obsesja na
punkcie kamperów 00.00 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
03.00 Fani czterech kółek 04.00
Superjazda 05.00 Piąty bieg 05.30
W poszukiwaniu nieznanego

08.00 W świecie krokodyli, serial
dok. 08.30 Poskramiacze węży, serial dok. 09.00 Cud krwi, film dok.
10.00 Tajemnice Biblii, serial dok.
11.00 Tajemnice Biblii, serial dok.
12.00 Wielkie konstrukcje, serial
dok. 13.00 W świecie krokodyli, serial dok. 13.30 Poskramiacze węży,
serial dok. 14.00 Cud krwi, film
dok. 15.00 Tajemnice Biblii, serial
dok. 16.00 Niebezpieczne spotkania, serial dok. 17.00 Łowcy mórz,
serial dok. 18.00 Nagroda Rolexa,
film dok. 19.00 Pawiany masajskie,
film dok. 20.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 21.00 Zagadka kodu
Leonarda da Vinci, film dok. 22.00
Tajemnice Biblii, serial dok. 23.00
Tuż przed tragedią, serial dok.
00.00 Nagroda Rolexa, film dok.
01.00 Tajemnice Biblii, serial dok.

06.30 Księga miłości, kom. romantyczna, USA 1991 07.55 Krzesła
orkiestry, kom., Francja 2006 09.35
Tajniak z klasą, kom., USA 2005
11.10 Przedstawienie, kom., USA
1993 12.45 Prosto z zoo do Indii,
film przygodowy, Holandia 2006
14.20 Niewidzialny, film sens., USA
2005 16.15 Uśmiech losu, dramat
obycz., USA 1994 18.00 Piękne
mleczarki, kom., USA 2006 19.25
Czekając na cud, film obycz., USA
2004 21.00 Rzym, serial obycz.,
Wielka Brytania/USA 2005 21.50
Na tropie zła, dramat krym., USA/
Kanada 2002 23.35 Wspólne zdjęcie, kom., USA 2004 01.05 Szalony
weekend, kom., Kanada/USA/Wlk.
Brytania 2005 02.35 Pitbull, film
krym., Polska 2005 04.15 Cinema,
cinema, mag. filmowy 04.40 Piękne mleczarki, kom., USA 2006

TVN7

TV4

HBO

06.10 Na osi, pr. motoryzacyjny
06.40 Telesklep 08.40 We Dwoje,
pr. rozr. 10.05 Nie ma sprawy, serial
obycz., USA 11.05 Po tragedii Posejdona, film sens., USA 1979, reż.
Irwin Allen13.30 Dwóch i pół, serial
kom., USA 14.00 Dwóch i pół, serial
kom., USA 14.30 Na osi, pr. motoryzacyjny 15.05 Druga Twarz, reality show 16.15 Zbrodnie Nowego
Jorku, serial sens., USA 17.10 Cena
za życie, western, USA 2001, reż.
Simon Wincer 19.10 Karen Sisco,
serial sens., USA 20.10 Spokojnie,
tatuśku, kom., USA 1989, reż. Ron
Howard 22.45 Złoto dla zuchwałych, film wojenny, USA/Jugosławia
1970 01.35 Detektyw Monk, serial
sens., USA 02.35 Nocne igraszki,
interaktywny pr. rozr. 03.30 Koniec
programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA Futbol Mundial, mag. 06.30 Gram.tv,
mag. 06.55 Kolarska Proliga 2007
07.25 Dekoratornia 07.55 Kasa Na
Bank 09.55 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, Rajd Polski
10.25 Gram.tv, mag. 10.55 Sztukateria, mag. kult. 11.25 V-max,
mag. 11.55 Ja się zastrzelę, serial
kom. USA 12.25 Zaklęta w sokoła,
baśń USA, 1985 15.00 Siatkówka,
Liga Światowa: mecz Brazylia, Kanada 17.15 Przetrwanie, teleturniej
prowadzony przez Pawła Orleanskiego. 17.55 Zamiana Żon, reality
show 19.00 KINOmaniak, mag.
19.30 Drogówka, mag. 20.05 Bad
Boy, kom. USA, 2002 21.55 Formuła 1, Grand Prix Stanów Zjednoczonych, kwalifikacje 23.05 Kamieńska, serial krym., Rosja, 2003 00.05
Czułe Dranie, tragicznie satyryczne
mag. rozr. 00.35 Nieczułe Dranie,
mag. rozr. 01.10 Winny czy niewinny odc. 13, serial dok., GB 02.05
Wydarzenia, Sport, Pogoda 02.40
Drogówka, mag. 03.00 mag. Żużlowy 03.25 Kolarska Proliga 2007
03.45 TV Market 04.00 Zakończenie programu

SOBOTA 16 MAJA
TVP1

14.00
06.00 Warto kochać, serial TVP
06.45 Receptury klasztorne, mag.
07.00 Dzień dobry w sobotę, pr.
poradnikowy
07.30 Rok w ogrodzie
08.00 Wiadomości
08.10 Pogoda
08.15 Pettson i Findus, serial anim.
prod. Niemcy 2002
08.30 Były sobie odkrycia, Lekarze
serial anim. Francja 1992
09.00 Ziarno, mag.
09.30 Siódme niebo, serial USA
10.15 Kadra
10.30 89 PLUS, mag.
10.50 Kogutto, mag. muz.
11.15 Siedmiu wspaniałych II,
Węże, serial przyg. USA 1999
12.05 Kuchnia z Okrasą, Co jedzą
Belgowie
12.25 Zjazd Gnieźnieński, relacja
13.00 Wiadomości
13.10 Szkoła bezpiecznej jazdy
Jedynki, felieton
13.20 Od przedszkola do Opola
14.00 Kingsajz, kom. Polska 1988,
reż. Juliusz Machulski
15.50 Rodzina jak z nut, widow.
16.40 ZAP, szybki mag. popkulturalny
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Sąsiedzi, serial kom. TVP
18.00 Śmiechu warte, pr. rozr.
18.30 Dwie strony medalu, serial
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 44. KFPP Opole 2007, Superjedynki
23.30 44. KFPP Opole 2007, I to by
było na tyle... kabaretron w
hołdzie J. T. Stanisławskiemu
01.25 Męska rzecz..., Pod nadzorem, film sens. Kanada 2003
03.00 Kino nocnych marków,
Platinum, serial USA/Kanada
04.30 Zakończenie programu

TVP2

20.10
06.15 Dla niesłyszących, Echa
Panoramy
06.45 Dwójka Dzieciom, Dziwne
przygody Koziołka Matołka
07.00 Spróbujmy razem, mag. dla
niepełnosprawnych
07.25 Muz. Festiwal w Łańcucie,
reportaż
07.55 M jak miłość, serial TVP
08.50 Śniadanie z Dwójką
10.40 Gwiazdy na zakręcie, film
dok. prod. Francja 2006,
11.35 Na dobre i na złe, serial
obycz. TVP
12.30 Egzamin z życia, serial TVP
13.20 Nie ma cudów, film dok.
prod. Wielka Brytania 2006
14.00 Familiada, teleturniej
14.30 Złotopolscy, telenowela TVP
15.05 Smaczne Go!, mag. kulinarny
15.55 Święta wojna, serial kom.TVP
16.30 Codzienna 2 m. 3, serial kom.
17.00 Wielki Poker, teleturniej
18.00 Pr. lokalny
18.25 Starter, Mag. aktualności
18.45 Panorama
19.05 Pogoda
19.10 Europa da się lubić, Euro,
20.10 Fatalna namiętność, dramat
prod. USA 1997, reż. Jon
Avnet, wyst. Richard Gere,
Ling Bai, Bradley Whitford
22.10 Słowo na niedzielę
22.15 Wywiad z Kornelem Morawieckim
22.30 Panorama
22.45 Pogoda
22.55 Sport Telegram
23.00 Operacja Kod DP, film sens.
prod. Francja 2005
00.35 Miasteczko Twin Peaks,
serial krym. prod. USA 1990
01.20 Zakończenie dnia

POLSAT

10.45
05.00 Music Spot, odc. 67, 2007
06.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 457, 2007
06.45 Jesteśmy, odc. 203, 2006
07.15 Sonic X, odc. 16, USA, 2003
07.45 Hugo, odc. 116, 2007
08.15 Cudowne lata, odc. 7, serial
USA, 1988
08.45 Zwariowany świat Malcolma,
odc. 94, serial USA, 2004
09.15 Pasjonaci, mag. motoryz.
odc. 86, 2007
09.45 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 259, 2007
10.45 Elmo, film dla dzieci USA,
1999; reż. Gary Halvorson
12.45 Czarodziejki, odc. 53, serial
USA, 2001
13.45 Dom nie do poznania, reality
show USA odc. 77
15.15 Radość życia, odc. 10, 2007
reż. Lucyna Erdmanis
16.45 Grasz czy nie grasz, teleturniej, odc. 67, 2007
17.45 13 Posterunek, odc. 31, serial
kom. 1999
18.15 Wydarzenia
18.45 Sport
18.50 Pogoda
18.55 Studio F1
19.00 Formuła 1 GP USA - kwalifikacje
20.00 60 sekund, film akcji USA,
2000; reż. Dominic Sena,
wyst. Nicolas Cage, Giovanni
Ribisi, Angelina Jolie
21.55 Studio Lotto
22.45 Studio
23.00 Liga Światowa 2007 - Siatkówka, Argentyna - Polska
01.50 Maybe Baby, kom.Wielka
Brytania, 2000
03.40 Nocne randki, odc. 92,
Polska, 2007
04.40 TV MARKET
04.55 Pożegnanie

TVN

20.35
05.35 Uwaga! - magazyn
05.55 Telesklep
07.35 Automaniak Max - pr. motoryzacyjny
08.10 Dzień dobry i zdrowy
- magazyn
08.30 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Pascal po prostu gotuj
- pr. rozr.
11.30 Stawka większa niż życie,
serial wojenny, Polska
12.50 Na celowniku, serial sens.,
USA
13.50 Na Wspólnej Omnibus, serial
obycz., Polska
15.40 Szymon Majewski Show
- pr. rozr., Dolby
16.45 Siłacze 7 - Strongcup
- pr. rozr.
17.55 Pascal po prostu gotuj
- pr. rozr.
18.30 Maraton Uśmiechu
- pr. rozr., Dolby
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.00 Niania, serial kom., Polska
20.35 Shrek - kom., USA 2001
22.35 Kryminalni, serial krym.,
Polska
23.40 Mortal Kombat - film
S-F, USA 1995, reż. Paul
Anderson, wyst. Christopher
Lambert, Robin Shou
01.40 Telesklep
02.00 Nic straconego

23.40

11.05

20.10
06.30 Miss Agent II. Uzbrojona
i urocza, kom. krym., USA 2005
08.20 Prawda, thriller, Kanada
09.50 Zaginiony synek, thriller,
Niemcy/USA 2006 11.20 Zazdrosny Bóg, dramat obycz., GB 2005
12.55 Selena, dramat USA 1997
15.00 Czerwone drzwi, kom., USA
2005 16.35 Gospel, dramat USA
2005 18.15 Miss Agent II. Uzbrojona i urocza, kom. krym., USA
2005 20.10 Blade. Mroczna Trójca,
horror, USA 2004 22.00 Uzbrojeni
nieletni, film dok. 22.50 Milion za
noc, dramat USA 2004 00.10 Yamakasi II. Synowie wiatru, film sens.,
Francja/Hiszpania/GB 2004 01.50
Shooting Dogs, dramat, GB/Niemcy 2005 03.45 Cinema, cinema,
mag. 04.15 Druga strona nieba,
film przygodowy, USA 2001

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe
wynalazki 07.00 Szaleni kaskaderzy 08.00 Zawodowi ryzykanci
09.00 Fani czterech kółek 10.00
Superjazda 11.00 Piąty bieg 11.30
W poszukiwaniu nieznanego
12.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe
wynalazki 13.00 Szaleni kaskaderzy 14.00 Zawodowi ryzykanci
15.00 Prawda czy fałsz pogromcy
mitów 16.00 Brainiac 17.00 Jak to
jest zrobione? 18.00 Rewolucja
telefonów komórkowych, film dok.
19.00 Amerykański hot-rod 20.00
Wielkie projekty genialni konstruktorzy 21.00 Doktor G lekarz sądowy 22.00 Winny czy niewinny?
23.00 Chłopiec z guzem na twarzy,
film dok. 00.00 O krok od śmierci
01.00 Prawdziwy horror 02.00
Godzina zero 03.00 Fani czterech
kółek 04.00 Superjazda 05.00 Rewolucja iPodów, film dok.

08.00 Ogólne szaleństwo, serial
dok. 08.30 Ogólne szaleństwo,
serial dok. 09.00 Pingwinki małe,
film dok. 10.00 Żłobek dla pand,
film dok. 11.00 Podobne do nas,
serial dok. 12.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 13.00 Anatomia wypadków, serial dok. 14.00 Nagroda
Rolexa, film dok. 15.00 Katastrofa
w przestworzach, serial dok. 16.00
Na ratunek, serial dok. 17.00 Za kulisami, serial dok. 18.00 Tajemnice
Biblii, serial dok. 19.00 Tuż przed
tragedią, serial dok. 20.00 Czysta
nauka, serial dok. 21.00 Wierzyć
nie wierzyć?, serial dok. 22.00 Wierzyć nie wierzyć?, serial dok. 23.00
Wierzyć nie wierzyć?, serial dok.
00.00 Na ratunek, serial dok. 01.00
Tuż przed tragedią, serial dok.

06.30 Wszystko dla pieniędzy,
kom., Francja 08.00 Droga do
Ottawy, film obycz., Kanada 2001
09.30 Diabeł w pudełku, kom., GB
11.05 Donald Trump historia nieautoryzowana, biograf., USA 2005
12.30 Droga sławy, dramat USA
2006 14.25 Faszerowana papryka
i rybą w twarz, komediodramat,
Niemcy/Włochy/Hiszpania 2004
16.05 Infolinia, obycz., Indie 2004
17.40 Wariatki, komediodramat,
USA 1988 19.40 Moja przyjaciółka
gwiazdka, anim., Niemcy/Bułgaria
2004 21.00 Druga połowa, kom.,
GB 2005 22.40 Szara ciężarówka w
kolorze czerwonym, kom., Serbia i
Czarnogóra/Niemcy 00.25 Deadwood 2, serial obycz., USA 01.15
Tajemnica przeszłości, thriller, USA
02.50 Dzikie żądze. Nieoszlifowane diamenty, thriller, USA 04.15
Wariatki, komediodramat, USA
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20.20

TVP2

TVN

12.45

21.05

06.10 Warto kochać, serial TVP
07.00 Transmisja Mszy Świętej
z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie,
07.55 Sprawy Nasze Powszednie
08.00 Między mną a siostrą, film
dok. prod. Finlandia 2004,
08.15 Fifi, serial anim. GB 2005
08.25 Domisie, pr. dla dzieci
08.55 Lippy and Messy, j. ang.
09.00 Teleranek, mag.
09.35 Kodołamacze, teleturniej
10.00 Teleranek, studio
10.20 Czterej pancerni i pies, serial
11.25 Tydzień
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański
12.50 Sprawy Nasze Powszednie
13.00 Wiadomości
13.10 Wywiad i opinie, pr. public.
13.40 Uczeń Merlina, serial prod.
USA 2005
15.15 Nurkując z delfinami, film
dok. Wielka Brytania 2005
15.55 Od przedszkola do Opola,
Koncert galowy w Opolu
16.45 Przed Opolem,
17.00 Teleexpress
17.20 Jaka to melodia?, wydanie
specjalne, teleturniej
18.15 Faceci do wzięcia, Co gryzie
Stefana?, serial TVP
18.45 Przed Opolem,
19.00 Wieczorynka, Gumisie
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Ranczo, Zgoda po polsku,
serial obycz. TVP
21.20 44. KFPP Opole 2007, Niebo
z moich stron, piosenki
Seweryna Krajewskiego
23.30 Uczta kinomana, Ali, film
biograficzny prod. USA 2001
02.10 Kolekcja kinomana, Pepe le
Moko, film fab. Francja 1937,
reż. Julien Duvivier, wyst.
Jean Gabin, MIreille Balin
03.45 Zakończenie programu

POLSAT

05.45 Dla niesłyszących, Słowo na
niedzielę
05.50 Dla niesłyszących, Lokatorzy, serial kom. TVP
06.15 Dla niesłyszących, Lokatorzy, serial kom. TVP
06.40 Złotopolscy, telenowela TVP
07.10 Złotopolscy, telenowela TVP
07.35 M jak miłość, serial TVP
08.30 Bocianie sprawy
08.50 Poezja łączy ludzi, Mój ulubiony wiersz: Pan Bleaney
09.00 Zacisze gwiazd, Jan Nowicki
i Marta Meszaros
09.30 Dookoła Siebie, mag. Joanny
Brodzik
10.00 Wojciech Cejrowski- boso
przez świat, Fatima, rep.
10.30 Rodzinne oglądanie, Starożytni Egipcjanie, serial dok.
Wielka Brytania 2004
11.25 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza
11.55 Gwiazdy w południe, Ojciec
Wirgiliusz, kom. romantyczna USA 1964
14.00 Familiada, teleturniej
14.30 Złotopolscy, telenowela TVP
15.10 Duże dzieci, talk-show
16.00 Egzamin z życia, serial TVP
17.00 Egzamin z życia, serial TVP
18.00 Pr. lokalny
18.25 Starter, Mag. aktualności
18.45 Panorama, Pogoda
19.10 Mój pierwszy raz, talk-show
20.10 Fabryka śmiechu,
21.05 Oszukana, film fab. prod.
USA 1991, reż. Damian Harris
23.00 Panorama, Pogoda
23.25 Sport Telegram
23.30 Kocham Kino, mag. Grażyny
Torbickiej
00.05 53. Międzynarodowy Memoriał Janusza Kusocińskiego
01.05 Musimy sobie pomagać,
dramat CZECHY 2000
03.05 Zakończenie dnia

11.45

05.00 Music Spot, odc. 68, 2007
06.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 458, 2007
06.40 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 459, 2007
07.15 Sonic X, odc. 17, USA, 2003
07.45 Sonic X, odc. 18, USA, 2003
08.15 Power Rangers, odc. 329
09.00 Słoneczny patrol, odc. 178,
serial USA, 1998
09.45 Dotyk anioła, odc. 38, serial
USA, 1996; reż. Peter H. Hunt
10.45 Nowe przygody Elzy z
afrykańskiego buszu, film
przyg. USA, 1996
12.45 Małolaty ninja w lunaparku,
kom. familijna USA, 1998,
wyst. Hulk Hogan, Loni Anderson, Jim Varney, Mathew
Botuchis
14.45 Ostatni Komancze, western
USA, 1952 , reż. Andre
de Toth, wyst. Broderick
Crawford, Barbara Hale, Stewart Johnny, Lloyd Bridges
16.45 Świat według Kiepskich,
serial kom.
17.15 Świat według Kiepskich,
serial kom.
17.45 13 Posterunek, serial kom.
odc. 32, 1999
18.15 Wydarzenia
18.45 Sport
18.50 Pogoda
18.55 Studio F1
19.00 Formuła 1 GP USA - wyścig
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami, odc. 18, serial USA, 2003;
reż. David Grossman
21.55 Studio Lotto
22.00 Prawo miasta, odc. 16, 2006;
reż. Krzysztof Lang
23.00 Liga Światowa 2007 Siatkówka Argentyna - Polska
01.30 Magazyn sportowy
03.30 Nocne randki, odc. 93, 2007
04.40 TV MARKET
04.55 Pożegnanie

TVN7

TV4

HBO

05.50 Telesklep 07.50 Na osi, pr.
motoryzacyjny 08.20 Seans filmowy (TVN7), interaktywny pr. rozr.
09.45 Dwóch i pół, serial kom.,
USA 10.15 Dwóch i pół, serial kom.,
USA 10.45 Cena za życie, western,
USA 2001 12.40 Druga Twarz, reality show 13.50 Zbrodnie Nowego
Jorku, serial sens., USA 14.45 Karen
Sisco, serial sens., USA 15.45 We
Dwoje, pr. rozr. 17.00 Podwójny
agent, film sens., Wielka Brytania
1967, reż. Franklin Schaffner 19.10
Inwazja, serial S-F, USA 20.10 Złoto dla zuchwałych, film wojenny,
USA/Jugosławia 1970 23.05 Detektyw Monk, serial sens., USA 00.05
Superbohaterowie, film S-F, USA
1999, reż. Kinka Usher 02.30 Nocne igraszki, interaktywny pr. rozr.
03.30 Koniec programu

05.50 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 06.10 Przetrwanie, teleturniej prowadzony przez
Pawła Orleanskiego. 06.45 Kasa Na
Bank 08.45 12 prac Asterixa, anim.
Francja, 1976 10.30 Eksploracje,
cykl pop.-nauk. 11.00 Galileo, pr.
pop.-nauk. 12.00 Dharma i Greg,
serial kom., USA 12.30 Dekoratornia, mag. 13.00 Joan z Arkadii
odc. 10, serial, USA 2004 14.00
Wszystko o zwierzętach, serial dok.
GB, 2005 14.30 VIP, pr. rozr. 15.00
Siatkówka, Liga Światowa, mecz
USA, Włochy (retransmisja) 17.15
Tok2Szok 18.15 Latający cyrk Monty Pythona, serial kom .GB 19.00
Galileo, pr. pop.-nauk. 20.05 Ujęcie, kom. krym. USA, 2004 22.05
Formuła 1- Grand Stanów Zjednoczonych, wyścig 00.25 Czułe
Dranie, tragicznie satyryczny mag.
rozr.. 00.55 Nieczułe Dranie, mag.
rozr. 01.30 Wydarzenia, Sport,
Pogoda 02.00 Placido Domingo
Inspiracja dla przyszłości, koncert
02.30 Drogówka 02.50 KINOmaniak, mag. 03.15 VIP, pr. rozr. 03.35
Sztukateria, mag. 04.00 TV Market
04.15 Zakończenie programu

06.30 Diukowie Hazzardu, kom.,
USA 08.15 Ty i ja, kom., Francja
2006 09.45 Raj odzyskany, film
obycz., USA 1991 11.35 Piękny bokser, dramat obycz., Tajlandia 2003
13.30 Duma. Podróż do domu, film
przygodowy, USA 2005 15.05 Fałszerski spisek, kom. krym., GB/Hiszpania 2004 16.30 Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów, kom.,
USA 18.25 Diukowie Hazzardu,
kom., USA 2005 20.10 Premiera.
Król, dramat obycz., USA/GB 2005
21.55 Na stojaka! 22.25 Studio
60, serial obycz., USA 2006 23.10
Wyspa, film sens., USA 2005 01.25
W innym życiu, dramat krym., GB
2001 03.05 Narodziny, dramat
psychologiczny, USA 2004 04.45
Prawda i inne kłamstwa, kom. romantyczna, Hiszpania 2004

00.05

05.35 Uwaga! - magazyn
05.55 Telesklep
07.35 Niania, serial kom., Polska
08.10 Dzień dobry i zdrowy
- magazyn
08.30 Dzień dobry TVN - magazyn
10.55 Kawa na ławę - magazyn
11.45 Biały kucyk - film rodzinny,
USA/Irlandia 1999, reż. Brian
Kelly, wyst. Olivier Gruner,
Warwick Davis, Carly Anderson, Natalie Anderson
13.45 Blues Brothers - kom., USA
1980, reż. John Landis, wyst.
John Belushi, Dan Aykroyd,
Carrie Fisher
16.20 Co za tydzień - magazyn
16.50 Niania P
17.20 Stawka większa niż życie,
serial wojenny, Polska
18.30 Hela w opałach, serial kom.,
Polska
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.00 Nico Ponad prawem - film
sens., USA 1988, reż. Andrew
Davis, wyst. Steven Seagal,
Pam Grier, Henry Silva,
Daniel Faraldo, Sharon Stone
22.05 Kuba Wojewódzki - pr. rozr.
23.05 Superwizjer - magazyn
23.40 Inwazja - film sens., USA
2002, reż. Sean S. Cunningham
01.20 Telesklep
01.40 Nic straconego

23.40

20.10

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe
wynalazki 07.00 Szaleni kaskaderzy 08.00 Piąty bieg 08.30 W poszukiwaniu nieznanego 09.00 Fani
czterech kółek 10.00 Superjazda
11.00 Rewolucja iPodów, film dok.
12.00 Zwykłe rzeczy niezwykłe
wynalazki 13.00 Szaleni kaskaderzy 14.00 Piąty bieg 14.30 W
poszukiwaniu nieznanego 15.00
Prawda czy fałsz pogromcy mitów
16.00 Brainiac 17.00 Jak to jest zrobione? 18.00 Zawodowi ryzykanci
19.00 Amerykański hot-rod 20.00
Broń przyszłości 21.00 Atak tygrysów, film dok. 23.00 Everest. Przekraczając granice 00.00 O krok od
śmierci 01.00 Szkoła przetrwania
02.00 Godzina zero 03.00 Amerykański hot-rod 04.00 Prawda czy
fałsz pogromcy mitów 05.00 Fani
czterech kółek 05.30 Fani czterech
kółek, serial dok.

08.00 Ogólne szaleństwo, serial
dok. 08.30 Ogólne szaleństwo,
serial dok. 09.00 Hayden Turner
twarzą w twarz z naturą, serial dok.
09.30 Hayden Turner twarzą w
twarz z naturą, serial dok. 10.00 Na
krawędzi, serial dok. 11.00 Tiwai
wyspa małp, film dok. 12.00 Groźne bestie, film dok. 13.00 Pawiany
masajskie, film dok. 14.00 Czysta
nauka, serial dok. 15.00 Wszystko
o..., serial dok. 16.00 Samoloty
wojskowe, serial dok. 17.00 Samoloty wojskowe, serial dok. 18.00
Tajemnice Biblii, serial dok. 19.00
Tajemnice Biblii, serial dok. 20.00
Tajemnice Biblii, serial dok. 21.00
Najgroźniejszy narkotyk, film dok.
22.00 Najgroźniejszy gang Ameryki, film dok. 23.00 Za kratkami,
serial dok. 00.00 Za kratkami, serial
dok. 01.00 Za kratkami, serial dok.

06.30 Dziadek do orzechów, film
anim., USA/Niemcy/Rosja 2004
07.55 Na planie, mag. 08.20 Heidi,
film dla dzieci, GB 2005 10.05
Derby, film dla młodzieży, USA
2005 11.45 Cinema, cinema, mag.
filmowy 12.10 Harry Potter i Czara
Ognia, film przyg., GB /USA 2005
14.45 Święta last minute, kom.,
USA 2004 16.20 Bobby najwierniejszy z psów, film dla młodzieży,
GB 2005 18.05 Dziadek do orzechów, film anim., USA/Niemcy/Rosja 2004 19.30 Pretty Man, kom.
USA 2005 21.00 Randka na moście,
kom., USA 1996 22.35 Listopad,
thriller psychologiczny, USA 2004
23.55 Atak na posterunek, film
sens., USA/Francja 2005 01.45
Apetyt na seks, kom., USA 2004
03.05 Pracownik miesiąca, kom.,
USA 2004 04.40 Oskar i Josefine,
film dla młodzieży, Dania 2005

TVN7

TV4

HBO

05.35 Maraton Uśmiechu, pr. rozr.
06.00 Telesklep 07.05 Maraton
Uśmiechu, pr. rozr. 07.35 Inwazja, serial S-F, USA 08.35 Gorzka
zemsta, telenowela 09.50 Klinika Berlin Centrum, serial obycz.,
Niemcy 10.50 Przystanek Alaska,
serial obycz., USA 11.50 Zabawa
od kuchni 12.35 Telesklep 13.55
Gorzka zemsta, telenowela 15.10
Policjanci z Miami, serial sens., USA
16.10 Alf, serial kom., USA 16.40 Jej
cały świat, USA 17.10 Klinika Berlin
Centrum, serial obycz., Niemcy
18.10 Przystanek Alaska, serial
obycz., USA 19.10 Alf, serial kom.,
USA 19.40 Jej cały świat, USA 20.10
Tajniacy, serial sens., USA 21.10 Miłość na zawsze, film obycz., USA
1998 23.10 Stracone dusze, horror,
USA 2000 01.10 Koniec programu

05.45 V-max, mag. 06.05 FIFA
Futbol Mundial, mag. 06.30 VIP,
pr. rozr. 06.55 Muzyczne listy,
mag. 08.00 TV Market 08.30 mag.
Żużlowy 09.00 Eksploracje, cykl
pop.-nauk. 09.30 Kolarska Proliga
2007 10.00 Jesteś moim życiem,
serial argentyński 11.05 Rajdowe
Mistrzostwa Świata, Rajd Grecji
(Akropolu) 12.05 Gram.tv, mag.
12.35 KINOmaniak, mag. 13.05
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, Rajd Polski (relacja)
13.40 Wygraj fortunę, pr. interaktywny 15.20 Król Szamanów, serial
anim. 15.50 Beverly Hills 90210,
serial USA 16.50 Psie serce, serial
Polska 2003 17.50 Lingo, teleturniej 18.55 Jesteś moim życiem,
serial argentyński 20.00 Winny
czy niewinny, serial dok., GB 21.05
Zamiana Żon, reality show. 22.10
Formuła 1, Grand Prix Stanów
Zjednoczonych 23.10 Kika, film
fab. Hiszpania/Francja, 1993 01.35
Wydarzenia, Sport, Pogoda 02.10
Tok2Szok 03.00 Muzyczne listy,
mag. 03.50 KINOmaniak, mag.
04.15 Sztukateria, mag. kult. 04.35
Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK 18 CZERWCA
TVP1

23.45
05.10 Czirliderki, cykl dok.
05.35 Wstaje dzień, mag.
05.40 Rolnictwo na świecie
06.00 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości, Pogoda
08.15 Kwadrans po ósmej
08.35 Nastoletni geniusze, serial
prod. Australia 2003
09.00 Budzik, pr. dla dzieci
09.30 Tom, serial anim. prod.
Hiszpania 2005,
10.00 Jaka to melodia?, wydanie
specjalne, teleturniej
10.50 Wielki świat małych odkrywców, Czarne, białe, mag.
11.05 ZUS dla ciebie, poradnik
11.15 Obywatele mają głos, dok.
11.45 Agrobiznes
12.00 Wiadomości
12.10 Moda na sukces, serial USA
12.55 Klan, telenowela TVP
13.20 Plebania, telenowela TVP
13.45 Jaka to melodia?, quiz
14.15 Bulionerzy, serial kom. TVP
14.40 Zwierzowiec, Sen,
15.00 Wiadomości
15.10 Receptury klasztorne,
Trzebnicki kapuśniak, mag.
15.30 Łossskot!, mag.
16.05 Moda na sukces, serial USA
17.00 Teleexpress
17.20 Na celowniku, mag.
17.30 Klan, telenowela TVP
18.00 Jaka to melodia?, quiz
18.30 Plebania, telenowela TVP
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Na własne oczy, Zwyczajna
Rodzina, film dok. Szwecja
21.20 Zaproszenie do Teatru
Telewizji, Noc czerwcowa,
spektakl teatralny
22.50 Z refleksem, pr. public.
23.15 Regał, mag. literacki
23.45 Zła karma, prod. USA 2002,
01.10 Polacy na Syberii, cykl dok.
01.45 Zakończenie programu

TVP2

21.05
05.35 Ocean Avenue, telenowela
prod. USA, Szwecja 2002
07.05 TELEZAKUPY
07.25 Przystanek praca
07.35 Dwójka Dzieciom, Kropelka,
przygody z wodą, serial
anim. prod. Hiszpania 2002
08.05 Na dobre i na złe, serial
obycz., TVP
09.00 Pytanie na śniadanie
10.35 Panorama, Pogoda
10.45 Codzienna 2 m. 3, serial kom.
11.15 Magnum, serial USA 1984
12.05 Przygody Tarzana, Prawo
dżungli, serial przyg. prod.
Francja, Meksyk 1991
12.35 Dzieci inne niż wszystkie,
serial dok. GB 2005
13.30 Znaki czasu, mag.
13.55 Smaczne Go!, mag. kulinarny
14.45 Dr Quinn, serial obycz. USA
15.40 Słaba wiara, film obycz.
16.40 Syndrom szalonych rodziców, Posiłki. prod. Wielka
Brytania 2005
17.15 Z Dwójką bezpieczniej
17.25 Anna Dymna, spotkajmy się
18.00 Pr. lokalny
18.30 Sport Telegram
18.35 Pogoda
18.45 Panorama
19.05 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19.40 Starter, mag. aktualności
20.05 M jak miłość, serial TVP
20.55 Kulisy serialu M jak miłość,
21.05 Pogoda na piątek, serial
obycz. TVP
22.00 Panorama, Pogoda
22.25 Sport Telegram
22.30 Biznes
22.35 Warto rozmawiać
23.35 Kryminalne zagadki Las Vegas, serial sens. USA/Kanada
00.20 Szacunek dla Poznańskiego
Czerwca, koncert hip-hop
01.15 Zakończenie programu

POLSAT

15.15
05.00 Music Spot, odc. 67, 2007
06.00 Wstawaj! Gramy!, odc. 300
06.50 Sidła miłości, serial obycz.
Argentyna, odc. 116
07.45 TV Market
08.00 Wielka Wygrana, odc. 32,
Węgry, 2007
08.55 Graczykowie, serial kom.,
odc. 20, 2000
09.25 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 115, 2002
10.00 Sekret Laury, serial Argentyna, 2004
11.00 Metamorfozy, serial USA
11.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 922, 2007
12.00 Rodzina nie do poznania,
odc. 2, reality show USA
13.00 Jesteś moim życiem, serial
obycz. Argentyna, odc. 115
14.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 531, 2007
14.45 Świat według Bundych,
serial kom. USA odc. 256
15.15 Rodzina zastępcza, serial
obycz., odc. 116, 2002
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.25 Interwencja, mag. odc. 900
17.00 Strażnik Teksasu, odc. 79,
serial USA, 1996
18.00 Pierwsza miłość, serial
obycz. TVP, odc. 532, 2007
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Samo życie, serial obycz.,
odc. 923, 2007
20.00 Z archiwum X, odc. 161,
serial USA, 2000
21.00 MEGAHIT - Wybraniec
śmierci, film akcji USA, 1990
21.55 Studio Lotto
22.55 Nieustraszeni, odc. 131,
reality show USA, 2006
23.55 Bumerang, odc. 433, 2007
00.40 Magazyn sportowy
02.40 Magazyn Formuły 1
03.40 Nocne randki, odc. 93, 2007
04.55 Pożegnanie

TVN

21.30
05.30 Uwaga! - magazyn
05.50 Telesklep
06.40 Na celowniku, serial sens.,
USA
07.35 Usterka - serial fab.-dok.
08.05 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
09.05 Wykręć numer - interaktywny teleturniej na żywo, live
10.05 Fabryka Gry - interaktywny
teleturniej na żywo, live
11.05 Detektywi - serial fab.-dok.
11.40 Rozmowy w toku - talk show
12.50 Maraton Uśmiechu - pr. rozr.,
Dolby
13.20 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
14.00 Na celowniku, serial sens.,
USA
15.00 Prawo pożądania,
telenowela
16.00 Fakty Popołudniowe
- pr. informacyjny
16.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fab.-dok.
17.15 Rozmowy w toku - talk show
18.25 Detektywi - serial fab.-dok.
19.00 Fakty - pr. informacyjny
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga! - magazyn
20.15 W-11 Wydział Śledczy - serial
fab.-dok.
20.55 Na Wspólnej, serial obycz.,
Polska
21.30 Krok od domu, serial krym.,
USA
22.30 Bez śladu, serial sens., USA
23.30 Firma - magazyn
00.00 Multikino - magazyn
00.25 Co za tydzień - magazyn
00.50 Uwaga! - magazyn
01.10 Nocne igraszki - interaktywny pr. rozr.
02.10 Telesklep
02.30 Nic straconego

21.10

21.50
06.30 Potyczki z Jeannie, kom.,
USA 1994 08.25 Cinema, cinema,
mag. filmowy 08.50 Druga strona
nieba, film przygodowy, USA 2001
10.40 Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa, film przygodowy, USA 2005 12.55 Gra ich życia, dramat obycz., USA 2005 14.35
Kapitan Ron, film przygodowy,
USA 1992 16.15 Be Cool, kom. kryminalna, USA 2005 18.10 Premiera.
Pogodynka, kom., Kanada 2005
19.40 Premiera. Na planie, mag.
filmowy 20.10 Dowód, dramat
obycz., USA 2005 21.50 Przeklęta,
horror, USA 2005 23.25 Utracona
miłość, film obycz., Francja 2004
01.05 Amityville, horror, USA 2005
02.35 Constantine, horror, USA/
Niemcy 2005 04.35 Pogodynka,
kom., Kanada 2005

DISCOVERY

National Geographic

HBO 2

06.00 Gigantyczne maszyny 07.00
Wojny na złomowisku 08.00 Piekło
wielkiej wody 09.00 Amerykański
hot-rod 10.00 Prawda czy fałsz pogromcy mitów 11.00 Fani czterech
kółek 12.00 Gigantyczne maszyny
13.00 Wojny na złomowisku 14.00
Piekło wielkiej wody 15.00 Jak to
jest zrobione? 16.00 Superjazda
17.00 Droga do Le Mans 17.30
Droga do Le Mans 18.00 Amerykański chopper 19.00 Prawda czy
fałsz pogromcy mitów 20.00 Jak
to jest zrobione? 21.00 Walka z
nowotworem gigantem, film dok.
22.00 Doktor G lekarz sądowy
23.00 Producenci motocykli 00.00
Zwykłe rzeczy niezwykłe wynalazki 01.00 Inżynieria ekstremalna
02.00 Superjazda 03.00 Amerykański hot-rod 04.00 Prawda czy
fałsz pogromcy mitów 05.00 Fani
czterech kółek, serial dok.

08.00 W świecie krokodyli, serial
dok. 08.30 Poskramiacze węży, serial dok. 09.00 W Zakazanym Mieście, serial dok. 10.00 W Zakazanym Mieście, serial dok. 11.00 Dom
ze śmieci, film dok. 12.00 Wielkie
konstrukcje, serial dok. 13.00 W
świecie krokodyli, serial dok. 13.30
Poskramiacze węży, serial dok.
14.00 W Zakazanym Mieście, serial
dok. 15.00 W Zakazanym Mieście,
serial dok. 16.00 Groźne bestie,
film dok. 17.00 Łowcy mórz, serial
dok. 18.00 Wierzyć nie wierzyć?,
serial dok. 19.00 Krokodyl błotny,
film dok. 20.00 Wielkie konstrukcje, serial dok. 21.00 Wierzyć nie
wierzyć?, serial dok. 22.00 Za kratkami, serial dok. 23.00 Tuż przed
tragedią, serial dok. 00.00 Wierzyć
nie wierzyć?, serial dok. 01.00 Za
kratkami, serial dok.

06.30 Obraz syna, film obycz.,
USA 2001 08.05 Cinema, cinema,
mag. 08.30 Czerwone jak niebo,
biograf., Włochy 2005 10.10 W
cieniu matki, film obycz., GB 2005
11.55 Rocketman, kom., USA 1997
13.25 Pięcioro dzieci i coś, przyg.,
Francja/GB/USA 2004 14.55 Kontrakt przedmałżeński, kom. USA
2004 16.30 Przygoda Felicity, film
dla dzieci, USA 2005 17.55 Daleko
jeszcze?, kom., USA 2005 19.30
Kids in America, kom., USA 2005
21.00 Własność stanowa. Krew na
ulicach, film sens., USA 2005 22.35
Lazurowy dynamit, film obycz., GB
1995 00.15 Odległy front, serial
wojenny, USA 2005 01.00 Hotel
Ziemia Obiecana, dramat obycz.,
Izrael/Francja/GB 2004 02.30 Odrzuceni, film dok. 04.00 Kids in
America, kom., USA 2005 05.35
Cinema, cinema, mag. filmowy
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• 24h, skup samochodów wszystkich marek, powypadkowych, z zastawem bankowym, za gotówkę, do wyrejestrowania,
dojeżdżamy do klienta, 032-454-66-69,
0502-169-418 również sms.
• Polonez caro, rok prod. 1995, przebieg
130.000, cena 1650 zł, 032-415-93-81.
• Fiat seicento 0,9, 1999, 77.000 km, blok
skrzyni biegów, I właściciel bezwypadkowy, cena 5.500, 032-415-73-95, 0515271-877.
• Ford fiesta, 1995 r., 160.000 km, 1,1 benzyna, komplet opon zimowych, niebieski,
cena 3.200 do uzgodnienia, 0692-752304.
• Opel vectra 2,0 CD + gaz sekwencyjny, z
pełnym wyposażeniem, 1996 r., przebieg
196.000, stan bdb, cena 14.500, 0501087-685.
• Sprzedam forda eskorta 1996, ghia,
cena 5.500, 0607-722-122.
• Golf III, poj. 1,6, rok 1994, kolor czarny,
alufelgi, 3-drzwiowy, cena 7.500 zł, 0662186-145.
• Sprzedam vw golfa 1.4 , 1995/1996 r.
wspomaganie, 2 x airbag, elektryczny
szyberdach, alufelgi, do rejestracji, 0667310-712.
• Sprzedam opla omegę 2.2 DTI
(diesel), przebieg 81.000 km,
bogate wyposażenie, cena 9.000
euro, tel. 049/ 4030-895-184, 0176
23933253 (rozmawiam po polsku
lub angielsku).

BIZNES
• BHP, HACCP- szkolenia, doradztwo, obsługa. Partner, Wodzisław, 26 Marca 23,
032-455-39-31, 032-456-02-40.
• Prężnie rozwijająca się firma informatyczna podejmie współpracę z inwestorem. Forma współpracy do uzgodnienia,
0608-010-959.

KREDYTY - POŻYCZKI
• Kredyt Lukas Bank, ul. Starowiejska 108,
Racibórz, 032-414-90-79 od 9.00 do 17.00.

• Sprzedam działkę, 34 a w Pawłowie,
0503-655-509 (po 16.00), +31/6475-76337 (po 19.00).

• Kredyty gotówkowe bez zaświadczeń
o zarobkach, pożyczki bez bik do 15.000,
Wodzisław, Konstancji 15, 032-454-70-20.
• Szeroka oferta kredytowa w tym hipoteki, konsolidacje do 150.000 bez poręczycieli, 032-455-49-13.

• Opel, ford, polonez, kupię
pełnosprawne, powypadkowe, z zastawem, najlepiej zapłacę, złomowanie samochodów. 032-415-72-60, 0692-191-585.
• Auto - skup: wszystkie marki, także do
wyrejestrowania, 0601-555-581.
• Hamaro s.c. - złomowanie samochodów, płacimy za każdy pojazd,
transport gratis. Koncesja, 032-415-1991, 0691-960-146.

• Skupuję samochody wszystkich marek,
osobowe, dostawcze również polonezy,
0667-109-628.

• Cinquecento, seicento - kupię, także
uszkodzone, do remontu i.t.d. Tel.
0501-465-229, 032-456-86-12.
• Kupię cinquecento, seicento, punto,
uno, tico, matiza, malucha, corsę, skodę
i inne, gotówka, 032-456-86-85, 0603845-054.

• Sprzedam dom na Rynku w Krzanowicach, (do remontu), cena 120 tysięcy
złotych, tel. 0609-314-715.

• Kredyt w 15 minut bez sprawdzania,
032-455-49-13.
• Masz kilka kredytów. Zamienimy twoje
drogie kredyty w jeden tańszy, 032-45114-88.

• Sprzedam mieszkanie 40 m kw., z co, II
p., w Wojnowicach, cena 36.000 zł, 0697170-931.

• Nie masz domu, nie masz mieszkania?
Pomożemy ci spełnić twoje marzenia.
Najtańszy kredyt na rynku. Zadzwoń, tel.
032-453-16-69.

• Dom wolno stojący podpiwniczony,
Nędza ul. Mickiewicza 10. Pok. ok. 150 m
kw., działka 700 m kw., cena 225 tys. zł.
Tel. 0049-241-450-131-79.email dom_nedza@gmx.net.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe, 9
piętro, 62,6 m kw, Racibórz - Ostróg, tel.
032-415-10-58, 0506-950-597.

MATRYMONIALNE

• Racibórz. Wielka nieruchomość, 1,2 ha,
budownictwo wielorodzinne, komercja
do 2.000 m kw, centrum, E-45, lusia131@
wp.pl.

• Biuro Matrymonialne „Carina” zaprasza
samotnych, setki ofert, fotokatalogi, tel.
032-426-02-92, 0696-478-189.

• Sprzedam komfortowy dom przy
ul. Szczecińskiej w Raciborzu. Cena
660.000 zł - do negocjacji, 0502-386-529.

• Samotny Pan z własnym domem pozna
sympatyczną Panią w wieku 50-63, 0602879-948 po 18-tej.

WYNAJMĘ

NAUKA
• Korepetycje z j. niemieckiego. Racibórz
- Centrum, tel. 032-755-27-91, 0600-905079.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

• Kupię kawalerkę do 35 m kw. z co w Raciborzu, tel. 032-415-92-21.
• Kuźnia Raciborska, kupię gospodarstwo rolne lub grunty rolne (bez
pośredników). Kontakt: 507-200-713,
032-730-70-78.
• Kupię lub wynajmę działkę z
domkiem lub halą. Lokalizacja: droga
wylotowa Racibórz-Rybnik, RacibórzGliwice, Raciborz-Opole, 032-41862-15.

• Kupię każdego opla, vw, seicento,
punto, skodę, sienę, daewoo, uno, palio,
cinquecento, inne, 032-424-18-04, 0501011-090.
• Skupujemy samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe w całości, do wyrejestrowania, płatne
gotówką,odbieramy własnym transportem, 0661-491-158.

• Sprzedam działkę rekreacyjną z domkiem drewnianym – Wodzisław Cyganek cena 4.500 złotych 0781-335-280.

• Sprzedam działkę budowlaną, pow.
15,16 ara położoną we wsi Kobyla. Działka ma dostęp do sieci energetycznej,
wodnej oraz telekomunikacyjnej, 0663081-566.

• Potrzebujesz szybko 5.000? Wystarczy
dowód osobisty, 032-455-49-13.

• Gotówka na dowolny cel pod zastaw
mieszkania, domu, działki, BK 032-42304-22.

• Kupię każde auto - stare, nowe, powypadkowe, złomowanie, najlepsze ceny.
Dojeżdżam w każde miejsce. Racibórz,
032-415-72-60, 0692-191-585.

• Sprzedam półtorej garażu (5 x 6 m) przy
ul. Staszica w Raciborzu, 0602-299-885.

• Nowość!Kredyty konsolidacyjne do
100.000 złotych, szybka decyzja, atrakcyjne warunki, Wodzisław Konstancji 15,
032-454-70-20, 032-473-25-89.

• Cinquecento 700, 1993 r. tanio sprzedam. Stan b.dobry. Tel. 032-456-86-12,
0501-752-961.

KUPIĘ

• Dom wolno stojący, zamknięty w Kietrzu, 220 m kw., na działce 5 arów, cena
130.000, 0604-779-106.

• Sprzedam dom 130 m kw., na działce
43 a, budynek gospodarczy w Pawłowie,
0503-655-509 (po 16.00), +31/6475-76337 (po 19.00).

• Pożyczki dla każdego 500-5000 w domu
klienta. Spłaty w tygodniowych ratach,
tylko Racibórz, 0512-208-870.

• Toyota rav 4, rok 2005, diesel, silnik 2,
cena 85.000 zł, 0600-941-190.

• Sprzedam mieszkanie M-3, Osiedle
Piastów Wodzisław Śląski, tel. 032-45640-16.

• Kredyt 0% opłat, przykład 50.000 - rata
369 zł, Racibórz, Rynek SDH Bolko, Ip.,
032-415-32-82.

• Opel corsa, rok 1997, I rejestracja 1998,
szyberdach, bezwypadkowy, 2 poduszki,
032-419-01-97.

• Sprzedam cinquecento 700- 1993 i
1998, uno 1.0- 1994, malucha 1998, 032457-03-39.

• Sprzedam działkę budowlaną 50 ar w
miejscowości Pruchna, 600 m od drogi
Katowice- Cieszyn, 50 zł /m kw. możliwość odliczenia Vat, 0691-708-279.

POSZUKUJĘ

• Poszukuję domu do wynajęcia z możliwością wykupienia w Raciborzu lub w
okolicy, 0606-168-956 (16.00-19.00).
SPRZEDAM

• Sprzedam dom jednorodzinny, działka
8,5 ara, 3 garaże, po remoncie, umeblowany, Racibórz - Ostróg, 0603-401-979.
• Mieszkanie w kamienicy, Racibórz,
Opawska, pow. 64 m kw., III p., 3-pokojowe, 0502-074-522.

• Spółdzielnia Ogrodnicza „Ogrodnik”,
Racibórz, Opawska 172 wynajmie halę
magazynową (posiada pomieszczenia
biurowe, pełne zaplecze socjalne), 700 m
kw., 032-415-30-40, 032-415-23-65.
• Wynajmę od 1 lipca lokal pow. 62 m kw.
na cele usługowo-handlowe przy
ul. Chopina 19 w Raciborzu (na parterze).
Tel. 032-415-42-64.
• Do wynajęcia lokal usługowy w Raciborzu, 55 m kw., w minimarkecie, 032-76995-47.
• Lokal usługowy do wynajęcia, Racibórz,
ul. Opawska, pow. 70 m kw., tel. 0501087-927.
• Lokal wyposażony do organizacji
imprez towarzyskich i rodzinnych. Przygotowywanie posiłków we własnym
zakresie. Racibórz, 0662-249-797.
• Wynajmę sklep w Raciborzu,
pow. 38 m kw., tel. 0609-224-470,
0049-69-38-79-45.
• Wynajmę w centrum Raciborza mieszkanie, pokój z kuchnią, 600 zł miesięcznie, kaucja 1800, 0608-107-098.
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane, Racibórz, Słowackiego od
zaraz, 032-415-56-22, 0889-336-509.
• Lokal na działałność handlową do
wynajęcia, Racibórz, Ogrodowa, 0888963-144.
• Lokal do wynajęcia 2x18 metrów,
Wodzisław Śląski, tel. 032-451-18-53.

• Do wynajęcia mieszkanie 38 m kw.,
2-pokojowe, wyremontowane, 600 zł +
kaucja 1800 zł, 0660-614-667.

• Zatrudnię sprzedawczynie do sklepu
z odzieżą używaną w Raciborzu, 0662358-184.

• Do wynajęcia mieszkania 47, 72 m kw.
Czynsz + kaucja. Racibórz, Londzina,
0502-139-302.

• Hermon zatrudni do działu importu.
Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane samochodowe) lub
wyższe ale na podbudowie technikum
samochodowego, 032-412-04-12, kadry@
hermon.com.pl

• Sklep do wynajęcia, suterena, 32 m kw.
z ogródkiem 40 m kw. Racibórz-śródmieście, 0602-695-159.
• Atrakcyjny lokal 60 m kw. na biura,
gabinety, 1200 zł miesięcznie. Rybnik,
Mikołowska 52 przy rondzie, naprzeciw
stacji benzynowej, 032-423-04-22.

• Do wynajęcia mieszkanie, Racibórz,
Ostródzka 10, tel. 032-415-14-65.
ZAMIENIĘ

• Zamienię kawalerkę, 39 m kw. na większe. Racibórz, tel. 0888-015-246.

PRACA
DAM PRACĘ

• Praca dla kobiet - opieka nad starszymi
osobami. Wymagany niemiecki, polski
paszport, znajomość języka, 032-41983-13.
• Sklep ERA - zatrudni sprzedawców, tel.
0604-104-211.
• Firma z Raciborza poszukuje magazyniera (uprawnienia do obsługi wózka
widłowego mile widziane), 0693-412-410
lub 0606-733-929.
• Firma zatrudni emeryta z umiejętnością
spawania elektrycznego, 0601-464-068.
• Nowo powstała restauracja w Raciborzu
zatrudni na atrakcyjnych warunkach kelnerów (1200 zł netto), pomoc kuchenną
(1200 zł), kucharzy (1600 zł), 0664-168433.
• Praca w Niemczech na paszport niemiecki lub stad, w ogrodnictwie, budownictwie, kuchni, 0049/1626-770-918.
• Niemiecka firma z tradycjami zatrudni
murarzy, cieśli, zbrojarzy z paszportem
niemieckim, tel. 032-410-22-72.
• Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 032-455-95-56.

• Zatrudnimy pracownika do działu finansowego. Wymagania: wykształcenie wyższe ekonomiczne, j. angielski. Zadania:
kształtowanie finansowe firmy, bieżące
zarządzanie finansami, 032-412-04-12,
kadry@hermon.com.pl
• Praca przy zbiorze truskawek. Codziennie wypłata, 0513-366-848, 0600-560798.

• Firma McDoit poszukuje panów, panie z
polskim paszportem, do pracy w Holandii, atrakcyjne zarobki, 032-410-92-80.
• Poszukujemy pracowników budowlanych z niemieckim paszportem do pracy
w Niemczech, 0782-487-271.
• Bachus Club zatrudni - atrakcyjne warunki, 0514-137-378.
• Praca w Austrii. HTI Polska zatrudni
elektryków. Wymagany niemiecki paszport oraz znajomość j. niemieckiego,
032-415-87-05.
• Zatrudnię dekarzy oraz osoby do prac w
budownictwie, tel. 032-410-21-05, 0604247-232.
• Przyjmę do pracy murarzy, tynkarzy,
gipsiarzy i pomocników. Racibórz i okolice, 0600-120-191, 0501-715-685.
• Praca stała lub dodatkowa. Wiek 24-50
lat, średnie. Doświadczenie (sprzedaż,
kadra kierownicza, branża finansowa),
0501-407-780.
• Zatrudnimy sprzątaczki, operatorów
urządzeń sprzątających oraz do prac
porządkowych w Raciborzu. Umowa o
pracę. Preferowani niepełnosprawni lub
renciści. 0603-759-256.
• Przyjmę do pracy na terenie Raciborza
elektryka, ślusarza-spawacza, mechanika
wózka widłowego, 0504-258-892.

• Ogrodnictwo, Holandia, Niemcy, wymagany paszport niemiecki, stadt, tel. 077482-07-87, 0602-658-917.

• Zatrudnię mechaników i elektromechaników, tel. 032-457-72-15, 032-457-69-06.

• Zatrudnię konserwatorów dźwigów
suwnic lub elektromechaników, 032-45790-54, 0604-648-319.

• Paf Operator Pocztowy zatrudni na
terenie Raciborza doradców w punktach
obsługi klienta, 032-417-05-02, 0502238-820.

• Zatrudnię absolwentów technikum
elektromechanicznego, 0604-648-319,
032-457-90-54.
• Zatrudnimy samodzielną i odpowiedzialną księgową. Doświadczenie min. 3
lata. Etat. Praca w Wodzisławiu Śl. - praca@warido.pl
• Zatrudnimy samodzielną i odpowiedzialną osobę do prowadzenia kadr i
płac. Praca w Wodzisławiu Śl.-praca@
warido.pl
• Przyjmiemy operatora wprowadzania
danych do Biura Rachunkowego. Praca w
Wodzisławiu Śl.-praca@warido.pl
• Kierowcę C+E zatrudnię. Trasa Polska
- Węgry - Polska, weekend w Polsce,
032-422-43-45.

• Niemcy. Kobiety do pieczarkarni oraz
cieśli, murarzy, malarzy, ociepleniowców
(budowy). Wszystkich obowiązuje niemiecki dokument, 077-466-38-43.
• Przyjmę do pracy w charakterze dekarza. Dobrze płatna, 0606-118-496.

• Zatrudnię pracowników na stanowisko
pracownik obsługi klienta Stacja Paliw
Shell, Racibórz, Opawska 119, 032-41975-93.
• Zatrudnię dziewczynę do sprzedaży w
ogródku letnim w Raciborzu, 032-424-1926, 0600-245-105.
• Zapraszamy do sprzedaży bezpośredniej perfum znanych zapachów. Pewny
zysk, za jedyne 30 zł, tel. 0510-208-657.
• Przyjmę na stanowisko parkingowego
osoby z orzeczeniem niepełnosprawności oraz studentów. Racibórz, 0607-628875.
• Firma medyczna szuka ankieterów,
telemarketerów. Praca dorywcza: Wodzisław, Racibórz, Rybnik. Kontakt: agmed@
poczta.fm tel. 697-081-518.
• Restauracja zatrudni kierownika i kelnerki, 0785-464-838.
• Nowa restauracja. Dobre warunki,
kuchnia, sala, 0515-295-750.

• Zatrudnię kelnerkę do nowo otwartej
restauracji w Auchan w Raciborzu, 032424-19-26, 0600-245-105.

• Firma handlowa z Raciborza zatrudni
pracowników w charakterze magazyniera. Umowa o pracę, pełny etat, 032-41527-37.

• Wader, Żerdziny, Szkolna 1 zakład odzieżowy zatrudni wykwalifikowane krawcowe, 032-418-84-34.

• Zatrudnię kasjera walutowego do kantoru w Raciborzu na 1 lub 1/2 etatu.
Tel. 0502-077-783.

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:
RYBNIK

WODZISŁAW ŚL.

PSZÓW

RYDUŁTOWY

• Księgarnia „SOWA”,
ul. Sobieskiego 24,
tel. 032 422 13 85

• Przedstawicielstwo Usług
Turystycznych „WW”, ul. Powstańców 5
pn. i czw. w godz. 9.00 – 17.00,
wt., śr., pt. w godz. 9.30 – 17.30,
sob. w godz. 9.30 – 13.00,
Tel. 032 455 55 00

• Firma „Profi t”
ul. Pszowska 553
od pn. do pt. w godz.
9.00 – 13.00 i 14.00 – 17.00
Tel. 032 455 86 66

• Stowarzyszenie „Nasz Śląsk”, ul. Ligonia 5
pn. – pt. w godz. 10.00 – 17.00
Tel. 032 457 69 21
• Carbo-Serwis, ul. K. Przerwy-Tetmajera 215
pn. – pt. w godz. 9.00 – 16.00
Tel. 032 457 70 41

• Centrum fi nansowo-biurowe VIDA,
ul. Raciborska 37, tel. 032 42 32 567

lub naszą stronę w internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl
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• Kupię książeczki węglowe na deputat.
Ceny konkurencyjne. Tel. 0663-514-178,
0663-514-178.

PRACA
DAM PRACĘ

• Dodatkowa, opłacalna, tel. 032-42-50300, 0698-366-708. Od 10-13.
• Firma przyjmie osoby do roznoszenia
ulotek z Wodzisławia i okolic. Tel. 032455-38-30, 0604-794-248.
• Pilnie poszukuję komunikatywnej
opiekunki do starszej osoby do Niemiec,
0501-589-377.
• Zatrudnię osobę do opieki nad chorą
kobietą w zamian za zamieszkanie, wyżywienie i zapłatę, 0510-397-750.
• Przyjmę mężczyzn do pracy w Raciborzu do mycia wagonów osobowych,
0603-861-552.
• Zatrudnimy mechanika samochodowego oraz uczniów. Dobrze płatna praca.
0660-536-482, 032-410-55-76.
• Przyjmiemy do pracy doświadczonych tokarzy oraz ślusarzy na dogodnych warunkach, 032-457-69-56 wew.
22, 0608-711-108.
• Przyjmę do pracy tokarza, ślusarza
oraz spawacza TIG-iem ze znajomością w
obróbce stali nierdzewnej, tel. 032-41538-94 po godz. 16.00.

• Pilnie zatrudnię serwisanta w branży
komputerowej, praca w Raciborzu, tel.
0601-480-880, 032-415-08-01.
• Zatrudnię fachowców do wykończeń
wnętrz (malarzy, gipsiarzy, glazurników).
tel. 0501-782-989.
• Holenderska firma „Europrofessionals”
przyjmie do pracy z polskim lub niemieckim paszportem. Tel. 0604-587-550.
• Bar Yoker w Raciborzu zatrudni dziewczynę na stanowisko barmanki. Nie wymagane doświadczenie gastronomiczne,
tel. 0663-820-001.
• Zatrudnię studentkę lub uczennicę
szkoły wieczorowej na stanowisko sprzedawcy z Raciborza, 0691-718-242 wieczorem, 032-415-75-84.

• Altany już od 1800 złotych, producent
- Firma Frydrych, Syrynia, ul. Potokowa
21, 032-451-73-18, 0602-118-208.
• Chcesz zadbać o swoją przyszłość,
zabezpieczyć rodzinę? Doradztwo, 0501407-780.
• Zagubiono legitymację studencką nr
2410/2004, tel. 0691-549-075.
• Zagubiono legitymację studencką nr
697/2003, 032-227-27-96.
• Sprzedam piec co - 25 KW. Użytkowany
7 lat w dorym stanie, 0692-238-677.
• Sprzedam ciągnik 40, maszyny: przyczepa, kos, kopaczka do ziemniaków,
kolczatka, pług, nowy silnik do ciągnika
40. Stan dobry, 0669-844-707.

• Usługi transportowe. Bus 8+1, przysięgi,
lotniska, wesela. Kraj. Tanio, 032-415-5398, 0503-010-348.

• Remonty, kompleksowe wykończenie
wnętrz, kafelkowanie, gipsy malowanie
itp., szybko, tanio, solidnie, tel. 0608663-738.

• Odwadniania budynków, rozbiórki,
ocieplenia i brukowanie. Tel. 032-457-7938, 0608-810-139.

• Zgubiono legitymację studencką nr
37734, 032-424-49-75.
• Firma usługowa nawiąże stałą współpracę w zakresie sprzątania mieszkań i
biur, 0781-778-181.
• Okazyjnie nowy agregat sprężynowy
Topex, 230 volt, 8 bar, 6 litrów, niska cena,
032-415-46-41.
• Zagubiono legitymację studencką,
0511-683-14.
• Wióry suche, trociny oddam, tel. 032472-61-89.
• Zagubiono legitymację nr 2477/04, tel.
0785-955-822.
• Kupię stare meble, zegarki, zegary,
kufry, zdjęcia żołnierzy, pocztówki, hełmy, bagnety, szable. Tel. 032-476-02-86,
0663-125-597.
• Kupię każdy katalizator ceramiczny.
Płatne gotówką, tel. 0692-427-714.

• Sprzedam czarne wieszaki ubraniowe,
1.300 szt., tel. 032-417-97-79.
• Zginęła legitymacja studencka o nr
5889 na nazwisko Domagała Aneta. Proszę o kontakt, 0606-590-428.
• Sprzedam tanio suknie ślubną, roz. 4042, kolor budyniowy, 032-419-86-63.

TOWARZYSKIE
• Sponsor, 0782-333-115.

• Kupię książki używane. Płatność gotówką, 0508-245-450, 0509-180-310.

• Tel. 0790-548-784.

• Drewno opałowe 60 zł z dowozem, 032729-29-69, 032-430-85-77, 032-454-61-37.

• 0655-827-579 Rybnik, 0503-832-458.

• Kupię książeczki węglowe na deputat.
Ceny konkurencyjne. Cała doba. Tel.
0503-980-605, 0503-980-605.

• Dojrzała, 0660-821-989.

• Garaże blaszaki, bramy garażowe na
wymiar. Raty! Transport, montaż gratis.
Najtaniej! 0-32/793-9000, 0-77/547-2100,
0-693/100-700.

• Przewóz Polska (przysięgi), Niemcy, Holandia, tanio! Tel. 0608-781-149, gdy nie
odbieram proszę o sms-a.

• Licencjonowane przewozy krajowe i
zagraniczne. Holandia, Niemcy - pod
wskazany adres, z ubezpieczeniem. Tel.
+48-604-587-550, +48-602-627-078.

• Dziewczyna, 0886-413-460.

• Odbiorę odpłatnie duże ilości ziemi lub
gruzu, 0603-058-439.

• Przewóz osób Niemcy-Holandia z domu
pod adres. Duże wygodne busy. Doświadczeni kierowcy, tel. 0601-466-706.

• Doradztwo Prawne i Tłumaczenia. Kindergeld, podatek - Niemcy, Austria, Holandia, Polska, obywatelstwo niemieckie,
tłumaczenia we wszystkich językach,
Racibórz, Batorego 5, 032-755-21-60,
0607-367-931.

• Zagubiono legitymację nr 2067/04,
0693-102-199.

• Sprzedam okazyjnie przeszklone lady
sklepowe, tel. 0603-134-595.

• Garaże blaszane, ocynkowane,
powlekane, tynkowane. Hale, schowki
budowlane. Garaże betonowe. Bramy
garażowe, 032-434-43-43, 0504-050764.

• Przewozy busem, 15 + 1, w kraju (przysięgi, wesela) i za granicą, 032-417-71-58,
0604-460-510.

• Drewno kominkowe, opałowe - pocięte i połupane, sosna workowana, tel.
032-410-30-60 8.00-14.00, www.zupil.
lasy.pl

• Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek samochodowych, itd.
0662-511-584.

• Praca barmanki lub barmana w lokalach
na terenie Raciborza od zaraz, 0602-107015.

RÓŻNE

• Transport mebli, przeprowadzki, itp. do i
z Niemiec, tel. 032-415-42-44 (9.00-16.00),
032-415-63-66 po 18.00, 0603-899-907.

• Rolux producent rolet przeciwwłamaniowych, bram garażowych, segmentowych, markiz. Niskie ceny. Montaż,
serwis. 032-439-63-76, 0606-194-394.

• Transport opału, materiałów sypkich,
0663-177-008.

• Zgubiono legitymację studencką na
nazwisko Polkowski Sebastian, nr 5636,
tel. 0505-774-907.

• Zatrudnimy księgową (pełna księgowość) do prowadzenia biura rachunkowego z certyfikatem, 0601-596-026,
0661-405-105.

• Sprawdź! Najtańszy transport mikrobusami maksi. Przewóz mebli, towarów Polska-Niemcy-Polska, tel. 077-482-99-39.

• Kompleksowe usługi brukarskie, 0698992-908.

• Zagubiono legitymację nr 2616/04,
0513-245-808.

• Oferty pracy w Niemczech dla osób
posiadających paszport niemiecki, 032417-71-58, 0604-460-510.

• Firma Automentel Centrum
zatrudni uczniów blacharz, lakiernik,
mechanik w celu przygotowania
zawodowego. Podania składać:
Wodzisław, Witosa 8, Racibórz,
Królewska 55.

TRANSPORT

• 0606-521-450 Radlin.
• Brunetka, 0608-709-996.
• Czarnula, 0600-624-753.
• Blondynka Rybnik, 0507-854-395.
• XXL, 0506-384-726.
• Szatynka, 0502-992-930.
• Blondynka, 0609-544-499.
• Tel. 0515-454-399.
• Wodzisław XL , 0608-131-914.
• Nikola, Racibórz, 0669-263-500.
• Sandra, 0517-935-921.

• Przewozy busem w kraju i za granicą.
Niemcy, Holandia, Belgia, od 200 zł, 032417-71-58, 0604-460-510.

TURYSTYKA
• Grupa Rosynant zaprasza na obozy ze
sztuką i przygodą. Informacje: www.
rosynant.pl tel. 0502-557-238, 032-41525-40, dawid@rac.pl
• Lato 2007 samolotem-promocja -Słońca
żar i rabatów czar do -50% -zapraszamy!!
!Przedstawicielstwo Usług Turystycznych
„WW”, Powstańców 5, Wodzisław Śląski,
032-455-55-00, 032-456-65-92, www.
wakacjeww.pl

USŁUGI
• Rolety zewnętrzne od 145 zł/m kw.
Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata
gwarancji, tel. 032-417-54-38.
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszelkiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta.
Raty, 032-430-51-41, 0601-417-572.

• Hurtownia parapetów, przycinamy parapety od ręki, tynki firmy Kreisel. Dekortynk – Racibórz, 032-415-18-64.
• Wywóz gruzu w kontenerach. Rozbiórki
domów. Wynajem koparki. Transport piasku, żwiru, łupków, opału, 032-410-50-64,
0606-454-105.
• Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej, samochodowej urządzeniami i środkami renomowanej firmy
„Karcher” 032-457-73-18, 032-422-67-88.
• Zakład Ogólnobudowlany
przyjmie do pracy malarzy, murarzy,
budowlańców ze znajomością ociepleń
budynków, ok. Raciborza, 0504-120-788,
032-454-43-12.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki
brukowanie - faktury VAT, 032-457-9332, 0502-087-125.
• Usługi remontowo-budowlane, gładzie
gipsowe, kafelkowanie, panelowanie,
malowanie oraz instalacje grzewcze i
sanitarne, tel. 0886-190-927.

• Rolety zewnętrzne. Markizy Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny, nieodpłatny pomiar i wycena. Firma Markiza,
032-415-17-32.

• Usługi brukarskie. Sprzedaż kostki
betonowej, granitowej. Usługi
koparko-ładowarką. Wypożyczalnia
zagęszczarek. Racibórz, Starowiejska 29,
0504-079-002.

• Antyki - profesjonalna renowacja mebli
i zegarów. Transport gratis. Krapkowice,
077-466-70-34, 0608-020-280, e-mail:
bozka-cz@wp.pl

• Firma brukarska oferuje kompleksowe
usługi brukarskie, kostka brukowa, granit
(parkingi, posesje), usługi kopładowarką
0507-454-055.

• Azbest, acekol, eternit - demontaż, utylizacja. Ocieplenie poddasza granulatem,
0509-055-051.

• Brukarstwo, kompleksowe wykonawstwo również w granicie, usługi koparkoładowarką, projekt gratis, mała architektura, tel. 0510-567-228.

• Śluby, zabytkowe limuzyny, fotografowanie, wideofilmowanie, tel. 032-41902-81, 0501-695-517, tel. 032-415-60-61,
0505-412-018; www.tricar.pl. www.fotografwz.com
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
drenaże. Gwarancja, VAT, 032-421-72-04,
0502-126-523.
• „Komplex-dach” oferujemy pełen zakres
usług blacharsko-dekarskich; szybkie,
solidne oraz najtańsze wykonanie 032457-81-02, 0606-118-496 Radlin.
• Parkiet, cyklinowanie, BONA, 032-72929-69, 032-430-85-77, 032-454-61-37.
• Azbest „eternit”. Demontaż, utylizacja
i pokrycia dachowe, 032-421-72-04, 502126-523.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów
oraz profesjonalne doradztwo, 0691539-589.

• Videofilmowanie 032-45-40-777, 0512093-851, 0513-692-531. Konkurencyjne
ceny!!!
• Usługi remontowo- budowlane, kafelkowanie, panele, gładź gipsowa, ocieplenia,
malowanie, montaż płyt gipsowych,032451-75-80, 0692-992-670.
• Brukarstwo, tanio, solidnie - tel. 0607184-647.

• Projektowanie hal, wiat, obór, przebudowy, adaptacje, kierowanie budową,
wycena robót, przeglądy okresowe, 032415-58-59, 0608-856-287.

• Tynki maszynowe agregatem, docieplenie elewacji, mycie, malowanie elewacji,
tynki ozdobne z malowaniem, 0608-867889.
• Groszek - węgiel - flot, węgiel workowany 0608-315-746.
• Kopiowanie kaset VHS na DVD. Tanio i
profesjonalnie, tel. 0692-427-714.
• Firma posprząta po remoncie, 0781778-181.
• Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz
Brzezie, Wysoka 6, 032-415-66-59, 0661758-976.
• Dom Serwis. Sprzątanie, przeprowadzki, likwidacja mieszkań, usuwanie
odpadów wielkogabarytowych,
odśnieżanie, koszenie trawy,
drobne remonty, prace porządkowe,
032-415-14-26.
• Instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O.,
technika grzewcza, przydomowe oczyszczalnie, systemy solarne. Tel. 0512-767328.
• Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki „Karcher”. Tel. 032-456-30-50,
0502-677-212.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy - przesuwne. Zamów bezpłatny
pomiar i wycenę, 0661-669-069.
• Usługi remontowo-budowlane, kompletne wykończenia wnętrz, gładzie,
malowanie, kafelkowanie, płyty gipsowe,
instalacje elektryczne, 0505-412-018.
• Sprzątanie i odnawianie grobów, koszenie i obsadzanie ogrodów, atrakcyjne
ceny, tel. 032-418-81-80.
• Usługi remontowo- budowlane, kafelkowanie, panele, gładź gipsowa, ocieplenia, malowanie, montaż płyt gipsowych,
032-455-13-43, 0608-746-061.
• Kuchnie, szafy na wymiar. Tel. 0608794-963.
• Szamba, drenaże, pokrycia dachowe.
Murowanie, tynkowanie, docieplenia
budynków, elewacje budynków, wylewki,
szałowanie, zbrojenie. Tel. 0508-099-307.
• Kafelkowanie i inne prace wykończeniowe, tel. 0660-766-072.
• Centralne ogrzewania, bezpłatne wyceny, raty, faktury VAT, grzejniki 10 lat
gwarancji, 0696-683-270.
• Kafelkowanie łazienek, schodów i tarasów, 0886-317-863.
• Organizujemy przyjęcia okolicznościowe (urodzinowe, kawalerskie,
panieńskie, stypy) z możliwością indywidualnego wynajmu lokalu. Tanio,
smacznie, dyskretnie. Racibórz, 0605637-127.
• Malowanie, gładzie gipsowe, tel. 0886675-663.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 032-415-98-80.

WRÓŻBY
• Tarot- profesjonalnie - doradztwo życiowe, 032-415-78-70, 0605-554-842.

ZDROWIE

• Brukarstwo, tanio, solidnie - tel. 0661858-952.

DERMATOLOGIA

• Technika grzewcza. Projektowanie,
montaż instalacji wod-kan.,c.o.,
gaz, zapewniamy kompleksową
obsługę materiałów. Tel. 032-457-36-53,
0696-642-460.

• Renata Skaźnik-Hanslik, choroby skóry,
laseroterapia włókniaków, naczyniaków,
brodawek, blizn, zmarszczek, złuszczanie
chemiczne, mikrodermabrazja, 0668271-822.

POLECAMY

STOWARZYSZENIE KULTURY ZIEMI RACIBORSKIEJ ŹRÓDŁO
zaprasza na

VII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne
Śląsk – Kraina Wielu Kultur
oprócz gospodarzy m.in. goście z Ukrainy, Austrii i Czech
16 i 17 czerwca, Plac Długosza, od godz. 15.00 do 18.00

• Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej i meblowej Karcher
- najniższe ceny, 0663-693-702.
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Młodzi już niy bardzo wiedzom, co to jest lauba, bo przeca teraz takich chałup z laubami już niy stawiajom

Jak Ślonzocy się treﬁyli na Gzelu
„Peritus” „Kornelka”, „Fojerman” i „Utopek” z Rybnika.

Piyrwyj, jak jo był
jeszcze bajtlym, to na
wsiach przi kożdyj
chneda chałupie była
lauba. Była to przibudowka, przeważnie
drzewiano, przed
dźwiyrzami, kerymi sie
do chałupy lazło.
W takij laubie po bokach
były ławki i na nich sie przesiadowało cołki lato. W laubie sie zolyciyło, piwko piło,
w szkata grało. Niyroz tyż starziki nom bojki łosprowiali
w laubie winym obrosnytyj i
somsiod przichodziył na cyji
zagrać i poberać.
Poznali się w laubie
Tak tyż pora lot tymu z poroma zapolyńcami założyli my
w internecie forum, kaj sie
po naszymu pisze, doł żech
pomysł żeby sie to nazywało
„Lauba Ślonsko”, bo przeca
tyż na tym forum beromy
tak, jak downij nasze starziki w laubach, tela że czynsto
znomy sie yno wirtualnie.
Przeca w naszyj Laubie Ślonskij jest przeszło sztyrdziestu
ludzi porozciepowanych po
cołkim świecie. Od samego
poczontku znomy sie tyż oso-

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania „Lauby Ślonskiej”

nie „laubiorzy” na Gzelu
w konciku rekreacyjnym
naszych fojermanow rybnickich. Spichnył nas tam
nasz kamrat laubowy, kery
jest fojermanym, no i tyż
mo taki pseudonim „Fojerman”. Kożdy ślonski in-

biscie, chocioż niy ze wszystkimi, dziynki naszym trefom i
spotkaniom internautow ślonskich.

Emilki, czyli... e-maile
Niydowno, bo 2 czyrwca, mieli my taki spotka-

ternauta, kery pisze emilki
(e-maile) do Lauby Ślonskij,
mo jakiś swój pseudonim i
jak treﬁ gibko pedzieć nazwisko, to trza sie dłużyj
zastanowić, za to po tym
pseudonimie wszyjscy sie
znomy.

Na tym treﬁe, o kerym tu
pisza, było nas kole dwudziestu, bo chocioż laubiorzy było
yno siedmiu, to jednak dycko
spotykomy sie cołkimi rodzinami. Przijechoł „Anton” z
Gorek Wielkich, „Szczyglik”
z Cottbus, „Dani” z Czyżowic,

Łowili papyndeklowe
rybki
Trocha nom dyszcz przeszkodziył, bo niy szło rozegrać pora konkursow, kere
dycko wymyślomy przi takich
trefach. Udało sie yno zrobić
zawody wyndkarski i locie
wody ze szlaucha z poru metrow do postawionyj ﬂaszki
po wodzie mineralnyj przez
trichter. Te rybki były papyndeklowe z małym oczkiym z
drotu przi pysku i chytali my
je na czas wyndkom z patyka
i sznorki z hoczykiym z drotu.
Miały jeszcze być zawody w
strzylaniu ze szlojdra do balonikow i jeżdżynie felgom z
koła – tak jak za bajtli sie jeździyło – miyndzy ustawionymi patykami, ale pogoda nom
to popsuła.
Było jednak wesoło, jak
dycko i wuszty, krupnioki
pieczone na takim fojermańskim ruszcie fest nom smakowały.
Jak kto sie chce wiyncyj
dowiedzieć i poczytać napisane po naszymu rostoliczne
opowiostki, bojki i wierszyki
naszych interkamratow ślonskich, zaproszom na strona
www.lauba-slonsko.pl
Bogdan Dzierżawa

„Zalew kultury” świętował drugą rocznicę istnienia

Mimo niesprzyjającej tego
dnia aury (rzęsisty deszcz
spowodował m.in. odwołanie koncertu inaugurującego Rybnik Arena Festival)
Klub Energetyka odwiedziło
ponad 300 osób.
Niestety, zanim wszyscy
mogli oddać się miłemu
świętowaniu, miał miejsce
przykry incydent, który mógł
zniweczyć wielomiesięczne wysiłki organizatorów.
Jeden ze sponsorów, żorski
klub „Dansa Re”, który w
zamian za reklamy na plakatach i ulotkach zobowiązał się do użyczenia sprzętu
nagłaśniającego, wycofał się.
Na domiar złego, uczynił to
na kilka godzin przed planowanym koncertem zespołu
Miloopa – głównej atrakcji
„Zalewania Na Okrągło”.
Szef klubu Patryk Pudło,
stwierdził, że potrzebuje tego
sprzętu na inne wydarzenie,
nie widząc w zaistniałej sytuacji nic zdrożnego.

Wstyd, stres i wyrzuty
Inne zdanie na ten temat
ma Dominika Rączka, organizatorka „Zalewania...”
– Redakcja z umowy się wywiązała. Klub „Dansa Re”

nie dość, że oszukał kilkaset
osób, które tego dnia zjawiły
się w fundacji, by świętować
drugie urodziny magazynu,
to jeszcze naraził kilkunastoososbową grupę organizatorów na wstyd i ogromny
stres. Uważam, że zachowanie takie należy potępiać.
Jego brak honoru spowodował ponad półtora godzinne
opóźnienie koncertu, naraził
nas na koszta, na utratę szacunku odbiorców i sponsorów. Uważamy, że sprawę
należy nagłośnić – mówi nie
kryjąc oburzenia. W ostatniej
chwili pomocną dłoń wyciągneli: klub KC, ﬁrma nagłośnieniowa Modum z Łazisk
Górnych, Salon Muzyczny
na placu Wolności, Rondo
Music oraz Estrada Rybnicka, którzy uratowali organizatorów z opresji.
Moloch się spodobał
Koncert zespołu Miloopa
– wrocławskich przedstawicieli muzyki elektronicznej
mógł się podobać. Mimo
opóźnienia zgromadził na
sali liczną rzeszę swoich
zwolenników, którzy dawali się porwać klimatycznej
muzyce. Z powodu opóźnie-

FOT. HANIA ZDZIEBCZOK

Zalewali po raz drugi

Publiczności spodobał się występ grupy „Moloch”

nia nastąpiły też zmiany w
programie: kilka wydarzeń
działo się jednocześnie, chociażby warsztaty rękodzieła,
pokaz breakdance, czy też
pokazy ﬁlmów eksperymentalnych. Na szczęście para
konferansjerów
(Damian
Wodecki i Rafał Soliński z
kabaretu Noł Nejm) na bieżąco informowała o wszystkich
atrakcjach. Punktem kulminacyjnym okazał się niesamowity performace grupy
Moloch, będący połączeniem

dźwięku, teatru i ﬁlmu. Pełna napięcia muzyka (doskonałe partie wokalistki!) oraz
psychodeliczne obrazy tworzyły piorunujący efekt. Na
koniec rozbawił wszystkich
kabaret Tera Jem, by w pogodnych nastrojach udać się
na after party do klubu Velvet
Underground, gdzie do białego rana trwała zabawa przy
dźwiękach generowanych
przez Grubsona & Metera
oraz DJ Kayasswhy.
Andrzej Kieś

Ulubiony święty rybniczan
Z okazji Jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła p.w. św.
Antoniego Padewskiego w Rybniku, rybnickie Muzeum przygotowało okolicznościową broszurę. Od 13 czerwca będzie
można ją nabyć w rybnickim Muzeum, w księgarniach, przy
bazylice, w trakcie uroczystości ogłoszenia św. Antoniego Padewskiego patronem miasta (przy kościele) a także w czasie
(r)
odpustu, 17 czerwca.
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Merci Janek
@Poison: Jaki honor miasta?! To nie PRL zeby oficjele musieli latac na kazde otwarcie
przedsięwzięcia komercyjnego. Jan Osuchowski oczywiście poszedł, bo jedno – miał udzial
w tworzeniu podwalin pod te inwestycje, a z drugiej strony, on takie imprezki ma we krwi bo
zdaje się czasem, ze w PRL oficjele nic ważniejszym się nie zajmowali. Interesem Auchana jest
generowanie zysku, interesem miasta jest maksymalizowanie bogactwa. Tak jak Lenka wcześniej
nie lubiłem, tak teraz popieram jego poczynania. A tu jak widać sraczki na widok Francuzów nie
wywiązujących się w końcu z umow dostaja nawet dziennikarze. Wiec o jakim honorze piszesz
Waw??? Rzniecie szlajfki to jest honorowa sprawa, a nie dotrzymanie przez Francuzow warukow
umowy widocznie nie. Dziwna logika. Z Francuzami trzeba umiec rozmawiac, tak samo jak z
Wlochami, żeby nauczyc się ich sposobu myslenia i wymykow których stosuja (wiem cos na
ten temat!) A tu wielki swiat, Ameryka i kwiatki a’la Polska lat 70-80.
@emigrant: Po co w to mieszać relikty przeszłości takie jak Osuchowski! Panie WAW nie
spodziewałem się,że jesteś skażony bizantyjsko-socjalistycznym myśleniem sługi tych co budują
wielkie pałace (hale handlowe). Honoru miasta broni Lenk. Przeciez miasto to nie republika
bananowa gdzie całuje się po rękach tych , którzy na nas zarabiają. Oczywiście hipermarkety
są potrzebne ale nie ma żadnego powodu by były specjalneie traktowane. Mały sklepikarz musi
spełniać wymogi i żądania wszystkich urzędów, a oni nie?
@Poison: Trawestując pewien zaslyszany kiedys wierszyk: Polskie i francuskie (w oryginale
- radzieckie) dzieci, te same imiona maja, jedno slonce im swieci a przyjazn laczy ich kraje.
Gdyby Lenk powiedzial to po francusku, to wszyscy by sie wruszyli, a pan Schiever po powrocie
do Paryza opowiadalby wszem i wobec jakich zdolnych wlodarzy mamy. Czerwone gozdziki
ozdobilyby jego biuro, potem by je ususzyl. Viva la France!
@he, he: A ty Poison tyle masz czasu na pisanie tych głupot, że albo chodzisz jeszcze do szkoły,
albo jesteś bezrobotny, albo gdzieś pracujesz, ale tylko teoretycznie bo czas spędzasz w necie.
W każdym z tych przypadków twoje aspiracje do światłych analiz historyczno-ekonomicznopolitycznych są więcej niż wątpliwe. I potem musimy czytać twoje pseudointelektualne erupcje
z gatunku socjologiczno-psychologiczne analizy różnych narodowości albo aforyzmy w stylu
„interesem miasta jest maksymalizowanie bogactwa”.
@Poison: Jestem utrzymankiem. Moja żona zarabia wiecej niz ja, wiec sie w pracy nie staram
i siedze w necie.Zarabiam 600zl netto i jezdze stuningowanym fiatem ciquecento. Jednak
rozumiem przynajmniej słowa, których używam. (erupcje?!? Aforyzmy?!) A tak przy okazji, kłaniają
sie finanse! Instytucje publiczne nie maja na celu generowanie zysku, ale maksymalizowania
bogactwa (np Biblioteki Publiczne, które nie maja za zadanie osiągniecia zysku ze sprzedaży
cegiełek, ale zmaksymalizowanie własnie swojego bogactwa w postaci ksiażek, albo innych
zbiorów. Oooooo.
Cisza po burzy
@czytelnik: Ciekawe, czy rzeczywiście Zarząd Powiatu wycofa wniosek z prokuratury. Jeśli tak,
to znaczy, że nie jest to tak oczywiste, jak to pisze Starosta w swoim wcześniejszym piśmie.
Czyli inaczej, że czegoś się jednak Zarząd boi. Moim zdaniem tylko groźby, że wójt Lubomi sam
skieruje wniosek do prokuratury. Innego wyjścia nie ma, bo sprawy poszły zdecydowanie za
daleko i tylko z BARDZO ważnego powodu Zarząd zdecyduje się wniosek z prokuratury wycofać.
Czekam więc na ich decyzję i będę miał jasną odpowiedź.
@czytelnik2: Gdzie Pana Klasa Panie Burek, gdzie ci, którzy Pana dopingowali, dlaczego nikt się
nie ujął za wójtem? do czytelnika : w polityce należy pokazać klasę, a nie bawić się w „glinę i
prokuratora”, przecież ci panowie dalej z racji powiązań formalnych muszą pracować nie dla
własnego ja, ale dla społeczności którą reprezentują.
@czytelnik: Zrozumienie i współpraca kosztem godności?!! Ktoś p. Burka wystawił?! Gdzie Pana
Klasa Panie Burek?! Czy Wy jesteście ślepi i głusi, czy też najprościej w świecie jesteście
niedorozwinięci?! Czy polityka ma polegać na tym, by „pokazać klasę”, a nie przejmować i nie
walczyć o prawdę i godność? Jeśli tak ma wyglądać „praca dla społeczności, którą reprezentują”
jak to pokazuje Rada Powiatu, to SZCZERZE gratuluję! Kto się ma bawić w „glinę i prokuratora”,
jeżeli na proste pytania zadane Staroście i Radzie Powiatu NIKT nie chce odpowiedzieć. Do Zorro:
jeśli byłeś na sesji Rady Powiatu (wynika to z Twojej wypowiedzi), to czy ktoś z Rady udzielił
Wójtowi odpowiedzi na zadane im pytania? NIE! A może wiesz dlaczego? A dlaczego wszyscy
radni powiatowi siedzieli na sesji bez słowa, zaś na korytarzu zgadzali się z Wójtem? Tak ma
wyglądać demokracja? Ktoś tu rzeczywiście jest zakochany (ale w Radzie Powiatu) i ślepy (nie
widzi kto i kogo wystawia)!!!
@Hania: Też byłam na sesji Rady Powiatu i wiem. że jedynie po występie Wójta Lubomi z radnych
powiatowych zabrała głos radna z okręgu Lubomia-Pszów, ale mieszkająca w Lubomi. Niestety,
wypowiedź godna pożałowania! Gratuluję gminie Lubomia takich radnych, jak to pokazała w
swoim występie owa Radna! WSTYD!!!
Pomnik niezgody
@A-F: Nie miała baba problemu to wzięła i postawiła sobie pomnik:)
@ada: oczywiście, bo pieniądze to nie wszystko. Wiele pracy, wysiłku i wyrzeczeń TMZR musiał
włożyć w to, aby pomnik powstał
@do prezesa PZwN: a ja kiedyś robiąc zakupy w opawskim Kauflandzie chciałam, aby taki sklep
był też w Raciborzu. No i jest od jakiegoś czasu. Czy to oznacza, że to dzięki mnie mamy ten
supermarket?! No bo przecież pomysł był mój...
@krezus: Po raz kolejny sprawdza się stare porzekadło, które mówi o tym, że sukces ma wielu
ojców. O tym jak trudno jest cokolwiek zrobić społecznie we współpracy z innymi rodakami wie
tylko ten, kto próbował cokolwiek tutaj zrobić. A i tak nie ma co liczyć na uznanie. O tym trzeba
zapomnieć i doliczyć sobie do rachunku. Niestety.
@JoAnna: A ja poszłam o krok dalej i pomyślałam o tym, żeby w Raciborzu powstał Auchan. No
i proszę- mamy Auchan!!!Dziękujcie mi:-) Ps, Mam prośbę- niech ktoś pomyśli o Aqua- parku,
multikinie i przystanku Inter city jak we Włoszczowej...
@zgroza!: czytanie komentarzy staje sie przygnebiajace.Obojetnie o jaki temat chodzi- wszystko
nie tak, ze wszystkiego niezadowolenie. Przydaloby sie wiecej zyczliwosci, zrozumienia i...
powazniejszego podchodzenia do tematu. Obrazanie i wymyslanie efektow nie przyniesiewrecz odrwotnie!
@A-F: Wicio raciborskim pomnikom daleko do Luwru. Tam jak jakiś zabytek zostaje zabrudzony
(mam na myśli stojące na dworze) to zaraz jest czyszczony a w Raciborzu to można zrobić
konkurs, który z pomników jest najbardzie obsrany. W zawodach występują pomniki: Matki Polki,
Arki Bożka, Moniuszki, Gawliny, Jana Pawła II, Eichendorffa i wszystkie z kamienia: Kolumna
Maryjna, Jan Nepomucen z Pl.Długosza i Jan Nepomucen z Rybnickiej, Miasto nie potrafi (nie
chce?) dbać o czystość swoich pomników.
Pod znakiem zapytania
@po co: Czy sala w Górkach jest potrzebna? Przecież szkoła tam się skurczyła i za niedługo dzieci
chyba będą chodzić do Nędzy... A może się mylę
@haha: A co na to młodzi RADNI Pan Postawka i Pani Drożdż?
@SW: No i co haha? Lub raczej Panie F.M. Jest kolejny impuls. Znów możemy się spodziewać
oszczerstw i zwykłych pomówień. Ludzi, którzy Panu się podporządkowywali nigdy Pan nie
szanował, a tych którzy teraz mają swoje zdanie próbuje Pan szkalować. To jest cała Pana
osobowość. Proszę się nad tym zastanowić, nim Pan cokolwiek następnego napisze!
@HAHA: Do SW ! To ty zioniesz nienawiścią do wszystkich i wszystkiego dobrego co ma powstać.
Rozszyfrowałem Cię .Ja w przeciwieństwie do FM jestem górczaninem , a górczanin to brzmi
dumnie!
Uwaga: została zachowana oryginalna pisownia postów...

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz,
dr n. med., specj. chorób skóry.
Racibórz, Solna 4/3, pn-pt 15.00-17.00,
tel. 032-415-37-50.

PROTETYKA

• Nowość! Protezy nylonowe
(estetyczne, niełamliwe, niealergiczne).
Pracownia protetyczna
Izabela Kuczmierczyk. Racibórz,
Opawska 27A/1, 032-415-27-85,
0513-129-915.

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS”
Rybnik - Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 032 739 80 39 (przy trasie Rybnik - Wodzisław)
• AUDI A4 2003 1,9 TDI klimatronik, ABS, automat
• FORD MONDEO combi 2,0 TDCI 2004 klimatronik
• RENAULT LAGUNA combi 1,8 16V 2002 klima, ABS

• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia. Racibórz, tel. 032-415-37-50. www.splwikkra.
neostrada.pl
DIAGNOSTYKA USG

• USG-Kolor-Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt.,
czw., pt. 12.15-14.15, 0604-347-669,
www.usg-raciborz.pl
• USG - Kolor Doppler. Małgorzata
Komarnicka - specjalista radiolog.
Racibórz, Wileńska 1 pn., wt., czw., pt.
12.15-14.00, 032-415-87-29.
DIETY

REHABILITACJA

• Irena Leśnik, specjalista chorób
wewnętrznych, leczenie tarczycy,
otyłości, menopauzy, EKG,
Racibórz, Ocicka 19, 0606-399-821,
032-419-92-90,
GINEKOLOGIA

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
ginekologii i endokrynologii, tel. 0602613-651, 032-419-03-59.

• CITROEN XSARA 2002 1,4 el.szyby, el. lusterka
• TOYOTA YARIS 2001 1,0 airbag, alarm, komputer
• TOYOTA YARIS 2001 1,0 ABS, wspom., el.szyby
• BMW 328 2,8 klimatronik, ABS, 4 x airbag, el.szyby
• PEUGEOT 206 1,1 wspomaganie, airbag, radio
• POLONEZ ATU PLUS 1998 1,6 GAZ, wspom., c.zam
• PEUGEOT 406 1999 2,0 klimatronik, el.szyby, c.zam

STOMATOLOGIA

• Lek. stom. Ewa Skafarowska-Łyko.
Protezy, mosty, korony, leczenie
zachowawcze. Racibórz, ul. Agnieszki 36,
032-419-03-59.

• OPEL ASTRA 1993 1,6 5 drzwi, c.zamek, alarm
• RENAULT 19 1994 1,4 sedan, klimatyzacja, radio
• RENAULT LAGUNA COMBI 1996 1,8 el.szyby, ABS
• VW GARBUS CABRIO 1967 1,2 skóra, alufelgi
• FIAT SEICENTO 2004 1,1 I właściciel
• DAEWOO Matiz 2000 I właściciel radio

URODA

• Aby żyć zdrowiej i czuć się lepiej każdego dnia. Osobisty doradca Wellness,
0691-488-826.

• Diety - produkty Herbalife,
tel. 0504-233-240.
ENDOKRYNOLOGIA

• RENAULT LAGUNA combi 1,9 diesel 2004 klima

• Rehabilitacja, kręgarstwo - skutecznie,
bóle kręgosłupa, urazy stawów, kości,
sportowe. Najnowocześniejszy sprzęt
laserowy - Skrzyszów, Wodzisław, tel.
032-472-66-03.

SKUPUJEMY SAMOCHODY ZA GOTÓWKĘ

PŁACIMY NAJLE PIEJ!!!
Salon czynny: pn-pt 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00
www.tomas.pl
salon@tomas.pl

ZWIERZĘTA

AUTO-SALON-KOMIS
EUROPA CARS
- SZEWCZYK

• Siberian husky, 5 miesięcy, z metryką,
tel. 0606-757-932.
• Sprzedam jałówkę rasy HF z pochodzeniem, wysokocielna, HO, tel. 0607-878174, 077-487-56-19.

Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42,
internet: www.europacars.gratka.pl

Samochody osobowe i dostawcze

• Sprzedam szczenięta cocker spaniel
angielski, 0668-817-158.

W ciągłej ofercie ponad 60 samochodów, między innymi:

• Sprzedam szczenięta siberian husky!
Z domowej hodowli, doskonały miot,
tel. 0692-955-694.

• VW Sharan1.9 TDI, 06r. klima, alu, c.z. el.szyby

• VW Polo Classic 1.4,1998r. metalik, stan b.d.
• Ford Fokus kom.1.8 TDCI, 03r. klima, abs.metal.
• Honda Jazz,1,0 benz. 05r. 5 drz. klima, airbag.
• 2 x VW Polo 1.2, 04r. i 06r. 5 drz. klima, abs, c.z.
• 2 x VW Lupo 1.7 SDI, 05r. i 00r. czarny met.
• Citroen Berlingo 1.9, D, 2000r. ciężarowy.

INTERNISTA

• Jarosław Krężel, specjalista chorób
wewnętrznych przyjmuje w środy 16.0017.00. Racibórz, W. Polskiego 26b/7, 0602516-974.
KARDIOLOGIA

• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista
kardiolog, poniedziałki, środy 17.0018.00. Racibórz, W. Polskiego 6a/6,
0602-695-679.
LARYNGOLOGIA

• Gabinet laryngologiczny,
lek. med. Martyna Domagała
pn. 17.00-18.00, czw. 18.00-19.00,
Racibórz, ul. Bielska 2, NZOZ
„Twój Lekarz”, 032-417-02-00.
• Specjalista laryngolog
Urszula Krężel przyjmuje
pn.-czw. 16.00-18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 22/8,
0692-430-970.
MEDYCYNA
NATURALNA

• Preparaty dla panów, oryginalne,
tel. 0691-980-348.
NEUROLOGIA

• Specjalista neurolog Mariusz Chlebek,
Racibórz, ul. Bankowa 2, środa, piątek
16.00-17.00.
OKULISTYKA

• Gabinet okulistyczny, ul. Długa 17 w
Raciborzu, tel. 032-415-15-94. Czynny
pn. godz. 16.00-18.00, środa 15.00-16.00,
czwartek 11.00-12.00.
• Lek. med. Jolanta Paliga. Gabinet
okulistyczny, sklep optyczny, Racibórz,
Drewniana 2, Czynne codziennie, 032755-25-11.
• Optyk -okulista. Racibórz, Londzina 14,
032-418-11-94. Komputerowe badanie
wzroku 20% rabatu na szkła progresywne.
ONKOLOGIA

• Lek. Jerzy Hanslik - specjalista onkologii klinicznej. Rudnik, Sylwestra 8, czw.
16.00-17.00, 0600-988-517, www.onkolog.of.pl
ORTODONCJA

• Lek. stom. Ewa Skafarowska-Łyko, specjalista ortodonta, Racibórz, ul. Agnieszki
36, 032-419-03-59.
• Dr n. med. Zbigniew Paluch, specjalista
ortodonta przyjmuje: Przychodnia ortodontyczna, Racibórz, ul. Podwale 1/1,
032-415-05-55.

EC

Auto Salon

„Kubica”

Rydułtowy, ul. Boh. Warszawy 83
(za szpitalem kier. Bier tułtowy)
Tel. 032 457 82 92, 032 453 09 17, 0605 330 822.
UWAGA! Tylko u nas największa oferta
samochodów bezwypadkowych
- zakupionych u dealera w kraju
• TOYOTA YARIS 1.0 I 2001 5-CIO DRZWIOWY, KRAJOWY,
METALIK, DODATKI
• FORD FOCUS SEDAN 1.6 I 16V Ghia 2001 KLIMA-PEŁNE
WYPOSAŻENIE, KRAJOWY
• FIAT PANDA 1.1 I 2004 KRAJOWY
• OPEL CORSA 1.0 I 12V 2002 KRAJOWY
• VW POLO 1.2 2004 KLIMA, PEŁNE WYP., 5-CIO DRZW.
• SKODA FABIA 1.4 I 2002 METALIK, KRAJOWY DODATKI
• DAEWOO MATIZ 2000 METALIK
• FIAT PUNTO 1.1 I 1997 KRAJOWY
• FIAT SEICENTO ,,900’’ 2000R METALIK
• RENAULT CLIO 2002 KLIMATYZACJA
• PEUGEOT PARTNER 1.4 I 1999/00 KRAJ., BOG. WYP.
• VW GOLF IV 1.9 SDI 1999 5-CIO DRZW., KLIMA, DODATKI
• PEUGEOT 206 1.1 i 2000 BOGATE WYPOSAŻENIE
• BMW 523 1999 METALIK, KLIMA, PEŁNE WYPOSAŻENIE
• FORD ESCORT KOMBI 1998 KRAJOWY

RATY, ZAMIANA ORAZ GWARANCJA
NA WSZYSTKIE ZAKUPIONE
U NAS SAMOCHODY !!

• BMW kom. E46, 330 D, 02r. alu, klima, abs.
• BMW 530, 3.0 TD, 03r. klima, skóra, alu, inne.
• Opel Meriva 1.7 DTI,05r. sr. metal, super stan.
• Rover 25,1.8,16V, 04r. 5 drz. zielony met.
• Reno Scenic 1.9 dci, 04r. abs, klima, metalik
• Honda Prelude 2.0,16V, 95r. abs, klima, inne.
• Reno Megane Classic 1.4,16V, 99r. klima, abs.
• Seat Ibiza 1.9 TDI, 5 drz. klima, metal.
• Seat Altea 1.9, tdi, model /04r. sr.metal. klima.
• Skoda Octavia 1.6, 75 KM, 98r. ziel. metalik.
• Merc.A-klasa 1.4, 80 KM, 99r. klima.
• Citroen C-4 ,1.6,16V, 2004r. klima, abs.
• Ford Galaxy1.9 tdi,116 KM, 00r. 7 miejsc. klima.
• Ford Mondeo Ghia 1.8,16V, 96r. stan b.d.
• Opel Astra C 1.6,16V, 06r. klima, abs. metalik
• Skoda Fabia kom.1.4, TDI, 05r. klima, abs, metal.
• 2 x Opel Vectra 1.6, 93r. i 2.0,16V, 99r. abs.
• 2 x Peugeot 206,1.1, 02r. i CC, cabrio,1.6, 04r.
• Merc.C-180,1.8,16V,1996r. ziel. metalik.
• 2 x VW Golf III,1.8, 92r. i 96r. 5 drzwi.

• ZADZWOŃ •
Uwaga! Kredyty + ubezpieczenia OC i AC
Sprzedaż za gotówkę i na raty
Komis - zamiana - pośrednictwo - skup - leasing
Tel. 032 457 69 58, 032 72 94 815, 0601 42 42 42
Czynne od pon. do piątku 9.00 - 17.30
sob 9.00 - 14.00, niedz. 14.00 - 17.00

Auto Handel „Kolorz”

www.kolorz.auto.com.pl ; autohandelkolorz@interia.pl
1. Opel Vectra 2.0 DL 16V 1997r.
2. Toyota Yaris 1.0 2002/2003r.
3. Ford Fiesta 1.25 2001r. bog. wyposażenie
4. Opel Agila 1.2 16V 2005r.
5. Mercedes E 300 TD 1999r.
6. Peugeot 206 1.4 1998r. bog. wyposażenie
7. Peugeot 307 Combi 2.0 HDI 2003r. bog. wyposażenie
8. Renault Scenic 1.9 DCI 2002r. bog. wyposażenie
9. Renault Laguna 2.2 DCI 2002r. bog. wyposażenie
10.Seat Ibiza 1.4i 2005/06r. bog. wyposażenie
11.VW Bora Combi 1.9 TDI 1999r. bog. wyposażenie

Rybnik-Popielów, ul. Niemcewicza 3
Tel. 032 425 07 86, 0504 729 494

AUTO KOMIS

„LIDER”
Racibórz, ul. Rudzka 14
032 415 85 00, 502 042 956
Model
Audi A6 Kombi 2.5 TDI V6 Quattro
Citroen Berlingo 1,9 D
Daewoo Tico
Ford Fiesta 1.3 16V 75 KM
Ford KA 1.3
Fiat Ducato 2.0 JTD
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD
MERCEDES 190 1.8
Mercedes C220 Kombi 2.2 CDI
OPEL Frotera 2,3 TD
Peugeot 306 2.0 HDI
Renault Megane 1.9 DCI
Renault Scenie 1.9 DTI
Renault Scenie 1.9 DCI
Renault Scenie 1.9 DCI
Seat Ibiza 1.4
Seat Cordoba 1.9 TDI
Skoda Octavia Kombi 1.9 TDI
Toyota Avensis Verso 2.0 D4D
VW Golf Kombi 1.9 D
VW Garbus

rocznik
00r
03r
97r
97r
98r
03r
02r
90r
95r
93r
99r
04r
01r
02r
02r
02r
01r
04r
05r
97r
71r

cena
40 900
21 900
4 300
11 500
8 900
28 900
32 500
8 900
24 900
13 500
14 900
37 900
21 900
28 900
28 900
18 900
20 900
43 900
63 900
11 500
5 900

KREDYTY, UBEZPIECZENIA

www.lider.trader.pl

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”
Wodzisław-Kokoszyce
Tel. 032 453 00 13, 032 456 23 61
kom. 0602 246 838
Marka

Rok

Cena

VOLVO V40 1,9 TDI
VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI
4 MOTION 4 x 4
FORD GALAXY 1,9 TDI
RENAULT MEGANE 1,6 16V
EXPRESSION
AUDI A4 1,9 TDI AVANT Z VAT
FORD FUSION X100 1,4 16V KRAJ,
KLIMATZACJA
SKODA FABIA 1,4 WSPOMAGANIE
FORD FOCUS 1,4 3 DRZWI
HYUNDAI SANTA FE 4 WD 2,7 V6
+ INST.GAZOWA
VOLKSWAGEN GOLF IV 1,9 TDI
KLIMA 3-DRZWI
OPEL CORSA 1,4 5 DRZWI KRAJOWA
RENAULT MEGANE KOMBI 1,6 16V
ALIZE
MITSUBISHI CARISMA 1,8 KLIMA

03r

34, 900+VAT

01r

34,900+vat

02/03r 42,500+vat
06r

39,500+vat

01r

29,500+vat

03r

28,900

01r
99r

18,600
16,900

01r

37,900

03r

33,900

95r

7,700

01r

18,700

98r

16,950

MITSUBISHI LANCER 1,6 KOMBI

99r

14,900

NISSAN MICRA 1,0 KLIMA
ABS AL.FELGI 3 DRZWI

00r

16,900

FORD ESCORT 1,8 TD hatchback

98r

11,900

LAND ROVER DISCOVERY II 2,5 TD5

99r

42,900

FORD MEVERICK 2,4is 4x4

06r

67,500

RENAULT LAGUNA 1,6 CLIMATRONIK 00r

19,300

RENAULT SCENIC 1,6 ALIZE KRAJOWY 02r

29,900

FORD TRANSIT 2,4 TD CHŁODNIA

02r

39,900+vat

VW POLO 1,3 KRAJOWY 5 DRZWI

95r

8,900

• SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
TAKŻE Z KREDYTEM BANKOWYM!
• PŁACIMY NAJLEPIEJ!
• KREDYTY SAMOCHODOWE
I UBEZPIECZENIA NA MIEJSCU!
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Dzień dobry! Mam na imię Kuba. Moja mama
przywitała mnie na tym świecie 5 czerwca, o godz.
18.20. Ważyłem wtedy 3620 g i miałem 58 cm
długości. Pozdrawiam moich kochanych rodziców,
Izabelę i Grzegorza Nosiadków z Rybnika-Stodół.
W domu czeka na mnie starsza siostra Marta,
która ma 11 lat.

Cześć! Jestem Paulinka, córeczka Dominiki i Adriana Zacherów ze Świerklan. Moja mamusia po raz
pierwszy zobaczyła mnie 31 maja, o godz. 9.15.
Ważyłam wtedy 3600 g i miałam 56 cm. Pozdrawiam moich kochanych rodziców i całą rodzinę.

Witam wszystkich! Jestem malutki Maciuś. Urodziłem się 31 maja, o godz. 22.40. Moje wymiary po
urodzeniu to 3480 g i 56 cm. Przesyłam słodkie
całuski moim kochanym rodzicom, Jolancie i Zbigniewowi Pastuszka ze Świerklan. Pozdrawiam też
mojego starszego o trzy latka braciszka – Kubusia.

Witajcie! To urocze maleństwo na zdjęciu to właśnie
ja – Wojtuś, pierwsze dziecko Moniki i Tomasza
Więsyków z Książenic. Moja mamusia po raz
pierwszy wzięła mnie na ręce 5 czerwca, o godz.
13.45. Miałem wtedy 3600 g i 59 cm. Przesyłam
całuski moim kochanym rodzicom.

Hej! Czy widzicie to urocze maleństwo na zdjęciu?
Mam na imię Kacper i przyszedłem na świat 5
czerwca, o godz. 20.00. Ważyłem wtedy 3530 g i
miałem 57 cm długości. Pozdrawiam moich wspaniałych rodziców, Karolinę i Rafała Lubszczyków
z Rybnika-Boguszowic. W domu czeka na mnie
braciszek Maciuś, który ma 3 latka.

Cześć! Jestem Oskar. Przyszedłem na świat 6
czerwca, o godz. 10.45. Moje wymiary na zdjęciu to 2810 g i 53 cm. Przesyłam pozdrowienia
moim kochanym rodzicom, Justynie i Sławomirowi Grzelakom z Rybnika. Jestem ich pierwszym
dzieckiem.

Dzień dobry! Te dwie urocze istoty na zdjęciu to ja - malutki Tomek Kolonko i moja mamusia – Mirosława.
Przyszedłem na świat 31 maja, o godz. 3.35. Moje wymiary po urodzeniu to 3310 g i 56 cm. Przesyłamy
całuski kochanemu tatusiowi - Kazimierzowi oraz starszej siostrze, Klaudii. Mieszkamy w Świerklanach.

Hej! Mam na imię Mateusz. Moja mama po raz
pierwszy wzięła mnie na ręce 5 czerwca, o godz.
19.05. Miałem wtedy 3740 g i 56 cm. Przesyłam
słodkie całuski moim rodzicom, Sylwii i Krzysztofowi Szymczykom z Rybnika. Pozdrawiam mojego
starszego brata Daniela, która ma 12 lat.

Hej! Ta urocza istotka na zdjęciu to właśnie ja
– malutka Olga zaraz po urodzeniu. A przyszłam
na świat 31 maja, o godz. 5.25. Moje wymiary po
urodzeniu to 3210 g i 56 cm. Przesyłam słodkie
buziaczki moim kochanym rodzicom, Aleksandrze
i Jackowi Richterom z Jejkowic. W domu czeka na
mnie starsza o 4 latka siostrzyczka, Zuzia.

Witajcie! Ten uroczy maluszek na zdjęciu to właśnie
ja – Pawełek. Jestem pierwszym dzieckiem Aleksandry i Piotra Wojaczków z Rybnika. Moja mamusia
przywitała mnie na tym świecie 29 maja, o godz.
13.15. Miałem wtedy 2800 g i 54 cm. Przesyłam
słodkie całuski moim kochanym rodzicom.

Pozdrawiam wszystkich! Rodzice dali mi na imię
Kacper. Przyszedłem na świat 29 maja, o godz.
8.20. Moje wymiary po urodzeniu to 3770 g i 60
cm. Przesyłam słodkie całuski moim kochanym
rodzicom, Annie Kępce i Tomaszowi Mrowcowi.
Pozdrawiam także starszego braciszka, Szymonka.
Mieszkamy w Rybniku-Popielowie.
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W Zamysłowie z nadzieją czekają na bociany, przygotowali
nawet dla ptaków luksusowe warunki

Boćki nie chcą
apartamentu
Krystyna Wiesiołek z
Zamysłowa zwróciła
się do rybnickiego
urzędu miasta z prośbą
o postawienie słupa
na bocianie gniazdo.
Wydział ochrony środowiska od razu podchwycił pomysł i dość
szybko w rybnickim
gospodarstwie stanął
solidny, betonowy słup.
Niestety, boćki nie są
nim zainteresowane.
Krystyna Wiesiołek mieszka w Zamysłowie od dziecka.
Od kiedy pamięta, w gospodarstwie jej ojca swoje gniazdo zawsze miały bociany.
Przyciągały je rozległe, podmokłe łąki oraz liczne zbiorniki wodne. Boćki przylatują
tutaj do dziś, choć gniazda
już niestety nie ma.
– Z opowieści ojca wiem,
że ptaki pojawiły się w okolicach naszego gospodarstwa
zaraz po wojnie. Na naszym
podwórku rósł kiedyś olbrzymi dąb. Właśnie na nim ptaki
postanowiły zbudować swój
dom – mówi Krystyna Wiesiołek.
Pomagali w budowie
gniazda
Co ciekawe, rodzice, a
zwłaszcza ojciec pani Krystyny, pomagali kiedyś nowym
lokatorom w budowie gniazda. Znosili im w pobliże dębu
większe i mniejsze konary, z

BOCIANY W LICZBACH
Ptak ten osiąga 100 cm długości i 200 cm rozpiętości skrzydeł. Samica jest nieco mniejsza od samca. Gniazdo, kolistego
kształtu, osiąga 1,5 m średnicy i wagę nieraz kilku ton. Samica
znosi 3 – 6 jaj w dwudniowych odstępach, pisklęta wykluwają
się z reguły po 35 dniachi, pozostają w gnieździe ok. 60 dni.
Pełną samodzielność uzyskują po 70 dniach. Bociany zimują
w południowej Afryce. Drogę długości 8 tys. kilometrów przebywają w ciągu czterech miesięcy, pokonując dziennie maksymalnie 200 kilometrów. Podczas lotu wiosłującego wykonują
prawie dwa uderzenia skrzydłami w czasie jednej sekundy.

których ptaki bardzo chętnie
korzystały.
– Kilka lat wcześniej spaliła się tu stodoła. Pożar wybuchł od uderzenia pioruna.
Podobno obecność bociana w gospodarstwie chroni
przed uderzeniami pioruna.
Tata chciał więc, aby zostały. Bociany przylatywały do
nas przez kilkadziesiąt lat.
Najpierw pojawiał się jeden
ptak, kilka dni później przylatywał drugi. Gdy nie było co
jeść, wyrzucały jajko lub nawet pisklę z gniazda. Natura
jest brutalna, ale dobrze zorganizowana – mówi mieszkanka Zamysłowa.
Budził ich klekot
Przez ponad dwadzieścia
lat, od wiosny do jesieni, Wiesiołków już od wczesnych,
rannych godzin budził charakterystyczny klekot. Gospodarstwo jednak rozwijało się.
Trzeba było postawić nowe
budynki i wybudować dom.
Dąb został ścięty, mimo to bociany wciąż tu przylatywały.
Była to najprawdopodobniej
ta sama para, która jako ostatnia siedziała w gnieździe.

Ptaki zataczały koła nad gospodarstwem wypatrując
swojego „domu”. Całe dnie
przesiadywały na stodole.
Trwało to kilkanaście dni,
po czym leciały dalej.
Słup stoi pusty
Trzy lata temu pani Krystyna zwróciła się do rybnickiego urzędu miasta z prośbą o
postawienie sztucznego słupa. O dziwo, wydział ochrony
środowiska od razu podchwycił pomysł i dość szybko na
działce pani Krystyny stanął
solidny, betonowy słup. Jego
zwieńczenie to mocna platforma ze specjalnymi bolcami, które ułatwiają budowę
gniazda. Mimo to nowa miejscówka boćkom była nie w
smak.– Po postawieniu słupa
bociany nadal przylatywały,
ale jakoś nie zdecydowały się
na budowę nowego gniazda.
Rok temu wcale ich nie było.
Mamy nadzieję, że powrócą
do Zamysłowa. Jeśli nie, to
postawimy sobie sztucznego
bociana, jak w reklamie „Atlasa” – żartuje pani Krystyna.
Adrian Czarnota

– Na pocieszenie postawimy sobie chyba sztucznego bociana - mówi pani Krystyna z Zamysłowa

Zabicie bociana było kiedyś równoważne z zabiciem człowieka
Kiedyś wierzono, że pod postacią bociana ukrywają się ludzie zmarli albo przechodzący jakieś tajemnicze przemiany. Nadal popularne jest w świecie arabskim przekonanie, że w bociany wcielają
się dusze zmarłych muzułmanów, którym za życia nie było dane dopełnić obowiązku pielgrzymki
do Mekki, więc pielgrzymują w ptasim ciele. Stąd muzułmanie mają do bociana wielki szacunek,
a zabicie tego ptaka równoważne jest zabiciu człowieka. Wrogim symbolem okazał się bocian
na Ukrainie, gdy bolszewicy–aktywiści walcząc o nowoczesność kolektywizowanych wsi zrzucali
bocianie gniazda, które wydawały im się oznaką nędzy i zacofania. Powiadano, że bocian może
zemścić się za doznaną krzywdę, przynosząc do ludzkiego obejścia żywą żmiję. Arystoteles uważał, że bociany, znikające gdzieś jesienią, zapadają w sen zimowy. Później istniał też pogląd, że
mniejsze ptaki swą wędrówkę do Afryki mogą odbywać na grzbietach silniejszych bocianów.

Takiego Mariana Raka nie znaliśmy – dziwili się uczestnicy otwarcia wystawy
w rybnickiej bibliotece

Erupcja wzburzonych myśli
Wanda Wołoszyńska–
–Rak – małomówna,
zarówno w słowach
jak i w sztuce wyraża
się lapidarnie. Marian Rak – żywiołowy
ekstrawertyk, który z
równą łatwością swoje
wizje rysuje albo o nich
opowiada.

Barbara i Marian Rakowie w galerii rybnickiej biblioteki

Poznali się na pierwszym
roku Akademii Sztuk Pięknych, w Rybniku są znani
z wielu wystaw indywidualnych, czy też zbiorowych
grupy „Oblicza”. Otrzymali
wiele znaczących nagród i
wyróżnień. Tym razem jed-

nak rybniccy twórcy pokazali
się od nieco innej strony. Marian Rak sięgnął do bolesnych
wspomnień wojennych. –
Mój ojciec, Bernard Rak, był
w przedwojennym Rybniku
inspektorem oświaty. Po wybuchu wojny został w naszym
mieście z polecenia wojewody
Grażyńskiego, a my razem z
mamą uciekaliśmy, najpierw
do Warszawy, a potem w stronę Rosji. Przeżyliśmy straszne
chwile – opowiadał Marian
Rak. Wspominał przerażające
sceny z wojskowego szpitala,
o tym, jak cudem uniknęli
śmierci na bagnach pińskich,
a potem w czasie nalotu, kiedy jeden z samolotów gonił
ich na otwartym polu, cały
czas strzelając. Na szczęście,

nie traﬁł. – Doszliśmy do chatki pewnego majora, ale on
nie chciał nas przenocować,
mimo że prosiłem go o to na
kolanach. Mieszkał w strasznym brudzie. W nocy całą
jego rodzinę rozstrzelali Białorusini. Nieopodal stał piękny dwór, w którym rezydował
jeszcze wtedy polski rząd. Widzieliśmy tam Rydza-Śmigłego – opowiadał o wojennej
przeszłości rybnicki artysta
plastyk, naśladując odgłosy
wystrzałów. Również jego
żona bardzo ciężko przeżyła
wojnę. Do dzisiaj ze łzami w
oczach wraca do tych wspomnień. Obecnie jej graﬁki
wykonane techniką frotagge
oraz rysunki i szkice Mariana Raka można oglądać w

galerii „Jasna” w rybnickiej
bibliotece przy ul.Szafranka.
Prace małżeństwa twórców
różnią się od siebie, przede
wszystkim kolorami. Barbara
Wołoszyńska – Rak prezentuje dość ponure, czarno–białe
graﬁki niosące przesłanie o
zagładzie świata na skutek
niszczycielskiej i lekkomyślnej działalności człowieka.
Prace Mariana Raka to radosne, barwne rysunki. – To
erupcja wzburzonych myśli.
Zawirowania bliżej nieokreślonych emocji, wzruszeń,
agresji, lęków. Całe moje malarstwo wypływa nie z tego,
co oczy widzą, ale z duszy
– powiedział o swojej twórczości Marian Rak.
(izis)
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WN TRZA

RADIO TAXI

Skuteczna reklama w Internecie „ROW”
banery, prezentacje, baza firm - już od 70 zł/tydzień
Zadzwoń: tel. (032) 415 47 27 w.34, mk@nowiny.pl

krótki czas realizacji zamówień

032 42 44 444

realizujemy zamówienia o
małym nakładzie

BEZPŁATNE ZAMAWIANIE
TAKSÓWEK Z TELEFONÓW

Telefon: 032 453 91 70
www.kartony.az.pl
e-mail: info@pol-eko.com.pl

STACJONARNYCH I
Z AUTOMATÓW BEZ
UŻYCIA KARTY

^OLMET

imóW'

S-em lub

zadzwoń

609 053 007

ĘmĘSmpę X

HONDA
The Power of Dreams

H O N D A A C C O R D 2,0 2007

OFERUJEMY
o zasuwy

◦ zawory

◦ filtry i osadniki
o kołnierze

UBEZPIECZENIE GRATIS

◦ hydranty
o zawory kulowe
o pompy i hydrofory

OGRODZENIA

Recykling.
złomowanie samochodów.
Za każdy kompletny samochód płacimy.
Darmowy odbiór pomocą drogowa.

032 768 32 13
www.olmet.pl

całość ocynkowana oraz
pomalowana proszkowo
RYBNIK. WODZISŁAWSKA 75

STUDIO FOTOGRAFICZNE

F OW

FOTOGRAFIA STUDYJNA
ZDJĘCIA DO DOWODÓW, PASZPORTÓW
LEGITYMACJI I DYPLOMÓW

o przepustnice

◦ wodomierze

KARTONY
wieczkowe
klapowe
przekładki
narożniki
z tektury 3 i 5 warstwowej
szarej i białej

■ RYBNIK ■ WODZISŁAW "ŻORY ■

0800 22 82 82

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU ARMATURĄ
I POMPAMI

PORADY

H O N D A C I TY 2 0 0 7

f o t o g r a f ia Śl u b n a i k o mu n ij n a
FOTOGRAFIA REKLAMOWA
FOTOREPORTAŻE

◦ zbiorniki hydroforowe
iS^

o manometry i termometry
o kolana hamburskie
o wpusty uliczne i włazy
o redukcje stalowe

P R A W I E W S ZYS TKO

D O W O D Y, P A R Y I G A ZU

C EN Y FA B R YC ZN E!

UBEZPIECZENIE ZA 1000 PLN

czynne codziennie
od 8.00 do 16.00
w soboty od 9.00 do 12.00

S k u p za g o t ó w k ę u żyw a n yc h s a m o c h o d ó w m a r k i H o n d a

44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Marklowicka 7,
tel. 032/ 455 39 34,
fax 032/ 455 29 47

AUTORYZOWANY DEALER KUCZA

ę r—7 a

Rybnik, ul. Wodzisławska 54
tel. (032) 432 77 88, 432 77 98
http://kucza.honda.pl

TANIE ZDJĘCIA !!!

44-200 r y b n ik

— k^apalogowe

u'- Grunwaldzka 46

-^KLfonnat9x13-^^ te|

698.626_483

