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Podatki w górę
Na październikowej sesji
radni z Czerwionki-Leszczyn zajmowali się podatkami. Zdecydowali, że od
stycznia mieszkańcy będą
płacić więcej. Podatki wzro-

sną o 6, 10 a nawet 30 proc.
Konieczności podwyżek nie
negowała opozycja, jednak
sprzeciwiła się ich wysokości, wnioskując zmiany proponowanych stawek. STR. 8

Cały czas szukamy
pieniędzy

tą bardzo niewielkie. Do tego
musieliśmy wykupić dziką
kartę. Spłacić długi wobec
zawodniczek i trenera. Inaczej nie dostalibyśmy licencji. To wszystko powoduje,
że z trudem wiążemy koniec
z końcem – mówi prezes KK
ROW Rybnik.
STR. 7

OKULISTA OD ZARAZ
Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek wymagający natychmiastowej
opieki okulistycznej? Gdzie się kie rować w weekendy czy święta i
jaką pomoc wówczas otrzymamy?
Przy Wojewódzkim Szpitalu Specja listycznym nr 3 w Rybniku – Orze powicach działa oddział ratunkowy,
który w razie potrzeby skieruje nas
na oddział okulistyczny. Tam możemy skorzystać z pomocy lekarzy
całodobowo, również w weekendy
STR 14-15
i w święta.
ISSN 1896-8163
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Polkowice za mocne
 Ju jitsu

Był na mistrzostwach świata
 Siatkówka

Volley znów przegrał u siebie

Bez świateł się nie obejdzie 8  Wreszcie na swoim 9  KULTURA

: Rybnik chórami stoi 13

KRADNĄ

że aż miło
Od 19 października z
rybnickich ulic zniknęło
kilkadziesiąt kratek ściekowych. – Zdarzył się dyżur,
podczas którego jednorazowo skradziono szesna-

Gabriela Wistuba (na zdjęciu)
od lat zajmuje się rybnicką
koszykówką. Dlatego bardzo
cieszą ją wyniki uzyskiwane
przez podopieczne Kazimierza Mikołajca. Martwi się, że
nie idą za tym pieniądze.
– Mamy podobne pieniądze
jak w ubiegłym roku. Zresz-

 Koszykówka

ście kratek – wspomina
z-ca dyrektora RSK Jarosław Kacprzak. – To już nie
są pojedyncze wybryki,
ale jakaś zorganizowana
działalność, dobrze zapla-

Na zdjęciu Jarosław Sipko
z Rybnickich Służb Komunalnych

nowana i wykonana akcja
– dodaje. Kilka lat temu
doszło już do tragedii spowodowanej podobnymi
kradzieżami. Mała dziewczynka wpadła podczas

spaceru do kanału ściekowego i w konsekwencji
utonęła. Ta dramatyczna
sytuacja rozegrała się w
rejonie elektrowni.
STR. 3

Bartek wygrał los na loterii. Trenuje u Blanika!
Bartek ma 15 lat, gimnastykę trenuje od ośmiu. Dziś
mieszka w Gdańsku, gdzie
uczy się i trenuje pod okiem
złotego medalisty z Pekinu,

Leszka Blanika. – Po powrocie z pierwszej wizyty w
Gdańsku, kiedy zawieźliśmy
syna, pomyślałam, że to nie
była najlepsza decyzja. On

ma dopiero 15 lat. Jest tak
daleko od domu, a mieszkanie w internacie pociąga
za sobą wiele obowiązków.
Jednak kolejnym razem, jak

zobaczyłam, że Bartek dobrze sobie radzi, wróciłam
spokojniejsza – mówi Jolanta Czaja, mama gimnastyka
z Jankowic.
STR 12

Lekki spadek Młodzi Panowie wolontariuszami Spłonęło blisko czterysta ton krepli
Członkowie Kabaretu Mło- znają, że to nie pierwsza tego
Panów w strojach
typu działalność z ich strony.
bezrobocia 2 dych
klaunów odwiedzili pod - – To nasz trzeci wolontariat
Przemalują
samochody
straży
miejskiej  4
Smog nad
Rybnikiem 2

opiecznych Środowiskowe go Domu Samopomocy przy
ul. Karłowicza w Rybniku.
– Projekt „Szalony Johny i
jego ekipa” powstał spontanicznie, ale z myślą o naszych podopiecznych, bo
taka forma pracy wywołuje
u nich radość. Jesteśmy pełni
podziwu dla kabaretu, głównie za to, że świetnie potraﬁą
odnaleźć się w środowisku
osób
niepełnosprawnych
– mówiła Elżbieta Piotrowska, prezes Stowarzyszenia
Oligos. Młodzi Panowie przy-

w tym roku – mówił Mateusz
Banaszkiewicz. Podopieczni
rybnickiego ośrodka spędzili
z kabareciarzami czas na różnego rodzaju zabawach. Każdy uczestnik mógł spróbować
swoich sił w przeciąganiu
liny, malowaniu i puszczaniu baniek mydlanych, a na
końcu zatańczyć z ulubionymi wolontariuszami.
(an)

ZOBACZ WIDEO

W sobotę o 11.45 dyżurny
Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku przyjął zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w Leszczynach, na
ul. Rybnickiej. Dogaszanie
ognia zakończyło się osta-

tecznie w poniedziałek.
Straty ﬁnansowe wstępnie
oceniono na ponad 2 mln
złotych, jednak rachunek
ten wciąż jest otwarty, gdyż
dopiero zakończono działania gaśnicze.
STR. 2

REKLAMA

Skład opału przy ul. Rybnickiej 108 w Radlinie PW „M. K. T. Trans” w listopadzie ma dla swoich klientów super promocje. Tylko u nas zakupisz ﬂotokoncentrat w cenie obowiązującej
w październiku. Nie przepłacaj u innych. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Tak więc nie zwlekaj i złóż swoje zamówienie już dziś po numerem telefonu: 519 186 613, 32 42 49 772.
w w w. m k t t r a n s . p l
Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00, a w sobotę od 8.00 do 14.00.

2 rozmaitości

Rybnicka policja zatrzymała w
miniony weekend aż 8 pijanych
kierowców. – Koniec tygodnia był
w miarę spokojny, nie licząc właśnie kierujących pod wpływem
alkoholu – komentuje nadkom.
Aleksandra Nowara, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Weekendowym rekordzistą
został 29-latek z mercedesa. W
sobotę około 20.00 został zatrzymany, a badanie wykazało, że we
krwi miał 2,4 promila alkoholu.
Policjanci przestrzegają, że taka
bezmyślność będzie bezwzględnie przez nich karana.

Sezon na passaty

W nocy z 4 na 5 listopada z
parkingu na ul. Chabrowej w
Rybniku skradziono volkswagena
passata. – Zgłoszenie otrzymaliśmy rano. Samochód był w miarę
nowy, wartość pojazdu to 96 tys.
zł – referuje Aleksandra Nowara
z rybnickiej Komendy Miejskiej
Policji. Z nieoﬁcjalnych informacji przekazanych redakcji przez
funkcjonariuszy policji wynika, że
w ostatnim czasie na nowo rozpoczął się „sezon na passaty”.
– W ostatnim czasie passaty zaczęły znów znikać masowo, zresztą zawsze był „popularne” wśród
złodziei – mówi jeden z oﬁcerów
czerwioneckiej policji. Wiedzą też
o tym ubezpieczyciele, umieszczając ten samochód w najwyższej
kategorii składek ubezpieczenia
od kradzieży.

Niedzielni kierowcy we Wszystkich
Świętych

24 strażników zajmowało się
bezpieczeństwem rybniczan podczas zeszłotygodniowego święta
Wszystkich Świętych. Zajmowali się głównie zabezpieczeniem
cmentarzy, jak i dojazdów i parkingów. Bezpieczeństwo na cmentarzach nie pokrywało się jednak
z bezpieczeństwem na drogach.
– Kierowcy tego dnia jeździli wybitnie na pamięć – komentuje
Dawid Błatoń, rzecznik rybnickiej
straży miejskiej. – Nie zwracali
uwagi na znaki, nawet na stojących strażników, którzy ruchem
w rejonie parkingów i dojazdów
kierowali - dodaje. Mimo tych
epizodów 1 listopada przebiegł z
perspektywy strażników miejskich
względnie spokojnie.

Ulica Klasztorna
To jedna z najbardziej
niepozornych, a zarazem
tajemniczych ulic Rybnika.
Jak się okazuje, jej nazwa
niekoniecznie wywodzi się
od szpitala Juliusz, w którym działały franciszkanki,
ani szkoły, w której uczyły
urszulanki. Do tego wątku
jednak wrócimy.
Ul. Klasztorna swój początek bierze od łącznika
pomiędzy dzisiejszymi ul. 3
Maja i Miejską. Bardzo krótką ulicę wytyczono wraz z
powstaniem szpitala Juliusza. – Zapewne najpierw to
była niewielka, wręcz polna
droga. Nazwa wywodzi się
od zgromadzenia szpitalnego sióstr franciszkanek
(najpierw było ich 9) działającego przy szpitalu Julisza
– komentuje dyrektor Muzeum w Rybniku, Bogdan
Kloch.
Przed I wojną światową ulica nosiła nazwę Klosterweg,
po 1922 roku i uzyskaniu
niepodległości przemianowano ją na Klasztorną. W
okresie okupacji wrócono

Widok na ulicę Klasztorną (Klosterweg) oraz szpital Juliusza.
Mówiło się nawet o templariuszach, zamieszkujących ten budynek.

A co do tajemniczości ulicy Klasztornej? – W latach
trzydziestych pojawiła się
dziś zupełnie zapomniana,
sensacyjna, lecz nieprawdziwa informacja, że na miejscu
szpitala i kaplicy dawniej był
klasztor arcytajemniczego
zakonu rycerskiego templariuszy – wspomina dyrektor
Kloch. – Tak piękna architektura budziła wyobraźnię
i fascynowała poszukiwaczy
tajemnic – dodaje.

do starej niemieckiej nazwy.
Zaś po II wojnie światowej
utrzymano nazwę z okresu
międzywojnia w postaci ul.
Klasztrona. – Znajdując się
na uboczu życia polityczno–propagandowego miasta, ulica zachowała swoją
nazwę, mimo że z obu stron
ściskana była przez ulice
– symbole rewolucji i powojennych postaci komunizujących przestrzeń życia
społecznego i politycznego
– mówi Bogdan Kloch.

(opr. mark)

Rybnik podpisał umowę z
ﬁrmą ELTEL Networks S.A.
na realizację projektu “Miejska Sieć Szerokopasmowa
w Rybniku”. Wartość umowy to ponad 13 mln złotych.
Nie od dziś wiadomo jednak,
że miasto skutecznie walczy
o doﬁnansowania – i tym
razem się udało. – Projekt
uzyskał doﬁnansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007
– 2013. Łączny udział budżetu miasta w realizacji projektu powinien zamknąć się w
kwocie 3,7 mln zł – komen-

W ubiegł ym tygodniu
Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach ostrzegło
o przekroczonym stężeniu pyłu zawieszonego w
powiecie rybnickim o 200
µg/m3 czyli wielkość graniczną, o której już należy
informować mieszkańców z
uwagi na szkodliwy wpływ
dla zdrowia.
– Przyczynami takiego
stanu były warunki meteorologiczne utrudniające
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w godzinach

Walka z ogniem trwała trzy dni

sobotnie południe stwierdził,
że ogniem objęte jest skrajne
pomieszczenie magazynowe,
znajdujące się w kompleksie
magazynów chłodniczych
o powierzchni 9000 m kw.
Pomieszczenie objęte pożarem o powierzchni ok. 540
m kw. było całkowicie wypełnione 360 tonami pączków
ułożonych na stalowych
stelażach. – Wszystkie te
pączki spłonęły, prawie 400
ton mrożonych krepli się
spaliło – opowiada jeden z
ochroniarzy hali magazynowej, świadek wydarzeń
na przestrzeni trzech dni. W
wyniku rozprzestrzeniania
się ognia oraz utrudnionych
warunków działań straży,

W akcji udział wzięło 28 jednostek

płomienie pochłonęły także
jedną ze ścian dzielącą hale
magazynowe, na której znajdowały się inne mrożonki –
lody oraz warzywa, jednak w
dużo mniejszych ilościach.
– Działania gaśnicze w
pierwszej fazie polegały na
podaniu prądów gaśniczych
do hali przez jedyne wejście
do niej, odcięciu dopływu
prądu i czynnika chłodzą-

(opr. mark)

wieczornych, porannych i
nocnych – informuje WCZK
Katowice.
W przypadku ponownego ogłoszenia zagrożenia
wysokim stężeniem pyłu
zawieszonego centrum zarządzania
kryzysowego
zaleca ograniczenie ruchu
pojazdów samochodowych,
rezygnację ze spacerów z
dziećmi, ograniczenie spalania niskojakościowych paliw
oraz unikanie wychodzenia
z domów, szczególnie przez
osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.
(mark)
LEKKI SPADEK
BEZROBOCIA

Spłonęła hala w Leszczynach
Tak długiej akcji strażacy z naszego regionu nie
przeprowadzili dawno. W
sobotę o 11.45 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w
Rybniku przyjął zgłoszenie
o pożarze hali magazynowej w Leszczynach, na
ul. Rybnickiej. Dogaszanie
ognia zakończyło się ostatec znie – uwaga! – w
poniedziałek.
Do momentu złożenia gazety niejasne było, co mogło
być powodem zapruszenia
ognia. – Na razie sprzątamy i wynosimy to, co zostało – komentował Wojciech
Rduch z PSP Rybnik. Dowódca pierwszej jednostki,
która dotarła do pożaru w

tuje Lucyna Tyl, rzecznik rybnickiego magistratu. – Projekt
sieci szerokopasmowej ma
za zadanie zbudowanie sieci
szkieletowej, która połączy ze
sobą instytucje publiczne na
terenie miasta. Ponieważ do
utworzonej sieci będą mieli
dostęp także operatorzy prywatni (budowana równolegle
do sieci zamkniętej tzw. sieć
otwarta – dop. red.), stwarza
to duże możliwości w zakresie umożliwienia dostępu do
niej mieszkańcom miasta –
mówi rzecznik magistratu.

Chmura pyłu nad Rybnikiem

FOT. KM PSP RYBNIK

Pijany weekend

13 mln złotych na internet

HISTORIE NASZYCH ULIC

FOT. ARCHIWUM MUZEUM W RYBNIKU

TYDZIEŃ
NA SŁUŻBIE
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cego – informuje komenda
wojewódzka PSP w Katowicach. Później wykuto dziury
w ścianach i dachu hali, by
tą drogą dostarczyć pianę gaśniczą. – Pożar opanowano o
2.26 w niedzielę. Teraz nadal
trwa dogaszanie – mówił w
poniedziałek rzecznik PSP
Rybnik. Straty ﬁnansowe
wstępnie oceniono na ponad 2 mln złotych. (mark)

Z 11,4 do 11 proc. spadło
w powiecie rybnickim bezrobocie na przestrzeni roku.
Dane z września bieżącego
roku wskazują także, że w samym mieście bezrobotnych
jest 7 proc. mieszkańców, a
więc również o 0,4 punkta
procentowego mniej niż w
zeszłym roku w październiku. W stosunku do całego
województwa i kraju stopa
bezrobocia w mieście stoi
na w miarę niskim poziomie, gdyż z wrześniowych
danych wynika, iż prawie co
dziesiąty mieszkaniec Śląska
jest bez pracy. W rybnickim
Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowanych było we
wrześniu 1887 osób, w tym
(opr. mark)
1238 kobiet.
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Izba
Wydawców
Prasy

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

600 058 849

PROMUJ SIĘ NA EKRANACH LED

W RACIBORZU

ZAMÓW TERAZ PAKIET STARTOWY
I ZYSKAJ

50% RABATU

ZYSKUJ POTRÓJNIE! TEL. 600 081 664

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02
� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY
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Jeszcze chwila, a dojdzie do tragedii

Teoretycznie rzecz biorąc,
kupowanie kratek ściekowych i włazów przez skupy
złomu jest w Polsce zabronione. Teoretycznie zabroniona
jest również kradzież tych
elementów. Proceder ten jednak kwitnie w najlepsze. Na
razie oﬁarami są kierowcy,
muszący umiejętnie manewrować, ale niewiele trzeba, by
wydarzyła się prawdziwa tragedia.

To nic nowego
Siedziba Rybnickich Służb
Komunalnych to nie budynek
w marmurach, wokół którego rośnie zadbany trawnik i
młode drzewa – to miejsce
nieustannej pracy, od samego wjazdu wita nas jedynie
wybrukowana droga i budynki służące załodze za łaźnie,
przebieralnie i pomieszczenia
socjalne. Żadnych udogodnień, żadnych przyjaznych i

przyjemnych widoków. – W
gruncie rzeczy cały czas jesteśmy w pracy, dniówki i nocki.
Zdarza się, że oprócz spraw
konserwacyjnych pojawi się
jakaś pilna sprawa – komentuje Dariusz Tukalski z działu
utrzymania dróg. A taką pilną sprawą jest między innymi
zabezpieczenie skradzionej
kratki ściekowej lub włazu.
– Ludzi to raczej nie interesuje, bo z tej perspektywy to
nic wielkiego i poważnego
– przyznaje Jarosław Sipko, także pracownik działu
utrzymania. Inaczej sprawa
wyglądała jednak kilka lat
temu, gdy doszło w Rybniku
do tragedii. Mała dziewczynka wpadła podczas spaceru
do kanału ściekowego i w
konsekwencji utonęła. Ta dramatyczna sytuacja rozegrała
się w rejonie elektrowni, a jej
faktycznym sprawcą był amator złomu, gdyż kratka ścieko-

Nadkom. Aleksandra Nowara, Komenda Miejska
Policji w Rybniku
Prowadzimy postępowania w tej sprawie i jesteśmy świadomi
sytuacji. Nasze działania polegają w głównej mierze na sprawdzaniu punktów skupu złomu. Dlatego kluczowym elementem
jest tutaj szybkość zgłoszenia faktu kradzieży. Ponieważ sytuacja
wygląda tak, że często na dwa, trzy dni po dokonaniu kradzieży
kratka czy właz są już spieniężone u nieuczciwego kupca, które
też swój towar ukrywa. Prowadzone są także inne działania, między innymi przeszukiwanie mienia.
Nie można zbagatelizować faktu, że w ostatnich dniach liczba
kradzieży tych elementów dróg tak poważnie wzrosła, nie nazwałabym jednak tego jakąś zorganizowaną akcją złomiarzy. Miejmy
świadomość, że ludzie, którzy to robią po prostu nie znają innego zajęcia, tak zarabiają i w tej materii doszli niemal do perfekcji.
Czy są to te same osoby – być może, nie można też wykluczyć,
że po prostu złomiarzy łasych na żeliwne kratki jest wielu.

FOT. MAREK GRECICHA

W Rybniku grasują złomiarze!

Łupem złomiarzy, padają dziesiątki takich kratek

wa zabezpieczająca kanał po
prostu zniknęła. – Kratki giną
non stop i to niestety nic nowego. To co dzieje się jednak
w ostatnim czasie przerasta
jakiekolwiek wyobrażenie –
komentują pracownicy RSK.
Straty liczone
w tysiącach
Od 19 października z rybnickich ulic zniknęło – uwaga – 46 kratek ściekowych,
czyli średnio ponad dwie
dziennie! – Zdarzył się dyżur,
podczas którego jednorazowo
skradziono szesnaście kratek
– wspomina z–ca dyrektora
RSK, Jarosław Kacprzak. – To
już nie są pojedyncze wybryki,
ale jakaś zorganizowana działalność, dobrze zaplanowana i
wykonana akcja – dodaje.
Faktycznie, wszystko wskazuje na to, że za znaczną
część kradzieży mogą odpowiadać ci sami ludzie. Pracownikom, przyjeżdżającym
by wymienić kratki zaraz po
zgłoszeniu, zdarzało się zna-

IDĄ MROZY – nie bądź obojętny
Wielu z nas spotyka się
na co dzień z osobami potrzebującymi, często też
w miejscach publicznych,
na dworcach, w pasażach
i ławkach opodal centrum
miasta spotkamy osoby leżące lub śpiące, ubrane niestosownie do panujących
temperatur. Śląska policja

apeluje o to, by nie pozostawać w takich wypadkach
obojętnymi. – Zwracajmy
uwagę przede wszystkim
na dzieci, osoby starsze oraz
bezdomne. Wielokrotnie od
naszej wrażliwości i chęci
niesienia pomocy zależy ich
życie. O każdej niepokojącej
sytuacji informujmy służby

ratownicze – informuje Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach. Od początku
listopada mamy nowe narzędzie do niesienia pomocy potrzebującym. Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego uruchomiło
specjalną infolinię dla bez-

leźć brakujące elementy w
rowie nieopodal miejsca kradzieży, przygotowane na odbiór. – Najpierw zdjęli kraty,
wrzucili do rowu, co pewnie
zajęło chwilkę, jednak było
najbardziej ryzykownym manewrem. Potem, pewnie pod
osłoną nocy, przyjeżdżają i je
zbierają – mówi Tukalski.
Straty, jakie miasto ponosi
z winy bezmyślnych złodziei
są spore. Za skradzione od
połowy października kratki
z budżetu miasta wypłynie
kwota prawie 14 tys. zł. – To
naprawdę przestają być „groszowe sprawy”. My także planujemy budżet na każdy rok.
Jak mamy to robić, kiedy trzeba się liczyć z faktem, że teraz
znikają nam już dziesiątki żeliwnych kratek – zastanawia
się Jarosław Kacprzak.
Ile warte ludzkie
życie?
Wsiadamy w samochód
RSK i jedziemy na ul. Świerklańską. Tam niedawno zgidomnych. Pod numerem telefonu 800 100 022 można
uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie
noclegu i wyżywienia dla
tych osób. – Infolinia swoim
zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego.
Funkcjonować będzie przez
całą dobę w każdym dniu tygodnia do końca marca przyszłego roku – informuje KWP
Katowice.
(mark)

nęła pokaźna ilość kratek.
– Te, które teraz zamotnowaliśmy są na zawiasach – mówi
Jarosław Sipko z RSK. – Nic to
jednak nie daje, bo i na to znajdą sposób – dodaje. Ulica nie
należy do najczęściej uczęszczanych, raczej na uboczu,
słabo oświetlona. Jest idealnym miejscem na złomiarski
proceder. – Tutaj nie chodzi o
te tysiące złotych – przyznaje
Sipko, pokazując nam gdzie
niedawno znaleziono przygotowane do wywozu kratki.
– Chodzi o to, by przemówić
tym ludziom do rozsądku.
Reagujemy na zawiadomienie najszybciej jak można,
jednak i tak nie jesteśmy na
miejscu od razu. Do czasu
zabezpieczenia studzienki,
zdarzyć może się wszystko.
Ktoś może urwać koło, zniszczyć podwozie, złamać nogę,
a może nawet zginąć. Co wtedy? – pyta bezradnie Sipko.
Rybnickie służby zgłaszają każdą kradzież na policję,
która według ich informacji
wszczyna w tych sprawach
śledztwo. Nie pamiętają
jednak, kiedy ostatnio skradziona kratka się odnalazła.
Proceder kwitnie i póki co,
nikt nie potraﬁ zatrzymać tej
wzbierającej fali, a Dariusz
Tukalski i Jarosław Sipko
dalej odbierają telefony od
wściekłych kierowców, że
znów gdzieś zamiast kratki
lub włazu jest otwarta studzienka. Miejmy tylko nadzieję, że punktem zwrotnym
tej historii nie będzie kolejna
tragedia.
Marek Grecicha

TYDZIEŃ
W MIEŚCIE
1,4 mln na światła

Miasto przeznaczy prawie półtorej miliona złotych na generalny
remont świateł sygnalizacji na
rybnickich skrzyżowaniach. Nie
będą to jednak, tak jak wcześniej zapowiadano, światła z
licznikami. Zmodernizowanych
zostanie 20 sygnalizacji, w tym w
tak newralgicznych punktach jak
skrzyżowanie na Gliwickiej, Łony
i Powstańców.

Nowe tablice

Od kilku dni czytelnicy zasyłają
zapytania, do czego mają służyć
nowe tablice na rybnickim dworcu komunikacji miejskiej, które
wyświetlają komunikat „UNDER
TEST”. Jak się okazuje, na razie
mają jedynie wisieć. ZTZ potwierdza informacje, że póki co sprawdzany jest po prostu system wyświetlania, a z modernizacją całego obiektu za pasem, bezsensem
byłoby montowanie ich na stałe i
uruchamianie.

Kotucza otwarta!

W końcu otwarta została ulica Kotucza – od Ronda Dorsten aż do
skrzyżowana z Raciborską. Remont
tego odcinka to część projektu
przebudowy drogi krajowej nr 78.

Obwiednia wciąż
zamknięta

Prace na Obwiedni Południowej
zakończyły sie 31 października,
jednak należy zdecydowanie
pohamować entuzjazm – jak
informuje urząd miasta od zakończenia budowy do przejazdu
pierwszego samochodu jeszcze
daleko – w teorii jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Jak wiemy
jednak, praktyka często z teorię
się nie pokrywa.

W powiecie rybnickim mamy kilka punktów pomocy doraźnej oraz
noclegowni dla bezdomnych i potrzebujących:
SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE
– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Przegędza, Mikołowska
78, tel. 32 431–46–70
– Chrześcĳańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Rybnik – Niewiadom,
Sportowa 136/1, tel. 32 425–92–34
OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO
– Czerwionka–Leszczyny (Czerwionka), Wolności 2, tel. 503 552 638
– Czerwionka–Leszczyny (Leszczyny), Brzozowa 1, tel. 503 552 638
– Rybnik – Śródmieście, Chrobrego 16, tel. 32 422–25–63
– Rybnik – Boguszowice Stare, Małachowskiego 18, tel. 32 422–03–22
– Rybnik – Nowiny–Maroko, K.Kominka 18, tel. 32 424–52–40

REKLAMA
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Poszukujemy do pracy

w Niemczech:
 monterów kolektorów
słonecznych

Nie wymagana znajomość niemieckiego

info@lima–group.com
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
Tel. 32 422 40 46
Kędzierzyn –Koźle, ul. Szkolna 15
Tel. : 77 461 61 47

nr. certyﬁkatu 3971
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Pożyczki
wysoka
przyznawalność!

Szukasz szybkiej
gotówki?
Zadzwoń!
Tel. 32 422 61 23,
32 422 94 23
44–200 Rybnik
ul. Wiejska 3
pokój nr 2 (niedaleko Plazy)
Bez zajęć
komorniczych.
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Ile rodzin skorzystało z zatrudnienia niani wraz z ubezpieczeniem społecznym?

W gminie Czerwionka – Leszczyny rozpoczęły
się zbiórki na rzecz dwójki chorych na raka dzieci – Tomaszka Bernackiego i Wiktorii Krzykały.

Przemalują
Nianie spokojne o emeryturę
Wielkie „datkobranie” samochody
straży miejskiej

W dniu kiedy publikowaliśmy materiał o chorym na
nowotwór oka Tomaszu Bernackim otrzymaliśmy wiadomość o kolejnym maluchu
w Czerwionce–Leszczynach
zmagającym się z tą straszną chorobą. Tym razem to
dziewczynka – 3–letnia Wiktoria Krzykała. Na ostatniej
sesji za portfele, by wspomóc ﬁnansowo leczenie maluchów, złapali gminni radni
oraz obecni na posiedzeniu
pracownicy urzędu i goście.
Pierwszy datek do specjalnej
skarbonki wrzucił burmistrz
Wiesław Janiszewski. Potem
skarbonka ruszyła w obieg.
– Uzbierano 1150 zł. Do
akcji zbiórki pieniędzy na
leczenie chorej dwójki włączyły się wszystkie szkoły na
terenie gminy. Dzieci pobiły
rajców w zbieraniu datków.
Uczniowie szkoły podstawowej z Dębieńska zebrali
3 tys. zł, a w zespole szkół
nr 3 w Czerwionce udało
się uzbierać blisko 2 tys. zł.
Wielką akcję pomocy przygotowuje gmina. – Będziemy
organizowali wiele imprez,
podczas których będzie prowadzona zbiórka publiczna
na rzecz Tomaszka i Wiktorii. Koncerty, turnieje,

mecze, spektakle. Przy ich
organizacji współpracujemy
z MOK–iem i Grzegorzem
Wolnym, dyrektorem festiwalu Around the Rock. Przyszłoroczny festiwal zagra
dla tych dzieciaków – mówi
Hanna Piórecka–Nowak.
Dla Tomaszka i Wiktorii
zagra m.in. zespoły Chwila
Nieuwagi, Popiół, Underground, z występem zapowiedziały się też Łzy. Pierwsza
z większych imprez – koncert rockowy startuje już 26
listopada o godz.19.00. Wystąpią zespoły Kurczat oraz
gwiazda
polsatowskiego
„Must Be The Music” FreeX
Family. Bilety kosztują 25 zł
(przedsprzedaż) i 30 zł (w
dniu koncertu). Można je
już zamawiać w Miejskim
Ośrodku Kultury w Czerwionce. Działania organizatorów wspiera ks. dziekan
Antoni Szczypka. – Te dzieci to nasze dwa małe aniołki,
a aniołkom trzeba pomagać
– stwierdził kapłan, a że czas
wielu imprez przypada na
okres nadchodzącego adwentu zapewnił, że udzieli
dyspensy odnośnie zabawy
na wszystkie koncerty i wydarzenia ich uczestnikom.
(MS)

Samochody zostaną
przemalowane na kolor
srebrny, a nad napisem
„straż gminna” lub „straż
miejska” pojawi się namalowany odblaskowy
pas w postaci granatowo–żółtej szachownicy.
O tym, jak wygląda pojazd straży gminnej, dzisiaj
decydują zazwyczaj organy
samorządowe – wójtowie,
burmistrzowie lub prezydenci poszczególnych
miast. Zdarza się także, że
takie decyzje podejmują
komendanci straży. Dlatego podczas ostatniego posiedzenia komisji wspólnej
rządu i samorządu terytorialnego ustalono wspólne stanowisko w sprawie
projektu rozporządzenia
ministra infrastruktury
ujednolicającego barwę
i oznakowanie pojazdów
uprzywilejowanych straży gminnych (miejskich).
Dowolnie pomalowane
pojazdy nie znikną na razie z ulic miast. Nowe wymagania będą dotyczyć
aut i motocykli zarejestrowanych po 1 lipca 2012 r.
PAP–Samorząd

Od października rodzice dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia, a nie
przekroczyły 3 lat, mogą
już zatrudniać nianie na
podstawie tzw. umow y
uaktywniającej. W całym
Oddziale ZUS Rybnik, któremu podlegają jednostki
w Wodzisławiu, Tychach,
Raciborzu i Pszczynie od
początku października do
ubezpieczeń społecznych
zgłoszono 61 osób.

Bez obojga
rodziców ani rusz
Składki na ubezpieczenia społeczne niani, która
obędzie otrzymywać pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia
(wynosi ono obecnie 1386
zł) sﬁnansuje ZUS. Opiekunki mogą więc być spokojne o swoją emeryturę.
Trzeba jednak pamiętać,
że zatrudnienie niani, dla
dziecka wychowującego
się w pełnej rodzinie umowa z nianią wymaga podpisu obojga rodziców dziecka.
Jeden rodzic nie może samodzielnie podpisać takiego zobowiązania. Nic nie
da więc tłumaczenie, że jeden z rodziców nie mieszka
obecnie w Polsce, bo pracuje za granicą. Nie ma za to
REKLAMA

Fudali interweniuje
w sprawie psychiatryka
neurologicznych nie tylko
w skali naszego miasta, ale
i jego okolic, co może stanowić poważne zagrożenie dla
zdrowia i życia pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi – pisze Fudali.
Prezydent z podobnym
apelem wystąpił także do
dyrektora śląskiego odziału
NFZ, Zygmunta Klosa, a także do parlamentarzystów z
naszego regionu.
(mark)

O obecnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Państwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku pisaliśmy
już na łamach „Tygodnika”
wielokrotnie. Niedawno w
sprawie planowanej likwidacji oddziału neurologii
placówki zainterweniował u
marszałka województwa prezydent miasta Adam Fudali.

Włodarz Rybnika informuje Adama Matusiewicza, że
w Rybniku funkcjonują tylko
dwa tego typu oddziały – ten
w SP ZOZ Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
Nr 3, liczący 30 łóżek oraz
likwidowany oddział w
rybnickim szpitalu psychiatrycznym, liczący 38 łóżek. –
Likwidacja jednego oddziału
pociągnie za sobą drastyczne
zmniejszenie liczby łóżek

Awanturnik
na Żużlowej

Sezon na wampiry

Do pensjonariuszki Miejskiego Domu Opieki i Pomocy Społecznej na ulicy
Żużlowej przyszedł w odwiedziny nietrzeźwy mężczyzna.
Wszczął poważną awanturę i pracownicy zmuszeni byli wezwać strażników
miejskich. – Dyżurny przyjął zgłoszenie personelu o
awanturującym się gościu
jednej z podopiecznych
domu opieki. Mężczyzna
ten został zatrzymany i przewieziony do wytrzeźwienia
– komentuje Dawid Błatoń z
rybnickiej straży miejskiej.
(mark)

Wielkimi krokami zbliża
się „Wampiriada” doroczna
akcja oddawania krwi, której
w tym roku patronują Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi im. ks. Józefa
Niedzieli, rada samorządu
studenckiego: Uniwersytetu
Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki
Śląskiej oddziały w Rybniku

oraz poseł do Parlamentu
Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz. – Krew jest potrzebna codziennie, w dużych
ilościach. Jest niezbędna nie
tylko oﬁarom wypadków, ale
także cierpiącym na szereg
poważnych chorób. Pozwala ratować życie i zdrowie
– przekonują organizatorzy
akcji.
(opr. mark)

NAJBLIŻSZE AKCJE ODDAWANIA KRWI:
– 13.11, godz. 09:00–13:00 – parking przy kościele pod wezwaniem
Świętej Teresy w Chwałowicach,
– 15.11, godz. 09:00–13:00 – basen Rybnik – Boguszowice, ul. Jastrzębska 3a,
– 19.11, godz. 09:00–13:00 – basen Rybnik, ul. Powstańców 40,
– 24.11, godz. 08:00–12:00 – Państwowa Straż Pożarna w Rybniku, ul.
Świętego Józefa 4,
– 27.11, godz. 09:00–13:30 – parking przy kościele pod wezwaniem
Serca Pana Jezusa w Niedobczycach.

ograniczeń w zatrudnianiu
niani związanych z pokrewieństwem pomiędzy nią, a
rodzicami. Dlatego opiekunką może zostać np. zarówno
dziadek, jak i pełnoletnie rodzeństwo dziecka.

Ile dzieci pod opieką?
W umowie trzeba określić
m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem,
liczbę dzieci powierzonych
opiece, obowiązki opiekunki, wysokość wynagrodzenia
i czas trwania umowy. Po jej
zawarciu jeden z rodziców
musi zgłosić w ZUS–ie na
specjalnym formularzu siebie jako płatnika składek, a
na drugim formularzu – nianię jako ubezpieczoną, jeżeli
będzie ona podlegała ubezpieczeniom społecznym i
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli natomiast podlega ona już ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu,
bo np. pracuje już w innym
miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) to należy ją zgłosić
jedynie do ubezpieczenia
zdrowotnego.
Obowiązkowym ubezpieczeniom
podlegają też uczniowie i
studenci oraz niania, która
ma już prawo do emerytury
lub renty.

Na razie tylko
na papierze
Składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie
zdrowotne za nianię, która
zarabia nie więcej niż wynosi
minimalne wynagrodzenie w
kraju, pokryje ZUS z budżetu
państwa. W przypadku, gdy
pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie – składki pokryją rodzice. Opłacą
jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekracza
minimalne wynagrodzenie.
Jeżeli więc opiekunka miałaby zarabiać 2 tys. zł, to ZUS
opłaci składki od podstawy
wynoszącej 1386 zł, a rodzice
od 614 zł. Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani zawsze w całości
musi sﬁnansować opiekunka z własnych środków, a do
ZUS-u opłacają ją rodzice.
Na razie dokumenty trzeba
składać w formie papierowej.
Z możliwości elektronicznego, internetowego systemu
rozliczeń za pośrednictwem
programu e–płatnik rodzice
będą mogli skorzystać od
marca przyszłego roku. Dla
zainteresowanych szczegółami dotyczącymi zatrudniania niań podajemy specjalną
infolinię ZUS-u: 801 400 400.
(abs)
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Elektroniczny System Obsługi
Klienta w PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
Stawiamy na niezawodność, łatwość komunikacji i wygodę Klienta
Z pewnością większość Czytelników już nie raz
odwiedziło Biuro Obsługi Klienta mieszczące
się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku przy ul.
Pod Lasem. Otrzymujemy wiele sygnałów, że
miejsce to stanowi duże ułatwienie dla osób
załatwiających wszelkiego rodzaju sprawy w
tutejszym przedsiębiorstwie – aby dodatkowo
uporządkować i przyspieszyć obsługę, w bieżącym roku wprowadzono system kolejkowy
Q–Matic szeroko stosowany w instytucjach
użyteczności publicznej. System wdrożony
w PWiK znacznie poprawił komfort obsługi
odwiedzających biuro obsługi klienta, którzy oczekują na swoją kolej w wydzielonej
poczekalni. Klienci mają również możliwość
dokonania rezerwacji wizyty drogą elektroniczną, ustalając przed swoim komputerem
w domowym zaciszu: dzień i godzinę wizyty
w przedsiębiorstwie – z tej możliwości można skorzystać na naszej stronie internetowej
www.pwik–rybnik.pl w okienku system rezerwacji wizyt.
Kolejną nowością jest wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów. System
ten przewiduje możliwość podania stanu wodomierza, zgłoszenia awarii lub odsłuchania
komunikatu dyspozytora o zaistniałych awariach przez 24 godziny na dobę bez konieczności oczekiwania na połączenie z konsultantem
w Biurze Obsługi Klienta. System telefoniczny
daje również możliwość skorzystania z Poradnika Klienta, w którym możecie Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat usług
i procedur obowiązujących w ﬁrmie. Poniżej
przedstawiamy ścieżkę korzystania z powyższego systemu.

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI
KLIENTA TEL. 32 4328000
BIURO OBSŁUGI KLIENTA – wybierz 1
Dokumentacja techniczna – wybierz 1
Stan wodomierz i fakturowanie – wybierz 2
Wywóz nieczystości płynnych – wybierz 3
Umowy, windykacja – wybierz 4
ZGŁASZANIE STANU WODOMIERZA – wybierz 2
DYSPOZYTOR ZGŁASZANIE AWARII – wybierz 3
INFORMACJE O AKTUALNYCH AWARIACH
– wybierz 4
PORADNIK KLIENTA – wybierz 5
– Zmiana odbiorcy usług – wybierz 1
– Procedura podłączenia do sieci wod.–kan.
– wybierz 2
– Podlicznik ogrodowy – wybierz 3
– Usługi dodatkowe – wybierz 4
Zapraszamy do skorzystania z tej formy kontaktu z przedsiębiorstwem.
Docelowo wszystkie sprawy z zakresu świadczonych przez PWiK Rybnik usług Klient będzie
mógł załatwić w Wirtualnym Biurze Obsługi
Klienta, o czym poinformujemy Czytelników w
kolejnych materiałach prasowych.
SMS–EM O PWIK
Kolejnym rozwiązaniem, którego wprowadzenie na przełomie roku 2011/2012 planuje
Zarząd Spółki jest system powiadomień sms–
–owych o awariach sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, aktualnych pracach prowadzonych
przez służby PWiK, wystawieniu faktury za
wodę i ścieki, czy o upływie jej terminu płatności. Każdy zainteresowany po aktywowaniu
usługi w swoim telefonie będzie mógł skorzystać z tego udogodnienia.

TARYFY STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W PIGUŁCE
PWiK Rybnik opracowuje co roku wniosek ta- rowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z dnia
ryfowy zgodnie z wytycznymi określonymi w 17.07.2006r.). Do wniosku przedsiębiorstwo
Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro- zobowiązane jest dołączyć szczegółową kalwym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od- kulację cen i stawek opłat. Wniosek podleprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. ga sprawdzeniu pod względem zgodności
2006 r., nr 123, poz. 858) oraz Rozporządze- z obowiązującymi przepisami, a następnie
niu Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. jest przedkładany radzie miasta w celu jego
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia. Przedstawiamy schemat buzatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń dowy taryf zgodny ze wskazanym powyżej
za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbio- Rozporządzeniem:
ELEMENTY SKŁADOWE
OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI (TARYFY DWUCZŁONOWE):
– OPŁATA ABONAMENTOWA
– OPŁATA ZA WODĘ I/LUB ŚCIEKI
OPŁATA ABONAMENTOWA
ZŁOŻONA Z TRZECH
ELEMENTÓW

CENA 1 m3
WODY
CENA 1 m3
ŚCIEKÓW

OPŁATA ZA UTRZYMANIE
W GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH

OPŁATA ZA ODCZYT
I ROZLICZENIE
NALEŻNOŚCI

OPŁATA ZA UTRZYMANIE
W GOTOWOŚCI URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH

SZYBKIE MONITOWANIE ZALEGŁOŚCI
Z KORZYŚCIĄ
DLA KLIENTÓW
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Rybniku to ﬁrma z długoletnią
tradycją zaopatrująca mieszkańców Rybnika i okolicznych gmin w wodę i odbierająca ścieki w sposób ciągły i
niezawodny. Na sukces ﬁrmy
pracowało kilka pokoleń rybniczan. Obecnie PWiK Rybnik
jest instytucją nowoczesną,
wprowadzającą innowacyjne
technologie. Nadal jednak
głównym celem jest zadowolenie jak największej ilości
odbiorców usług.
W poprzednim materiale
zamieszczonym na łamach
wrześniowego wydania Tygodnika Rybnickiego przedstawiliśmy Czytelnikom zbiór
najważniejszych informacji
na temat systemu odczytów
radiowych oraz nowych form
rozliczeń płatności.
Z tym ostatnim tematem
związany jest kolejny, a dotyczący procedury rozliczeń
płatności. Ostatnio w lokalnych mediach pojawiły się
sygnały o rzekomym obciążaniu wszystkich naszych
klientów kosztami dochodzenia należności przeterminowanych, czemu należy stanowczo zaprzeczyć. Poniżej
przedstawiamy zasady prowadzenia rozliczeń i monitorowania płatności obowiązujące w PWiK Rybnik.
Wszystkie procedury wewnętrzne funkcjonujące w
PWiK Rybnik wynikają ściśle
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – również procedura monitorowania płatności składająca się z
następujących etapów:

1. INFORMACJA O SALDZIE
NALEŻNOŚCI I NIEZAPŁACONYCH NALEŻNOŚCIACH NA BIEŻĄCEJ
FAKTURZE – na tym
etapie ma miejsce stałe
przypominanie klientom
(monitowanie) o stanie
niezapłaconych należności (system informatyczny pobiera do wystawianej faktury dane o saldzie
należności). Drukowanie
wezwań do zapłaty na
fakturach nie generuje
żadnych dodatkowych
kosztów.
2. ODCIĘCIE DOPŁYWU WODY
– w przypadku bezskuteczności monitów następuje
zawiadomienie
klienta
o planowanym odcięciu
wody w trybie przewidzianym w art. 8 Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity Dz.U. 2006
r., nr 123, poz. 858). Należy podkreślić, że o każdym przypadku odcięcia
informowane są zgodnie
z przepisami: Sanepid
oraz Urząd Miasta Rybnika lub Gmin Jejkowice/
Gaszowice z 21–dniowym
wyprzedzeniem.

3. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I KOMORNICZE – bezskuteczne dochodzenie
należności w powyższym
trybie powoduje skierowanie sprawy na drogę
sądową, a jeżeli odbiorca
usług nie pokrywa w dalszym ciągu swych zobowiązań, sprawa kierowana
jest do komornika – spłata
zadłużenia oraz kosztów

postępowania dochodzona jest od dłużnika.

4. Należności nieodzyskane
od niewypłacalnych dłużników w toku powyższej
procedury to należności
nieregularne. Zadaniem
PWiK – jak i każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – jest
minimalizowanie
sumy
należności nieregularnych
podczas trzech powyższych etapów.
Podsumujmy:
1. w cenę 1m3 wody i ścieków wkalkulowane są wyłącznie koszty należności
nieregularnych,
2. w kalkulacji opłaty abonamentowej nie są ujęte
żadne koszty związane z
dochodzeniem należności
przeterminowanych,
3. koszty sądowe i komornicze płaci tylko ten odbiorca usług, którego one
dotyczą.
4. zasadą jest, aby nie dopuszczać do sytuacji wydłużenia okresu dochodzenia zapłaty zaległości
od dłużników i niedopuszczenie do wzrostu kwoty
należności nieregularnych,
gdyż wtedy prawdopodobieństwo ich odzyskania
spada.
Obecnie tzw. wskaźnik pobranej gotówki (stosunek kwoty
faktur zapłaconych do wystawionych) oscyluje na poziomie 97–98,5%, co oznacza
wysoki poziom rzetelności
mieszkańców Rybnika i okolicznych gmin oraz dowodzi
wysokiej skuteczności działań PWiK Rybnik w powyższym zakresie.

Powyższe informacje na temat rozliczeń płatności, zasad funkcjonowania taryf za wodę i ścieki, jak i korzystnych dla naszych Klientów rozwiązań w zakresie obsługi klienta pokazują, iż jesteśmy dla
Państwa nowoczesnym dostawcą usług, który szanuje swoich klientów, jest otwarty na ich uwagi i odważnie wprowadza nowe rozwiązania dla bezpieczeństwa i komfortu Rybniczan oraz mieszkańców okolicznych gmin

6 aktualności
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Wypadkowa
środa

Zaprzysiężono nowych radnych

FOT. MAREK GRECICHA

Młodzi radzą w Rybniku

Przewodniczący młodzieżowej rady oraz ich „starsi koledzy” w tle

To nie zabawa w dorosłość, to prawdziwa praca,
prawdziwe decyzje i ich
realne efekty, z tym, że na
nieco inną skalę – tak w
skrócie przedstawić można
specyﬁkę młodzieżowej
rady miasta w Rybniku.
Kilkunastu młodych ludzi
zebrało się w ostatni czwartek na uroczystej sesji, połączonej z zaprzysiężeniem
nowych radnych.

Przysięgali
i debatowali
– W radzie zasiada młodzież
rybnickich
szkół
ponadgimnazjalnych – tłumaczy Magdalena Bednorz,
nowa przewodnicząca rady.
Dla niej, jak i dla wielu jej kolegów, to dopiero początek
przygody z lokalną polityką,
stąd właśnie na tej sesji odbyło się ich uroczyste zaprzysiężenie. – Wiem, że jest to dla
was nowe przeżycie, jednak
mam nadzieję, że ten dzień
pozostanie wam w pamięci
na długo – mówił do nowych
radnych z–ca prezydenta Joanna Kryszczyszyn. Zostali
wybrani w dwojaki sposób
– kończący zeszłą kadencję
młodzieżowi radni albo wskazują sukcesora mandatu, albo
organizują w szkole wybory.
– Ja jestem tutaj trochę z przypadku – przyznaje Bednorz.
– Odbywały się wybory na
przewodniczącego szkoły, do
tego były wybory właśnie do
MRM. Okazało się, że braku-

je dwóch osób z naszej szkoły,
więc się zgłosiłam – dodaje. I
jak widać, decyzja była trafna
– Magdalena została najważniejszą osobą w radzie. Nie
wyklucza też dalszej kariery
politycznej, na przykła w „dorosłej” radzie miasta.
Sprawdzian przed późniejszą karierą odbywa się właśnie w młodzieżowej radzie.
Radni zasiadając na miejscach
swych starszych „kolegów po
fachu”, debatowali nad kilkoma istotnymi dla życia miasta
problemami – m.in. nad akcją
„Czapka Św. Mikołaja”, konkursem fotograﬁcznym „Rybnik oczami młodych”, czy o
formie dalszej współpracy z
rybnickim domem dziecka.
Dzieci najważniejsze
Młodzi radni chcą przede
wszystkim skupić się na
swych rówieśnikach oraz
najmłodszych obywatelach
Rybnika. – Stąd organizacja „Czapki Św. Mikołaja” i
współpraca z domem dziecka – komentuje Adrian Muras, z–ca przewodniczącego
rady. – Musimy pokazać, że
dzieci w Rybniku są ważne,
jeśli nie najważniejsze. Nasze
dotychczasowe działania dają
wymierny efekt, akcją mikołajkową wspieramy dzieciaki,
pojawia się naprawdę dużo
paczek – dodaje.
Przyszli politycy chcą zacieśniać współpracę z domem
dziecka, by żaden młody
rybniczanin nie czuł się sam.

– Te dzieci tam na nas czekają
i dlatego musimy się nimi zająć, by poczuły, że jest ktoś, kto
się troszczy. To bardzo istotne
– komentuje Muras.
W planie działań na przyszły rok znalazł się także fotograﬁczny konkurs „Rybnik
oczami młodych” oraz targi
edukacyjne rybnickich szkół,
w których MRM chce wziąć
czynny udział. Jednym słowem – przed młodymi radnymi sporo pracy. Zapału jednak
nie brakuje, co przyznają nawet doświadczeni „koledzy”
z właściwej rady miasta.
To ziarno zakiełkuje
– Widzę w co najmniej kilku
obecnych radnych przyszłych
kolegów z tej „dorosłej” rady
– przyznaje Andrzej Wojaczek, przewodniczący rady
miasta, który obecny był także na inauguracji sesji MRM.
– Wiadomo, że nie wszyscy
będą zajmować się polityką,
jednak jest to dobra szkoła i
to ziarno może kiedyś zakiełkować – dodaje.
Jak przyznali wszyscy
obecni na inauguracyjnej
sesji rybniccy radni, w młodzieży widać zapał do działania i chęci, a to podstawowa
sprawa jeśli chodzi o lokalne
działanie na rzecz rozwoju.
Tym bardziej chciałoby się widzieć większą współpracę pomiędzy młodymi i starszymi
radnymi, bo ten potencjał nie
może przecież zostać zmarnowany.
Marek Grecicha

Do dwóch poważnych
zdarzeń drogowych doszło
w minioną środę w centrum
Rybnika. W środę mieszkający przy ulicy Kościuszki
mieli okazję zobaczyć, co
to jest uliczny karambol.
Niemal w samo południe
zderzyły się tam trzy samochody. Do zdarzenia doszło przed przejściem dla
pieszych na wysokości Politechniki Śląskiej i kościoła p.w. Królowej Apostołów
(tzw. Misjonarzy). – W tył
poprzedzającego opla, który zatrzymał się przed przejściem uderzył mercedes
typu bus, opel z kolei uderzył w tył osobowego mercedesa – referuje nadkom.
Aleksandra Nowara z rybnickiej Komendy Miejskiej
Policji. W wyniku tego wypadku obrażenia odniosła
36–letnia kobieta kierująca
oplem corsa. – Kobieta z obrażeniami klatki piersiowej
i nóg została przewieziona
do rybnickiego szpitala
– komentuje Nowara. Jak
informuje policja, wszyscy uczestnicy wypadku
byli trzeźwi. Drugi wypadek zdarzył się ok. godzin
19.00 na ul. Budowlanych
w Rybniku. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że kobieta
kierująca citroenem C2 nie
udzieliła pierwszeństwa
podczas skrętu w lewo z ulicy Budowlanych w kierunku dworca KM jadącemu z
naprzeciwka motorowerzyście. – W wyniku wypadku
40–letni mężczyzna doznał
wstrząśnienia mózgu i przebywa w szpitalu – komentuje nadkom. Aleksandra
Nowara.
(mark)

1 listopada względnie
spokojnie
Tylko takim określeniem
nazwać można to, co działo
się na ulicach i chodnikach
Rybnika podczas obchodów
święta Wszystkich Świętych.
Bo choć obeszło się bez tragedii, statystyki pokazują, że w
tym roku służby porządkowe
miały więcej pracy niż podczas ostatniej akcji „Znicz
2010”.
W tym roku wypadki
„Znicz 2010” zakończył
się dla Rybnika i rybniczan
bardzo pomyślnie, policja
nie odnotowała żadnych
wypadków drogowych, w
których ktoś został ranny,
obyło się także bez kradzieży i dewastacji. W tym roku
niestety statystyki nie są już
tak pomyślne. – Doszło do
16 kolizji i 4 wypadków drogowych, w których 5 osób
zostało rannych – informuje nadkom. Aleksandra Nowara z rybnickiej Komendy
Miejskiej Policji. – Policjanci
zatrzymali 10 nietrzeźwych
kierujących – dodaje.
Oznacza to ni mniej ni więcej, że mniej uważnie jeździmy i więcej pijemy. Oprócz
tego, że w zeszłym roku nie
odnotowano wypadków, jedynie 22 kolizje drogowe,
liczba nietrzeźwych kierowców, którzy bezmyślnie zasiadali za kółkiem wynosiła
4. W tym roku to już 10 pijanych.
Sam na cmentarzu
Strażnicy miejscy na rybnickich cmentarzach byli
obecni od wczesnych godzin porannych do samego
wieczora. W newralgicznych punktach kierowali
ruchem pieszych, nadawali

kierunek i interweniowali.
Na przykład w sytuacji, w
ktorej młody chłopak został
na cmentarzu zupełnie sam.
– Chłopaka odwieziono pod
wskazany przez niego adres,
gdzie na dziecko czekali juz
rodzice – informuje Dawid
Błatoń z rybnickiej straży
miejskiej. Nie wiadomo jak
dziewięciolatek znalazł się
na cmentarzu i dlaczego
bez opieki rodziców. Oprócz
tego wydarzenia nie odnotowano poważniejszych sytuacji na terenie rybnickich
cmentarzy.
Rybnik
jest bezpieczny
Choć statystyka nam się
pogorszyła, na bezpieczeństwo narzekać nie można.
W całym województwie
nad bezpieczeństwem kierowców i pieszych czuwało
kilka tysięcy policjantów. W
czasie trwania akcji doszło
do 46 wypadków, w których
zginęło 5 osób, a 49 zostało
rannych. Doszło również
do aż 662 kolizji, a funkcjonariusze zatrzymali 180
nietrzeźwych kierujących.
Jak informuje komenda wojewódzka rekord należy do
39–letniego sosnowiczanina, który na groby wybrał
się, mając we krwi 4 promile alkoholu. W tym przypadku jednak do zatrzymania w
głównej mierze przyczynili
się mieszkańcy, którzy zawiadomili służby.
Ogółem w Polsce zginęło
podczas tego wydłużonego
świątecznego weekendu 51
osób , 592 zostało rannych w
464 wypadkach. Policjanci
zatrzymali też 2128 pijanych
kierujących.
(mark)

Pilnujcie swoich czworonogów!
Straż miejska w Rybniku
apeluje do właścicieli psów
o odpowiednie zabezpieczenie zwierzęcia przed
wyjściem na spacer oraz o
zamykanie posesji, jeśli pies
biega po podwórzu. Wszyst-

ko to w związku z kolejnym
już pogryzieniem – tym razem na terenie Orzepowic.
3 listopada mieszkanka
dzielnicy pogryziona została przez czworonoga przy
szkole. – Zwierzę biegało

wolne, bez właściwej opieki – referuje Dawid Błatoń
z SM Rybnik. Właściciel
zwierzęcia nie poczuwa
się odpowiedzialności, stąd
sprawa skierowana zostanie
do sądu.
(mark)

REKLAMA

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

Amerykańskie gwiazdy w McDonald’s
Ruszyła nowa promocja McDonald’s pod nazwą
Stars Of America.
Restauracje sieci ponownie zaoferują zeszłoroczny hit – kanapkę
New York Beef Classic. Promocja obejmie ponadto cztery zupełnie nowe kanapki, które kolejno będą gościły w menu sieci - Caesar Crispy Chicken (od 24.10.2011r.), Texas Spicy Pepperoni (od
10.11.2011r.), Chicken Hawaii (od 29.11.2011r.) i Roadhouse Classic
(od 16.12.2011r.). Towarzyszyć im będą Frytki Amerykańskie i Onion
Rings. Na wielbicieli deserów czeka natomiast słodka niespodzianka
– dwa rodzaje donutów.

Kanapka New York Beef Classic
będzie dostępna przez cały okres
obowiązywania oferty promocyjnej, natomiast pozostałe kanapki
Stars of America dostępne będą
kolejno – jedna po drugiej.

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

•Kształtowniki, blachy
•Kuchnie na wymiar
•Meble, zabudowy wnęk
•Impregnacja
ciśnieniowo–próżniowa

•Płyta OSB I MFP

Czyżowice, ul. Nowa 28a
tel/fax. 32 451 33 38 lub 32 451 02 32
www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl

PUSTAKI
ŻUŻLOWO–
–CEMENTOWE
pustaki
Rybnik Golejów

Największy
portal
informacyjny
w regionie

tel. 032 42 655 37, 0502 279 788

www.pustak.com.pl, biuro@pustak.com.pl

RADIO TAXI „ROW”


RYBNIK  WODZISŁAW  ŻORY 

032 42 44 444

BEZPŁATNE ZAMAWIANIE TAKSÓWEK Z TELEFONÓW
STACJONARNYCH I Z AUTOMATÓW BEZ UŻYCIA KARTY

0800 22 82 82

Zamów taksówkę SMS–em lub zadzwoń

609 053 007

wywiad tygodnia 7
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Cały czas szukamy pieniędzy
Klub koszykarski z Rybnika w ubiegłym sezonie przeżywał ogromne
kłopoty. W obecnie
trwającym jest objawieniem ligi. Dlaczego tak
się dzieje, i czy coś się
zmieniło, jeżeli chodzi
o sprawy organizacyjno
–ﬁnansowe spytaliśmy
Gabrielę Wistubę, prezesa KK ROW.

Do tego musieliśmy wykupić dziką kartę. Spłacić długi
wobec zawodniczek i trenera. Inaczej nie dostalibyśmy
licencji. To wszystko powoduje, że z trudem wiążemy
koniec z końcem. Oczywiście cały czas pracujemy.
Szukamy
dodatkowych
pieniędzy. Spotkamy się ze
wszystkim ludźmi, którzy
wykazują zainteresowanie
naszym klubem. Również z
takimi, którzy takiego zainteresowania nie wykazują.
Mamy po prostu nadzieję,
że ich przekonamy, aby dołączyli do nas.

Gabriela Wistuba cieszy się
z wyników koszykarek
i cały czas pracuje
nad budżetem

– Mimo to mówią o was: odkrycie sezonu.
– To miłe. Ale my znamy
nasze miejsce w szeregu.
Zmienił się trener. Inaczej
wyglądał okres przygotowawczy. Kazimierz Mikołajec sam zbudował sobie
kadrę i jak widać jego wybory były traﬁone. To się
przekłada na wynik. Hala
podczas meczów w Boguszowicach jest pełna. Zaczynają
się nami interesować ludzie.
Mam nadzieję, że to się przełoży na konkretną pomoc.
– Finansową?
– Takiej najbardziej teraz
potrzebujemy. Jeżeli chodzi
o sprawy organizacyjne to
wszystko mamy poukładane.
Poprzez wyniki udowodniliśmy, że potraﬁmy zbudować
silną drużynę. Że współpracują z nami profesjonalni
trenerzy, sztab medyczny i
marketingowy.
– Wydaje się, że to dobry
czas na szukanie sponsora,
tego strategicznego również.
– Zgadza się. Tym bardziej,

FOT. MAREK PIETRAS

– Marek Pietras: W ubiegłym roku wasz klub bardziej był znany z kłopotów
ﬁnansowych niż z wyników
sportowych. Co się zmieniło, że teraz jest inaczej?
– Gabriela Wistuba: Zmieniło się wiele. Na przykład
straciliśmy sponsora tytularnego.

że rozgrywki ekstraklasy
koszykarek, na mocy porozumienia pomiędzy Polską
Liga Koszykówki Kobiet a
TVP Sport, transmitowane
są w ogólnopolskiej telewizji. To daje naszym partnerom możliwość szerokiego
dotarcia do swoich klientów. Ponadto pomagamy
w budowaniu wizerunku
ﬁrmom, które wspierają naszą drużynę, poprzez akcje
eventowe, obrendowanie
strojów zawodniczek, hali.
Największe media lokalne
są naszym patronem medialnym. Współpracują z nami
dziennikarze ogólnopolskich
dzienników i telewizji. Form
współpracy, która promowałaby naszych partnerów jest
naprawdę dużo.
– W Rybniku przed sezonem
zawsze były ambitne założenia. Niestety, czas mocno je

weryﬁkował. W tym sezonie
zapowiadaliście walkę o
utrzymanie. Wyniki pokazują jednak, że prawda jest
tym razem dużo bardziej
optymistyczna.
– Naszym głównym celem
i zarazem marzeniem jest
stworzenie widowiska na
najwyższym poziomie sportowym i organizacyjnym.
Chcemy, aby mecze KK
ROW były atrakcyjne dla
wszystkich jego uczestników:
zawodniczek, kibiców, sponsorów. Fakt, że w tym sezonie
gramy tak dobrze i widowiskowo, sprawił, że ostatnie
występy koszykarek oglądał
nadkomplet kibiców. Trzeba
również zaznaczyć, że na nasze mecze przychodzą całe
rodziny. Atmosfera jest wspaniała, a doping kulturalny.
Gramy w nowoczesnej hali,
którą miasto wyremontowało dla naszej drużyny.

– No właśnie. Miasto nadal
was wspiera?
– Bez udziału miasta nie byłoby koszykówki w Rybniku.
Jesteśmy bardzo wdzięczni
za wsparcie. Cieszymy się,
że w tym roku możemy odwdzięczyć się dobrym produktem jakim obecnie jest
KK ROW. A co ważniejsze,
że doceniają to mieszkańcy miasta i tak mocno nas
wspierają. Mam nadzieję, że
w przyszłości nadal będziemy mogli liczyć na wsparcie
władz miasta, a my będziemy wszystkim dostarczać
tak pozytywnych emocji.
– Dużo potrzeba pieniędzy,
aby walczyć o tytuły w lidze
koszykówki żeńskiej?
– Koszty realizacji profesjonalnego projektu nigdy nie
są małe. Jednak drużyny
występujące w PLKK mają
budżety najbardziej przysta-

jące do rzeczywistości. W
odniesieniu np. do pieniędzy
jakimi dysponują drużyny
piłkarskie, siatkarskie można stwierdzić, że działacze,
ale również sponsorzy drużyn koszykarskich wykazują się dużym rozsądkiem i
mocno stąpają po ziemi. To
nie przeszkodziło w zbudowaniu silnej ligi. Tylko koszykarska ekstraklasa kobiet ma
aż trzech przedstawicieli w
eurolidze. Na parkietach w
Polsce grają najlepsze zawodniczki świata, z mistrzyniami olimpijskimi, gwiazdami
WNBA na czele. Tego nie ma
w innych ligach.
– Porównując wasz budżet
ten sprzed roku i ten obecny. Różnica jest tak samo
duża jak wyniki?
– Nie ma żadnej różnicy.
Mamy podobne pieniądze.
Zresztą bardzo niewielkie.

– Były już trener Mirosław
Orczyk, w kilku wywiadach
podkreślał, że on nie miał
pieniędzy na takie przygotowania, sparingi, turnieje?
– Trudno mi się odnosić do
takich stwierdzeń. Wszyscy
wiedzą, że Mirosław Orczyk,
pracując w klubie, miał w
nim dużo do powiedzenia.
Gdyby chciał jechać na obozy, brać udział w turniejach
przedsezonowych – to tak
by było. Dla mnie to jednak
zamknięty rozdział. Chcę się
skupiać na przyszłości. Jak
widać zmiany, które zaszły
po ubiegłym sezonie wszystkim wyszły na dobre.
– Podczas ostatnich spotkań
w Boguszowicach mocno
wam kibicował Dariusz
Deja, który kiedyś już działał
w rybnickiej koszykówce.
– Nie jest tajemnicą, że
Dariusz Deja zawsze był
prawdziwym kibicem koszykówki. W ubiegłym sezonie,
kiedy wyniki były słabe, również jeździł na nasze mecze.
Dzięki jego wsparciu spotkania koszykarek zyskały na
widowiskowości. Uważam,
że jeżeli wszyscy ludzie, którym dobro kobiecego basketu leży na sercu, a są w stanie
na nam pomóc, połączą swoje siły to możemy zbudować
coś na lata. Coś co będzie wizytówką naszego miasta.
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 OTRZYMALI NAJWYŻSZE ZASZCZYTY
Na wniosek władz Gaszowice prezydent Polski
przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie
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 BĘDZIE NOWE PRZEDSZKOLE
Od dawna wyczekiwany projekt budowy
placówki ma spore szanse na realizację

12

Radni, policjanci, gminne służby drogowe i przedstawicie Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku zastanawiali się, jak rozwiązać problem skrzyżowania ulic Czereśniowej, Armii Krajowej i ks. Pojdy

Bez świateł się nie obejdzie
nia jest bardzo duże i często dochodzi tu do stłuczek
– mówi radny Waldemar
Mitura, który od lat zabiega
o rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.
Słowa radnego potwierdza
policja. – Brak dostatecz-

nej widoczności, włączanie
się do ruchu, nieudzielanie
pierwszeństwa przejazdu
– wyliczają najczęstsze powody kolizji policjanci. Rozwiązaniem problemu byłyby
budowa ronda lub instalacja
sygnalizacji świetlnej. Pierw-

Radni podnieśli stawki podatków od gruntów i nieruchomości. Budżet
gminy na tej decyzji zyska około 900 tys. zł.

FOT. MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

Podatki w górę
Przy czterech głosach przeciwnych i 14 za czerwionecka rada miejska przyjęła nowe, wyższe
stawki podatków na 2012 rok

CZERWIONKA – LESZCZYNY.
Na październikowej sesji
radni zajmowali się podatkami. Zdecydowali, że od
stycznia mieszkańcy zapłacą
większe podatki. Te wzrosną
o 6, 10 a nawet 30 proc. Konieczności podwyżek nie
negowała opozycja, jednak
sprzeciwiła się ich wysokości, wnioskując zmiany
proponowanych
stawek
Dotyczyły one obniżenia od
3–7 groszy podatków: od budynków mieszkalnych, gruntów rolnych oraz budynków
zajmowanych na prowadzenie działalności przez
organizacje pożytku publicznego. Leszek Salamon, szef
Wspólnoty Samorządowej
i PiS stwierdził, że wzrost
podatków jest wysoki i zbyt

nierównomierny. – Przy 3,5–
–procentowej inﬂacji wzrost
jednych sięga 10 a innych 30
proc. – uzasadniał przedstawione przez opozycję kwoty stawek. Zmiany jednak
przepadły w głosowaniach.
Przeciwko było 12 radnych,
2 wstrzymało się od głosu, za
opowiedziała się 4 rajców.
Ostatecznie mieszkańcy od
stycznia 2012 roku zapłacą
za 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 0,69 zł (0,04 zł więcej niż
obecnie), a za 1 m kw. gruntu
0,40 zł (0,07 zł więcej). Więcej trzeba będzie zapłacić też
za garaże i pozostałe budynki (gospodarcze). Tu stawka
wyniesie odpowiednio – w
przypadku garażu za 1 m
kw. 7,35 zł (0,29 zł więcej), a

budynku niemieszkalnego
4,90 zł od 1 m kw. (więcej
o 0,59 zł). Przedsiębiorcy
zapłacą 21,93 zł za 1 m kw.
powierzchni budynku w
którym prowadzą działalność i 0,83 zł od 1 m kw.
powierzchni gruntu. Podatek od budowli ustalono na
2 proc. ich wartości, zakłady udzielające świadczeń
zdrowotnych (przychodnie,
ośrodki zdrowia, itp.) będą
musiały zapłacić od 1 m kw.
powierzchni 3,88 zł, a organizacje pożytku publicznego
za 1 m kw. 4,90 zł. Ostatecznie za przyjęciem nowych
stawek podatków opowiedziało się 14 rajców. Przeciw była czwórka radnych
Wspólnoty Samorządowej
i PiS.
(MS)

sze odpada z powodu braku
miejsca. Pozostaje sygnalizacja. Po kilku próbach, kilka
tygodni temu w końcu na
skrzyżowaniu udało się zebrać wszystkie zainteresowane strony.
Nic nie widać
Najbardziej na leszczyńskie
skrzyżowanie narzekają ci,
którzy wyjeżdżają od strony
Czerwionki. – Często jeżdżę
tędy do Rybnika. Wyjazd jest
pod górkę, do tego ograniczona widoczność. Nieraz, żeby
wjechać na skrzyżowanie i
włączyć się do ruchu trzeba
stać w korku – mówi Andrzej
Wrona. Bardzo duże utrudnienia powodują parkujące
wzdłuż ulicy ks. Pojdy obok
niewielkiego centrum handlowego samochody. Jest
jeszcze inny problem. – Niektórzy kierowcy wymuszają
pierwszeństwo przejazdu.
Dopóki ktoś czegoś w tej sprawie nie zrobi przejazd przez
to skrzyżowanie dalej będzie
jednym wielkim koszmarem
– stwierdza Wrona. Rzeczniczka
czerwioneckiego
urzędu Hanna Piórecka–Nowak wyjaśnia, że wśród dróg
przecinających leszczyńskie
skrzyżowanie znajduje się
droga powiatowa. Dodaje,
że na miejscu odbyły się już
wizje lokalne radnych gminy
i radnych powiatu. – Zarząd
Dróg Powiatowych poinformował, że natężenie ruchu
nie jest na tyle duże, aby konieczny był w tym miejscu
montaż świateł – informuje.
Nie zgadza się z tym Waldemar Mitura. – Są takie okresy,
że na skrzyżowaniu jest brak
ruchu. To sytuacje trwające minuty, a zaraz potem są
momenty, że tworzą się korki
– ripostuje radny.

FOT. MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

LESZCZYNY. Horror – tak o
skrzyżowaniu w Leszczynach przy ulicach Czereśniowej, Armii Krajowej i ks.
Pojdy mówią kierowcy. Krzyżówka jest niebezpieczna i
bardzo kolizyjna. – Natężenie
ruchu w rejonie skrzyżowa-

Skrzyżowanie ulic Czereśniowej, Armii Krajowej oraz ks. Pojdy
jest niebezpieczne i kolizyjne. Pomogą tylko światła.

Stanęło na światłach
Po ostatniej wizji przeprowadzonej kilka tygodni temu
udało się wypracować pewne rozwiązania. Obecnej na
miejscu
przedstawicielce
Zarządu Dróg Powiatowych
Beacie Stańczak przedstawionych zostało kilka rzowiązań.
– Propozycja ronda okazała
się nierealna z uwagi na brak
miejsca – wyjaśnia Waldemar
Mitura. Przy okazji radny nie
omieszkał wytknąć urzędnikom swego rodzaju niekonsekwencję. Jak wyjaśnia rzecz
dotyczy sprawy terenów, które chciano pozyskać od prywatnego właściciela w chwili
kiedy rozważano budowę
ronda. – W urzędzie usłyszałem, że właściciel nie chce się
zgodzić na wykupienie terenu, a jak w maju spotkałem
właściciela i zapytałem czemu stwarza problemy zrobił
wielkie oczy i stwierdził, że
nikt się w tej sprawie do niego nie zwracał – mówi radny. Po upadku wersji ronda,
możliwą do realizacji opcją
stał się montaż na krzyżówce
instalacji świetlnej. – Takie
rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo i rozwiąże kwestię
natężenia ruchu z radnym
Miturą i radnymi dzielnicy

Leszczyny Stare – zgadza
się policja. Instalacja świateł
wiąże się jednak ze sporymi kosztami – przebudowy
skrzyżowania, zmiany organizacji ruchu oraz stojących
tu słupów wysokiego napięcia. Na wniosek radnego Mitury dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych przeanalizuje
koszty i rozważy przebudowę skrzyżowania.
Na razie słupki
Jest też dobra wiadomość
dla kierowców. Na październikowej wizji lokalnej zapadła decyzja o wyłączeniu z
parkowania terenu wzdłuż
ulicy ks. Pojdy przy centrum
handlowym. – Jeśli z ulicy
znikną samochody poprawi
się widoczność, a tym samym
bezpieczeństwo – stwierdzają policjanci. Problem samochodów rybnicki ZDP ma
zamiar rozwiązać poprzez
zabudowanie specjalnych
słupków antyparkingowych
uniemożliwiających stawianie aut przy skrzyżowaniu.
– Przedstawicielka ZDP
pani Beata Stańczak poinformowała, że planują te słupki
zamontować jeszcze w tym
roku – oznajmia radny Waldemar Mitura.
(MS)

Jeszcze można się zaszczepić za darmo
CZERWIONKA – LESZCZYNY.
Jeszcze tylko do końca listopada można bezpłatnie
zaszczepić przeciw meningokokom swoje 6–letnie
pociechy. Akcja szczepień
trwa od 15 kwietnia. – Nie-

stety, pomimo realnych zagrożeń wciąż borykamy się
z problemem wyszczepialności na poziomie jedynie
około 60 proc – mówi Hanna Piórecka–Nowak, rzeczniczka czerwioneckiego

magistratu, zachęcając rodziców do skorzystania z
szansy bezpłatnego ochronienia maluchów przed
groźnymi chorobami. Koszt
jednej szczepionki to około
160 zł. Jednak rodzice za

szczepienie ochronne nie
muszą nic płacić. Funduje
je dzieciakom urząd. Wystarczy przyjść z dzieckiem
do NZOZ Medipoz w Czerwionce przy ul. 3 Maja 36
C. Można się też umówić

się na konkretny termin
telefonicznie pod nr (32)
431–81–83 lub (32) 433–14–
–75. Akcja szczepień przeciw meningokokom jest
przeprowadzana już po raz
czwarty. Z możliwości bez-

płatnego szczepienia mogą
skorzystać również dzieci
z roczników 2002, 2003 i
2004, które w minionych
latach nie skorzystały z
możliwości.
(MS)

Wieści gminne
Krwawa środa

Zbadaj się bezpłatnie w Osteobusie

Wieczór z jazzem

LESZCZYNY. 19 litrów krwi zebrano podczas zorganizowanej 3 listopada w Leszczynach akcji oddawani krwi. Do ambulansu Raciborskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłosiły się aż 54 osoby.
ostatecznie krew oddało 41 z nich. Była to kolejna akcję zorganizowana przez radnego Waldemara Miturę wspólnie z raciborskim CKiK.

CZERWIONKA. W specjalnym ambulansie przeprowadzane będą badania densytometryczne czyli

CZERWIONKA. 12 listopada w Miej-

badania gęstości kości. Każdy pacjent otrzyma wydruk z wynikiem (zdjęcie kości oraz odpowiednie
wskaźniki w postaci liczbowej i wykresu) oraz materiały informacyjne o proﬁlaktyce. Osteobus będzie
czekał na chętnych 14 listopada przy aptece DUOS w Czerwionce na ul. 3 Maja 36c. Badania będą przeprowadzane w godz. 9.00-16.00. Można się zapisywać w aptece lub telefonicznie pod nr 32 431 28 98.

skim Ośrodku Kultury w Czerwionce
przy ul. Wolności 2 zagra koncert Witold Janiak Mainstreet Qwartet. Początek o godz.19.00. Bilet kosztuje 10 zł.
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Będzie większa kontrola

Stacji nie będzie
Interweniując w WIOŚ,
rada dzielnicy chciała by przy
koksowni zamontowana została automatyczna stacja pomiaru. Ten do żądań radnych
nie przychylił się, stwierdzając, że ze względu na ogólną
poprawę jakości powietrza
nad Polską rezygnuje się z
budowy takich stacji. Dla monitorowania powietrza nad
dzielnicą i pozostałym terenem gminy wystarczą punkty
pomiarowe badań amoniaku i siarkowodoru, które są
umieszczone na ul. Przyjaźni i Przemysłowej. Dyrekcja
koksowni poinformowała, że
nie przeprowadza się kontroli wyrywkowych na różnych
zmianach pod katem dyscypliny pracy i przestrzegania
procesu technologicznego,
ponieważ funkcjonują czujniki i mierniki pomiarów
parametrów. – Wszystkie
badania Laboratoryjne pod
katem ochrony środowiska
przeprowadzane są przez
Laboratorium w Kombinacie
Koksochemicznym w Zabrzu
oraz zlecane są do PAN Instytutu Podstaw Inżynierii Śro-

Pierwszy wybudowany od podstaw dom socjalny w Czerwionce–Leszczynach już tętni życiem

Wreszcie na swoim
FOT. MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

CZUCHÓW. Zarówno urząd
marszałkowski jak i Wojewódzki Urząd Ochrony
Środowiska zareagował na
wystosowane przez radę czuchowskiej dzielnicy dotyczące zagadnień związanych z
funkcjonowaniem koksowni oraz z jej uciążliwością
dla środowiska. Na terenie
zakładu doszło do spotkania
szefostwa koksowni z przedstawicielami WIOŚ i rady
dzielnicy. – Przedstawiliśmy
nasze bolączki odnośnie zanieczyszczeń i ochrony zdrowia mieszkańców dzielnicy
– mówi dr Alojzy Satwinoga,
przewodniczący zarządu
dzielnicy Czuchów. Jak dodaje każda ze stron przedstawiła swoje racje. Zdaniem
reprezentujących dzielnicę
sytuacja dotycząca zdrowia i
życia mieszkańców jest coraz
gorsza, o czym jednoznacznie
świadczy gwałtowny wzrost
zachorowań czuchowian na
różnego rodzaju schorzenia
nowotworowe. Przedstawiciele koksowni zapewniali, że
pod kątem ochrony środowiska wszystko jest w porządku
i zgodnie z dyrektywami Unii
Europejskiej.

Ewa
Wyporska jest
zachwycona
nowym
mieszkaniem.
– To dla mnie
najważniejsza
odmiana,
która zmieni
całe moje
życie – mówi
kobieta.

FOT. MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

Nie będzie automatycznej stacji pomiaru przy koksowni Dębieńsko, ale zakład rozszerzy monitoring o dodatkowe związki chemiczne. Do tego zobowiązał koksownię
urząd marszałkowski.

Koksownia Dębieńsko planuje przeprowadzenie remontu baterii przez co działalność zakładu stanie
się mniej uciążliwa dla mieszkańców

dowiska w Zabrzu i WIOŚ
w Katowicach – wyjaśnił dr
inż. Krzysztof Klejnowski,
pracownik naukowy Instytut
Inżynierii Środowiska PAN w
Zabrzu. Koksownia nie przekazuje wyników tych badań
do wydziału ekologii i zdrowia czerwioneckiego magistratu, a jeśli urzędnicy chcą
się z nimi zapoznać muszą o
ich udostępnienie zwrócić
się na piśmie do Kombinatu
Koksochemicznego w Zabrzu. Wyników najnowszych
badań dotyczących ochrony
środowiska jeszcze nie ma.
Są obecnie poddawane obróbce w PAN. – Zobaczymy
jakie będą i wtedy będziemy podejmować działania
– mówi przewodniczący
Stawinoga. Jak dodaje urząd
marszałkowski zobowiązał
koksownię do rozszerzenia
monitoringu o dodatkowe
związki chemiczne. – Te
punkty pomiaru, które znajdują się na ul. Przemysłowej i
Przyjaźni będą więc od 2012
roku wykorzystane również
do pomiaru stężeń benzenu
metoda pasywną – tłumaczy.

Baterie
do modernizacji
Radni nie mogli pominąć tematu uciążliwości, na
które głośno skarżą się czuchowianie. Rzecz dotyczy
wypuszczania przez zakład
w powietrze dymów i pyłów.
– Poruszyliśmy więc kwestię
baterii koksowniczych. Okazało się, że eksploatowana
bateria koksownicza jest
dość wysłużona. To stwierdzenie pokontrolne WIOŚ
– informuje Stawinoga.

Przedstawiciele koksowni
wyjaśnili, że planowany w
latach 2009–2010 kapitalny
remont baterii nie był przeprowadzony i w tym stanie
bateria pracuje od 1985 roku,
ale... z gwarancją 25 lat. – W
tym przypadku komentarz
jest zbyteczny – stwierdza
przewodniczący zarządu
czuchowskiej dzielnicy. Brak
remontu skutkuje występującymi podczas eksploatacji
przypadkami rozszczelniania masywu ceramicznego
komór baterii. Niestety, prowadzone bieżące naprawy
i remonty komór metodą
napylania i natryskiwania
masami ceramicznymi nie
dają spodziewanych rezultatów. Szefostwo koksowni
zapewnia jednak, że dymy,
które są widoczne i tak ciążą
mieszkańcom to nie celowe
działanie, ale sprawy awaryjne dyszy.
Będzie modernizacja
Plany koksowni Dębieńsko dotyczące modernizacji
są dosyć duże. – Chodziliśmy
po terenie zakładu i mogliśmy zobaczyć, że faktycznie
robią sporo w celu ochrony
środowiska – mówi Alojzy
Stawinoga. Koksownia ma
zamiar przebudować dwie
baterie. Planuje też budowę
zadaszenia obszaru wypychu
przy kominie. Całość będzie
oddzielona odnogą. „Smrody” nie pójdą w powietrze, a
mieszkańcy nie będą musieli
już oglądać tego, czym oddychają. Nie jest tajemnicą, że
zmienił się właściciel i to od
niego zależeć będzie co, kiedy i za ile na terenie zakładu

zostanie zrobione. Tajemnicą poliszynela jest również
to, że w 2016 roku koksowni
kończy się studium ochrony
środowiska i chcąc „uzyskać”
nowe zakład musi przejść
modernizację. Jastrzębska
Spółka Węglowa – nowy właściciel miała w zamiarach budowę nowej, nowoczesnej
koksowni. Zamiar jednak
upadł z uwagi na zbyt mały
teren dla tej inwestycji.
Rodzice się skarżą
Częściowo w temacie koksowni zaiskrzyło na październikowej sesji pomiędzy
przewodniczącym rady dzielnicy Czuchów Romanem
Copem a wiceburmistrzem
Andrzejem
Raudnerem.
Pierwszy poruszył sprawę
czuchowskiego przedszkola
„Willa”, a dokładnie kwestii
jego przeniesienia w inne
miejsce. Jednym z powodów
jaki podał to bliskość koksowni i skargi rodziców na
taką lokalizację. – Występuję w imieniu rodziców, którzy przychodzą do mnie ze
skargami – oznajmił Roman
Cop. Wiceburmistrz Andrzej
Raudner natychmiast odbił
piłeczkę – Do urzędu jeszcze
żadna skarga nie wpłynęła
– stwierdził. Dodał również,
że sam jest absolwentem
czuchowskiego przedszkola
i przez wszystkie te lata z powodu lokalizacji przedszkola
w pobliżu koksowni i kopalni nie miał najmniejszych
problemów ze zdrowiem. po
krótkiej, aczkolwiek burzliwej wymianie zdań temat
zakończono.
Małgorzata Sarapkiewicz

LESZCZYNY. Wprawdzie z
dwumiesięcznym poślizgiem,
ale udało się. Kilka dni temu
do nowego domu socjalnego
w Leszczynach przy ul. Polnej wprowadzili się pierwsi lokatorzy. W 12 lokalach
zamieszkały osoby, których
nie stać na płacenie „normalnych” czynszów. Tutaj
opłata czynszowa wyniesie
tylko 30 zł miesięcznie. – Nie
są to osoby mające konﬂikty
z prawem i których zachowanie nie będzie uciążliwe
dla otoczenia – mówi Hanna
Piórecka–Nowak, rzeczniczka czerwioneckiego magistratu. Metraż lokali nie jest
porażający – powierzchnia
czterech mieszkań to około
20 m kw., pozostałych ośmiu
około 15 m kw. W większych zamieszkały rodziny,
w mniejszych osoby samotne. Dla Ewy Wyporskiej to
już kolejna przeprowadzka.
Do tej pory, najpierw mieszkała w baraku socjalnym w
Leszczynach przy ul. Karola
Miarki, potem w hotelu przy
ul. Młyńskiej w Czuchowie.
Na trzecią przeprowadzkę
kobieta czekała jednak z
niecierpliwością. Wreszcie
bowiem może mieć prawdziwy dom. – Warunki są
tu o wiele lepsze. Mieszkanie jest bardzo fajne. Ta
przeprowadzka to dla mnie
najważniejsza odmiana i teraz całe moje życie zmieni
się na korzyść – stwierdza
pani Ewa. Kobieta nie kryje
zadowolenia. Nie dość, że
może mieszkać w ładnym
mieszkaniu, to jeszcze przypadła jej ważna rola – jako
nieformalny administrator
domu będzie pilnować, żeby
lokatorzy niczego nie dewastowali i dbali o prządek. Na
niedużym metrażu lokatorzy mają wszystko, co jest im
niezbędne do życia – pokój,
aneks kuchenny z piecem,
wykafelkowaną łazienkę z
prysznicem i toaletą, a nawet
mały przedpokój. Podłogi są

wyłożone panelami, a ściany wymalowane na jasne,
pastelowe kolory. Mieszkania nie mają wspólnego korytarza, ale osobne wejścia
bezpośrednio z podwórka.–
Już na etapie projektowania staraliśmy się zapewnić
przyzwoity komfort mieszkania. Jeżeli lokatorzy będą
dbali o swoje lokale, będą tu
mogli spokojnie mieszkać
– stwierdza Marian Uherek, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Czerwionce–Leszczynach.
Jak dodaje pracownicy zakładu będą przeprowadzali
kontrole, sprawdzając jak
mieszkańcy dbają o nowy
dom. Zakład zabezpieczył
się także przed ewentualnymi demolkami. Tutaj
wspomagać ich będzie zainstalowany na obiekcie monitoring. Dom przy ul. Polnej
to pierwszy w gminie Czerwionka–Leszczyny budynek
socjalny zbudowany od podstaw. Kosztował z całą infrastrukturą około 900 tys. zł.
Koszt metra kw. mieszkania
wynosi 2,3 tys. zł. Biorąc pod
uwagę tę cenę wybudowanie
lokalu o powierzchni 15 m
kw. kosztowało 23,5 tys. zł.
Gdyby rozważać zasadność
budowy tego domu pod
względem tylko i wyłącznie
ekonomicznym byłaby zdecydowanie nieopłacalna.
Regulując miesięcznie 30 zł
czynszu, lokatorzy nigdy nie
będą bowiem spłacić tych
kosztów. Władze gminy podkreślają, że liczy się jednak
aspekt społeczny i problem
braku w Czerwionce–Leszczynach lokali socjalnych.
Biorąc pod uwagę taki punkt
widzenia, dla gminy wybudowanie tego budynku było
bardzo potrzebne. To nie
koniec socjalnej rewolucji
mieszkaniowej w gminie,
bo czerwionecki samorząd
ma w planach budowę kolejnych, jeszcze czterech takich domów.
(MS)

Wieści gminne
Będzie chodnik na „granicę”?

Będą świrować odzyskanie niepodległości

CZUCHÓW. Na październikowej sesji czuchowska radna Stefania Szyb przedstawiła rezultat swojej korespondencji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczącą budowy 300 metrów chodnika wzdłuż
ul. Gliwickiej. – ZDW poinformował, że wpisał budowę chodnika w plan zadań. Niestety właśnie otrzymałam
kolejne pismo, tym razem z informacją, że ze względu na ograniczony budżet nie będzie dodatkowych pieniędzy na chodnik – oznajmiła radna. Burmistrz Janiszewski czeka na szczegółowe informacje.

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Burmistrz Czerwionki-Leszczyn zaprasza mieszkańców 11 listopada na
obchody Święta Niepodległości. Uroczystości uświetni koncert „Ignacy Paderewski – twórca Niepodległej
Polski”, który odbędzie się w sali widowiskowej czerwioneckiego MOK-u. Wystąpią: Gabriela Ciołek-Sitter
(śpiew), Bożena Niedziela (puzon) oraz Sebastian Wieczorek (fortepian). Wstęp wolny. Obchody rozpocznie
o godz.10.00 nabożeństwo w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce.
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Autor pierwszej monograﬁi o lyseckim sołectwie opowiedział o kulisach powstawania książki

Spotkanie autorskie uświetnił zespół Singers

FOT. SZYMON KAMCZYK (2)

SUMINA. W remizie OSP odbyło się spotkanie z autorem
książki „Tajemnicza Sumina”,
wydanej z inicjatywy Stowarzyszenia „Sumina”. Podczas
spotkania autor przytoczył
wybrane fragmenty historii
sołectwa oraz ciekawostki z
nią związane.
Wprowadzając do tematu,
prezes stowarzyszenia Adam
Wawoczny przybliżył zebranym jak doszło do pomysłu
napisania książki, w jaki sposób dowiedziano się o 600–leciu Suminy i samym dotarciu
do autora publikacji o Suminie. Później już sam autor
przejął panowanie nad czasem spotkania przenosząc
nas w odległe dzieje Polski i
Śląska, płynnie przechodząc
do samej Suminy. Przytaczał
kilka fragmentów z jego
dzieła, opowiadał o kulisach
powstawania książki oraz zaprezentował ryciny i fotograﬁe, które w samej książce się
nie znalazły. – Historia powstania książki rozpoczęła
się od momentu, kiedy okazało się, że według dokumentów w archiwum w Berlinie,
Sumina ma 600 lat – mówił
Adam Wawoczny. – W dokumentach istniał zapis,
że rycerz Michał z Suminy
razem z innymi zaciężnymi
rycerzami zaczęli zbliżać się
do Grunwaldu. Było to dokładnie w lipcu 1410 roku.
Przy tej okazji okazało się,
że parę innych sąsiednich
wsi już wtedy istniało. Na
Grunwald szedł również np.
rycerz ze Szczerbic – informuje prezes stowarzyszenia.
Po uroczystościach związanych z obchodami 600–lecia miejscowości, pojawił
się pomysł napisania książki. Stowarzyszenie postanowiło powierzyć to zadanie
Grzegorzowi Walczakowi,
nauczycielowi i dziennikarzowi mieszkającemu w Suminie.

Podczas spotkania autorskiego sala remizy OSP wypełniła się po
brzegi zainteresowanymi mieszkańcami

Kolejna w drodze
Prace nad książką rozpoczęły się w październiku
2010 roku. – Na kilka dni
przed wakacjami bieżącego
roku Grzegorz powiedział
„już”. Okazało się, że ta decyzja była podyktowana tym,
że trzeba było już kończyć,
bo pojawiało się jeszcze więcej informacji i wątków. Postanowiliśmy, że wydamy
książkę obejmującą czasy
od najbardziej odległych do
1914 roku – stwierdza Adam
Wawoczny. W imieniu
wszystkich mieszkańców
Suminy podziękowania dla
autora wraz z kwiatami złożyła sołtys Maria Wawoczny,
wyrażając jednocześnie nadzieję na kolejny tom obejmujący dzieje Suminy po
1914 roku. Autor zdradził,
że prace nad kolejną książką już trwają. Zaprosił tym
samym obecnych do dzie-

lenia się swoją wiedzą, fotograﬁami, dokumentami oraz
innymi istotnymi faktami z
przeszłości miejscowości.
– Dla mnie pisanie tej książki było podobne do układania puzzli. Jak te wszystkie
kawałki tak z sobą połączyć,
aby to miało sens? Z drugiej
strony mam pełną świadomość, że ten obrazek, który z
naszych puzzli się utworzy,
jest niepełny, bo wielu dokumentów brakuje – twierdzi
autor książki Grzegorz Walczak.
Niezastąpiony Musioł
– Samo pisanie nie było
problemem. Problemem było
poskładanie informacji w jakąś sensowną całość. Kiedy
czytelnik sięgnie do książki,
zobaczy, że bardzo istotną jej
częścią są słowa „zapewne”,
„być może”, „prawdopodobnie” czy „możliwe”. Nie ukry-

wam niewiedzy. Są miejsca,
w których nie wiem jak jest,
w związku z czym o tym
piszę. Myślę, że tak jest najuczciwiej. Starałem się pisać
językiem zrozumiałym dla
każdego, kto skończył szkołę podstawową. Może przesadzam, ale wydaje mi się, że
chciałem znaleźć pośrednią
drogę między popularnymi
opracowaniami mojego kolegi z Gazety Rybnickiej Marka
Szołtyska, a z drugiej strony
między opracowaniami naukowymi, które naprawdę
trudno jest „przeżuć”. (…) W
książce zostawiłem wszystkie
tropy, aby moją ścieżką poszli
następni, mogąc sprawdzić
niezbadane przeze mnie
elementy sprawy, która nazywa się „historia Suminy”,
rozwijać w przyszłości – podkreśla autor, zaznaczając
jednocześnie, że dużą rolę w
tworzeniu publikacji odegrały opracowania historyczne
Ludwika Musioła. – Był to historyk wielu miejscowości i
autor licznych monograﬁi,
poczynając od Pszowa,
przez Pszczynę, Bieruń, na
Lyskach kończąc. Gdyby
nie jego monograﬁa historyczna paraﬁi Lyski, a także
osady Lyski, to nie wiadomo
byłoby, od czego zacząć pisanie o Suminie. Było mi przez
to o wiele łatwiej – zapewnia
Walczak. Książka „Tajemnicza Sumina” w I wydaniu
powstała w ramach projektu „Razem 600 lat, My i Nasi
Sąsiedzi” współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z tej okazji książka
nieodpłatnie traﬁła pod każdą strzechę w Suminie oraz
do bibliotek w gminie Lyski
i Kornowac. Duże zainteresowanie książką osób spoza
miejscowości doprowadziło do jej drugiego wydania,
które od listopada dostępne
będzie w księgarniach.
Szymon Kamczyk

FOT. SZYMON KAMCZYK

Historia wsi na kartach książki
ZOBACZ WIDEO

Wójt Jejkowic, Czesław Grzenia, oraz przewodniczący rady
gminy, Mieczysław Wojaczek podarowali delegatom drobne
upominki związane z gminą

Szkoła bierze udział w projekcie związanym z tradycjami kulinarnymi Śląska oraz Włoch i Hiszpanii

Uczniowie gościli
obcokrajowców
JEJKOWICE. Gimnazjum im.
Adama Mickiewicza nawiązało współpracę z włoskimi i
hiszpańskimi szkołami w ramach programu Comenius.
Delegacja nauczycieli z południa Europy odwiedziła szkołę, aby omówić najważniejsze
kwestie współpracy i stworzyć
program działań.
Delegaci zostali przywitani przez władze gminny i
uczniów, którzy zaprezentowali prezentacje multimedialne o szkole i naszym regionie.
W czwartkowe przedpołudnie delegacja obejrzała także
występy wokalne i taneczne
uczniów. Co czeka teraz szkołę w związku z podjętą współpracą? – Pierwsze działania
to sprawne przeprowadzenie
roboczej wizyty, w ramach
której przyjmujemy nauczycieli ze szkół partnerskich.
To spotkanie było konieczne
w związku z przeorganizowaniem samego projektu, gdyż
jego początkowa wersja zakładała jeszcze udział dwóch
szkół z Rumunii i Turcji. W
związku z tym zadania były
podzielone na pięć państw. W
tym momencie, kiedy te dwie
szkoły nie uzyskały akceptacji, musiał nastąpić nowy
przydział zadań. Szkołą koordynującą cały projekt jest
szkoła z Włoch – informuje
dyrektor jejkowickiego gim-

nazjum, Bogusława Buczyl.
Robocze spotkania w gimnazjum będą dotyczyły podziału zadań i zmian sposobu
mobilności, czyli wyjazdów
uczniów. – Po spotkaniach
z nauczycielami rozpocznie
się konkretna realizacja założeń tego projektu o temacie
„Jesteś tym, co jesz”. Jest to
powiązanie celów propagowania zdrowego odżywiania
i celebrowania odżywiania,
aby nie było to tylko jedzenie, ale odżywianie, zawierające także elementy naszej
śląskiej kultury. W związku
z tym zapoznamy się także z
kulturą innych krajów, gdyż
to właśnie kuchnia jest jednym z wyznaczników kultury danego państwa. Chcemy
powiązać zapoznanie między sobą szkół partnerskich
z tradycjami danych regionów, ale to wszystko z jednoczesnym propagowaniem
zdrowej żywności. W tym
kierunku nasze działania
wychowawcze, które chcemy
realizować, będą przebiegać –
zapewnia Bogusława Buczyl.
Przy okazji celem gimnazjum
jest także łączenie pokoleń
mieszkańców Jejkowic, ponieważ uczniowie muszą się
zwrócić się do swoich babć
i dziadków, aby dowiedzieć
się więcej o kulinarnych tradycjach.
(ska)

DOSTALI NAGRODĘ ZA CENTRA KULTURALNE – Pozyskanie środków europejskich na remonty zostało uznane za dobre praktyki
LYSKI. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął
regionalny etap konkursu
„Przyjazna wieś” na najlepszy projekt zrealizowany
na terenach wiejskich przy
wsparciu środków unijnych
w zakresie infrastruktury.
W kategorii „Infrastruktura
techniczna” zwyciężyła gmina Marklowice z projektem

„Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego – Tropikalna
Wyspa etap I”. Drugie miejsce
przypadło natomiast gminie
Lyski za projekt „Stworzenie
centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna”.
Dla zwycięzców w konkursie „Przyjazna wieś” przewidziane są nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowe-

go. Łączna wartość nagród
zawiera się w kwocie do 15
000 zł. – Zostaliśmy pokazani jako realizatorzy dobrych
praktyk w związku z projektami unijnymi. Trzeba pokazać, że te pieniądze nie tylko
idą na przejedzenie, ale też
na inwestycje. Trudno, żeby
tylko robić festyny, zabawy,
ale powinno też coś zostać,

co później będzie procentować, np. możliwością organizacji kolejnych imprez.
Wyremontowane budynki
i ich otoczenie dają temu
wyraz – komentuje wójt
Grzegorz Gryt. Inwestycje
kosztowały ok. 422 tys. zł, z
czego 234 tys. zł stanowiły
środki z Unii Europejskiej,
pozyskane z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, że w
ramach projektu w Suminie
wykonano dobudowę schodów ewakuacyjnych, balustrady, ocieplenie elewacji
budynku metodą lekko–mokrą, brukowanie terenu wokół budynku oraz instalacje
elektryczne i CO. W Żytnej
zbudowano schody ewa-

kuacyjne, przebudowano
zsyp i schody do kotłowni, a
także wykonano brukowanie terenu wokół budynku i
ocieplenie elewacji metodą
lekko–mokrą. Projekt był
jednym z 17 działań i inwestycji w gminie Lyski, które
były w ubiegłym roku współﬁnansowane z UE.
(ska)

Wieści gminne
Gminny turniej KGW

Radni dyżurują do grudnia

Sport na jesień

DZIMIERZ, LYSKI. 25 listopada sołectwo stanie się kulturalnym centrum gminy. W remizie OSP odbędą się gminne eliminacje w Turnieju
Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło”. Gospodynie zmierzą się w czterech konkurencjach, a na deser muszą przygotować
słodkie ciasteczka.

GASZOWICE. Znane są już terminy dyżurów radnych do końca bieżącego roku. W

CZERNICA. 19 listopada Ośrodek Kultury „Zameczek”
zaprasza na biesiadę „po naszymu” z kapelą NASI. Nie
zabraknie śląskich skeczy, piosenek, a także poczęstunku. Impreza odbędzie się o godz. 19.00, a bilety są do
nabycia w biurze ośrodka.

najbliższy poniedziałek 14 listopada w urzędzie dyżur będzie pełnić Barbara Watoła.
21 listopada zaplanowany dyżur ma Małgorzata Witek. 28 listopada dyżur będzie pełnić radny Czernicy Jerzy Kawulok, a 5 grudnia Ryszard Jacek. 12 grudnia dyżurować
będzie Gabriela Oślizło, a 19 grudnia Andrzej Cieślok.
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Otrzymali najwyższe zaszczyty

– cz.2

FOT. SZYMON KAMCZYK (15)

Na wniosek władz gminy Gaszowice Prezydent RP przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które w tym roku obchodziły jubileusz 50, 55 i
60 lat razem. Jubilaci zostali zaproszeni do restauracji Finezja w Szczerbicach, aby przyjąć zaszczytne medale. W sumie uhonorowane zostały 34 pary. Jubilaci
przyjęli gratulacje od władz gminy, proboszczów i urzędników, po czym zasiedli do wspólnego stołu. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół Singers,
(ska)
który zaprezentował najpiękniejsze piosenki o miłości.

Róża
i Stanisław
Pielaczowie

Krystyna
i Alfred
Merkelowie

Annamaria
i Feliks
Reclikowie

Adelajda
i Konrad
Porębscy

Aniela
i Ryszard
Sichowie

Teresa
i Augustyn
Szulikowie

Teresa
i Ewald
Ritzmanowie

Maria
i Józef
Sobikowie

Edeltrauda
i Józef
Szulikowie

Irena
i Stanisław
Szwedowie

Elżbieta
i Józef Śmieja

Apolonia
i Józef Wajda

Łucja i Jerzy
Zientek

Regina
i Wincenty
Zielonkowie

Klara i Henryk
Zimoń

Wieści gminne
Program „Słoneczna Gmina”

Subregion krzewi turystykę

LYSKI. Gmina przystąpiła do programu „Słoneczna Gmina”, pozwalającego na zdobycie doﬁnansowania w wysokości

POWIAT. Z okazji wojewódzkich obchodów “Światowego Dnia Turystyki” 25 października w sali

nawet 60 proc. do zakupu kolektorów słonecznych. 8 listopada o godz. 17.00 w sali OSP Lyski odbędzie się spotkanie
dla mieszkańców, podczas którego zostaną przedstawione informacje o programie oraz możliwościach pozyskania
dotacji. Program „Słoneczna Gmina” jest inicjatywą gospodarczą ﬁrm – uczestników programu, mającą na celu propagowanie stylu życia chroniącego środowisko naturalne przez wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych.

sejmu śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz regionu i branży turystycznej. Podczas
spotkania nie zabrakło również przyznania dyplomów marszałka za „Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2011”. Dyplom taki otrzymał Związek Subregionu Zachodniego, do którego należą gminy
wchodzące w skład powiatu rybnickiego, sam powiat oraz miasto Rybnik.

W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO

CENY ZAWARTE W REKLAMIE NIE STANOWIĄ OFERTY

tel. 32 2530024

WWW.MAAX.PL

tel. 32 4230660

Katowice, Słowackiego 41

tel. 32 4190268

Rybnik, 3–go Maja 9/1

Racibórz, Dw. PKP

ZAPRASZAMY

PARKING GRATIS
NA HASŁO „NOWINY”

ZAPRASZAMY!!!

BRAZYLIA

Klasyczna Brayzlia wycieczka 29-12/08-01 za 10125 zł
Iberostar Bahia 4*+ All 7 dni od 28-12 za 10486 zł
Grand Palladium Imbassai 4*+ 7 dni od 28-12 za 11100 zł

MALEDIWY

Holiday Island 4*+ HB 12 dni od 22-12 za 12738 zł
Paradise Island 4*+ HB 12 dni od 22-12 za12748 zł
Royal Island & Spa 5* HB 12 dni od 16698 zł

BALI

Bali Mirage 4* All 7 dni od 26-12 za 7968 zł
Ramada Benoa 5* BB 7 dni od 26-12 za 6998 zł
Melia Benoa 4* All 7 dni od 26-12 za 9998 zł

DOMINIKANA

Grand Paradise Bavaro 4* All 7 dni od 29-12 za 6429 zł
H10 Ocean Blue 5* All 7 dni od 29-12 za 7359 zł
Catalonia Bavaro 5* All 7 dni od 29-12 za 7819 zł

EMIRATY ARABSKIE

Centro Sharjah 3* BB 7 dni od 28-12 za 4578 zł
Cassels Al Barsha 4* BB 7 dni od 28-12 za 4818 zł
Movenpick Bur Dubai 5* BB 7 dni od 28-12 za 6658 zł

TURCJA

Desire Beach 4* All 7 dni od 28-12 za 1815 zł
Sea World 5* All 7 dni od 28-12 za 2188 zł
Sherwood Breezes 5* All 7 dni od 28-12 za 2383 zł

AUSTRIA

Sonnenhof 3* BB 7 dni od 26-12 za 851 zł
Huttersberg 3* HB 7 dni od 26-12 za 1196 zł
Lampenhausl 4* HB 7 dni od 26-12 za 1554 zł

SŁOWACJA

Pensj. Agrotermal BB 7 dni od 28-12 za 880 zł
Smokovec 3*+ HB 7 dni od 28.12 za 1539 zł
Patria 4* BB 7 dni od 28-12 za 2089 zł

POLSKA

Polanica Zdrój „Szarotka” 30.12-02.01 za 395 zł
Zakopane „Helena” 30.12-01.01 za 380 zł
Karpacz „Sandra” 28.12-02.01 za 2299 zł

SYLWESTER 2011

ZAPLANUJ OSTATNI DZIEŃ ROKU

INFOLINIA:

801 000 349

WWW.24L AST M INUTE . PL

C ENTRUM PODR ÓŻ Y

PARKING GRATIS !!!

REKLAMA
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To jak wygrać los na loterii
Śląska w gimnastyce sportowej w klasie młodzieżowej, III
i II, z kolei na mistrzostwach
Polski znajduje się w ścisłej
czołówce.
Pierwsze sukcesy i
niepowtarzalna szansa
Bartek ma na koncie wiele
osiągnięć, szczególnie w ćwiczeniach wolnych, na grzybku, na drążku, w skoku przez
konia. W tym roku młody zawodnik został wybrany przez
Leszka Blanika do programu
centralnego szkolenia najbardziej uzdolnionych gimnastyków. Oprócz niego szansę na
doskonalenie swoich umiejętności pod okiem nowego trenera dostali również dwaj inni
zawodnicy z radlińskiego klubu. Warunkiem uczestnictwa
w programie była jednak przeprowadzka do Gdańska. Bartek, dotychczas uczeń drugiej
klasy Gimnazjum im. Księdza
Walentego w Jankowicach, od
września uczy się w gdańskiej
Szkole Mistrzostwa Sportowego i mieszka w internacie.
Rodzice gimnastyka przyznają, że decyzja o przeniesieniu
syna do Trójmiasta była jedną
z trudniejszych, jakie musieli
podjąć, jednak ostatecznie postawili na dalszy rozwój Bartka. – Po powrocie z pierwszej
wizyty w Gdańsku, kiedy za-

FOT. ANNA GÓRECKA

Bartosz Czaja do niedawna mieszkał w Jankowicach
i trenował gimnastykę w
Klubie Gimnastycznym w
Radlinie. Dziś mieszka w
Gdańsku, gdzie uczy się i
trenuje pod okiem złotego
medalisty z Pekinu, Leszka
Blanika.
Bartek ma 15 lat, gimnastykę trenuje od ośmiu lat. Już
jako małe dziecko przejawiał
zainteresowanie
skokami
i, jak mówią jego rodzice,
wszędzie było go pełno. Po
początkowych trzech dniach
spędzonych na ćwiczeniach
w Klubie Gimnastycznym
w Radlinie, ówczesny trener
Bartka, Alfred Kucharczyk,
postanowił przenieść go do
zaawansowanej grupy zawodników. – Na początku
czekaliśmy, czy Bartek nie
zniechęci się do gimnastyki,
bo to taki sport, który dziecko
samo musi chcieć trenować.
Bartek jednak zawsze chętnie
jeździł na treningi, a w ciągu
tych ośmiu lat nie miał chwili załamania czy zwątpienia.
Gimnastyka stała się dla niego najważniejsza – mówią
państwo Czaja. Bartek ma za
sobą wiele wygranych zawodów, zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i
w zmaganiach drużynowych.
Jest wielokrotnym mistrzem

Bartek Czaja w domu z rodzicami

wieźliśmy syna, pomyślałam,
że to nie była najlepsza decyzja. On ma dopiero 15 lat, jest
tak daleko od domu, a mieszkanie w internacie pociąga za
sobą wiele obowiązków, które
uczniowie muszą sami wypełniać. Jednak kolejnym razem,
jak zobaczyłam, że Bartek sobie dobrze radzi w szkole i
na treningach, wróciłam spokojniejsza. Potrzebowaliśmy
czasu, żeby sobie wszystko
poukładać. Nasz syn wygrał
los na loterii i musi go teraz
wykorzystać – mówi Jolanta

Czaja. Tydzień Bartka jest teraz wypełniony obowiązkami.
– Mam mniej czasu dla siebie,
bo zajęcia w szkole mamy od
10.00 do 14.30. Później trenujemy od 15.00 do 19.00. W
soboty też mamy treningi, jedynie niedziele mamy wolne
– mówi Bartek Czaja. Młody
zawodnik nie ma teraz zbyt
wielu okazji do spędzania
czasu z rodziną, tym bardziej
każda możliwość odwiedzin
cieszy. Bartek pierwszy raz
od dwóch miesięcy przyjechał do domu. Zapytany o to,

jak radzi sobie z rozstaniem z
rodziną i przyjaciółmi, mówi:
– Nie jest łatwo. To są nowe
warunki, do których trzeba
się przyzwyczaić. Dobre jest
to, że nie jestem tam sam, bo
mieszkam z kolegami, których
znam i z którymi trenuję od lat
– dodaje.

Trzymają kciuki
za Bartka
Uczniowie i nauczyciele z
jankowickiego gimnazjum, do
którego chodził Bartek dobrze
wspominają młodego zawod-

nika i trochę żałują, że ostatni
rok gimnazjum chłopak spędzi w Gdańsku. – Bartek to
po prostu fajny człowiek. Imponował mi tym, że mimo, iż
cały dzień miał zajęty nauką i
treningami, dobrze wypełniał
szkolne obowiązki. Poza tym
angażował się do różnych dodatkowych projektów, chętnie pomagał i był aktywny
– mówi Krystyna Kuśka, była
wychowawczyni Bartka. – To
uczeń, który pracuje systematycznie i potraﬁ godzić naukę
z treningami. Myślę, że sport
go tego nauczył – dodaje
Norbert Niestolik, dyrektor
szkoły. Z kolei koledzy z klasy przyznają, że bez towarzystwa Bartka trudno się obejść:
– To zabawny gość. Bartek
był zawsze duszą towarzystwa i teraz brakuje nam go
na lekcjach, ale taka jest kolej rzeczy. Życzymy mu jak
najlepiej i może uda nam się
z nim zobaczyć przy najbliższej okazji – podsumowują
Weronika Wilk i Jakub Wita.
Bartek po kilkudniowym pobycie w Jankowicach wystartował z innymi zawodnikami
na drużynowych mistrzostwach Śląska, które odbyły
się 5 listopada, po czym 10
listopada weźmie udział w
drużynowych mistrzostwach
Polski w Nysie. Anna Górecka

Od dawna wyczekiwany projekt budowy placówki dla maluchów ma spore szanse na realizację

Na ostatnim spotkaniu
wiejskim w OSP Świerklany, które miało miejsce 3
listopada, sołtys Świerklan
Dolnych Krzysztof Klyta zadał pytanie o przyszłe plany
związane z poprawą sytuacji
w obecnej placówce. – Czy
w Świerklanach Dolnych
będzie budowane nowe
przedszkole? Obecnie dzieci siedzą jedno na drugim,
bo jest mało miejsca i to nie
są dla nich odpowiednie
warunki – powiedział sołtys. Zdanie Klyty podzielają rodzice świerklańskich
maluchów, którzy niejednokrotnie zwracali uwagę
na problem niewielkich sal,
w których ich dzieci prze-

bywają. Sprawa jest najbardziej kłopotliwa w okresie
jesienno-zimowym, kiedy
zachorowalność na przeziębienie i grypę jest większa.
W przepełnionych pomieszczeniach maluchy łatwiej się
zarażają, a wietrzenie sal w
czasie zajęć jest kłopotliwe,
kiedy bez przerwy przebywają w nich dzieci. Nie trzeba również przypominać o
warunkach rozwoju, jakie
zyskałyby przedszkolaki w
nowej placówce.
Start budowy
w 2013 roku
Wójt ma projekt na uwadze. Jego realizację uzależnia jednak od ewentualnego

planu podziału gminy Świerklany i utworzenia osobnej
gminy Jankowice. – Rozpoczęcie budowy przedszkola
mam zaplanowane jeszcze
w tej kadencji. Wszystko
zależy jednak od tego, kiedy
wpłynie wniosek o podział
gminy. Wówczas trzeba
będzie zaplanować nowy
budżet. Rozmawiałem z
projektantem ﬁrmy Tensa
Tatarczyk. W połowie lat
90. projektowano przedszkole dla Świerklan Dolnych, a
miało być ono sﬁnansowane
przez kopalnię 1 Maja z Wodzisławia. Kilka lat później
jednak kopalnię zamknięto
i projekt został wycofany.
Dzisiaj będziemy się ubiegać

o pozyskiwanie środków na
inwestycję budowy nowej
placówki. Jeżeli gminie coś
uda się dostać, to jeszcze w
2013 roku rozpoczniemy
prace budowlane – mówił
Antoni Mrowiec.
Nowa kuchnia i żłobek
Planowana placówka rozwiązałaby kłopot małych
sal i zapewniłaby lepsze
warunki świerklańskim maluchom. W projekcie wójta
przedszkole spełnia jeszcze
jedną istotną funkcję. Nowopowstały budynek będzie posiadał własną kuchnię, która
posłuży wszystkim częściom
świerklańskiego kompleksu
oświatowego. – Byłoby to

FOT. ANNA GÓRECKA

Będzie nowe przedszkole
w Świerklanach Dolnych?

Wójt Antoni Mrowiec (w środku) przedstawił mieszkańcom plany
związane z budową nowego przedszkola.

możliwe połączenie Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 i Przedszkola
poprzez stworzenie jednej
kuchni, obsługującej te trzy
obiekty. Kuchnia byłaby
zlokalizowana w budynku
nowego przedszkola – powiedział wójt. Ponadto, w
planach jest również zagospodarowanie pomieszczeń
obecnego, a wówczas już byłego przedszkola. Zostanie
tam utworzony żłobek. Jeże-

li inwestycja zostanie zrealizowana, mieszkańcy będą
mieli dostęp do wszystkich
wspomnianych obiektów w
jednym miejscu. Dołączając
do listy planowanych inwestycji projekt budowy basenu
w tej samej lokalizacji, można mieć nadzieję na powstanie dobrze wyposażonego
i atrakcyjnego kompleksu
oświatowego dla świerklańskich dzieci i nie tylko.
Anna Górecka

GOKiR w Świerklanach zaprasza na imprezy
Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji prowadzi sprzedaż biletów na zabawę sylwestrową, jaka odbędzie się
w sali bankietowej w Janko-

wicach. Koszt imprezy to
220 zł od pary. Jak co roku,
zorganizowane zostanie także spotkanie z Mikołajem dla
wszystkich dzieci z terenu

gminy, które będzie miało
miejsce 7 grudnia o godz.
16.00 w sali bankietowej w
Świerklanach. W grudniu
przewidziany jest również

kiermasz rękodzieł gminnych twórców, który będzie
miał miejsce w Galerii Jan w
Jankowicach. Wspomniany
w ubiegłym numerze TR

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich zatytułowany Gwara
Śląska na wesoło, odbędzie
się na sali bankietowej w
Świerklanach, 27 listopada

o godz. 17.00 Szczegółowych
informacji na temat zbliżających się wydarzeń można
zasięgnąć pod nr tel. (32) 430
44 90.
(oprac. an)
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Rybnik chórami stoi
Tradycyjnie już, prócz kabaretów, które odwiedzają
Ryjek, w mieście odbywa
się na jesień także innego
rodzaju uczta – tym razem
dla melomanów, miłośników wielogłosu i harmonii.
Mowa oczywiście o Rybnickiej Jesieni Chóralnej im.
Henryka Mikołaja Góreckiego, której część odbyła
się w miniony weekend. 4 i
5 listopada mieszkańcy miasta mogli wysłuchać wielu
koncertów znanych i mniej
znanych grup wokalnych
oraz chórów – tak podczas
koncertu inauguracyjnego,
jak i przesłuchań konkursowych.
Pierwszego dnia tej wyjątkowej imprezy rybniczanie
mieli okazję usłyszeć m.in.
wykonania kompozycji samego patrona konkursu w
wykonaniu chóru Resonans
Con Tutti podczas koncertu
„W hołdzie mistrzowi”. Ta
zabrzańska grupa młodych
wokalistów liczy niemal
100 osób, choć występuje
w różnych konﬁguracjach.
Koncert, którego gospodarzem była paraﬁa pw. Matki
Boskiej Bolesnej w Rybniku,
zgromadził w kościele pokaźne audytorium. Czteroczęściowy występ chór dał

pod batutą Waldemara Gałązki, pierwszego dyrygenta
Resonans Con Tutti, a w repertuarze, prócz Góreckiego,
znaleźli się współcześni jak i
dawni kompozytorzy, jak na
przykład Gallus.
W części konkursowej,
która odbyła się w minioną
soborę udział wzięło 14 zespołów. – To prawie 400 wokalistów z różnych części
Polski, a więc ogrom ludzi
– wspominali organizatorzy
jeszcze przed inauguracyjnym, piątkowym koncertem.
Wszystkie czternaście występów oceniało międzynarodowe jury – dr Milan Kolena z
Akademii Sztuk w Bratysławie, prof. Benedykt Błoński
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz prof. Jan Wincenty Hawel i prof. Czesław Freund z
Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach.
(mark)

MICHAŁ WOJACZEK, DYREKTOR DOMU KULTURY
W RYBNIKU–CHWAŁOWICACH
Rybnicka Jesień Chóralna bardzo się udała. Podczas inauguracyjnego koncertu, „W hołdzie mistrzowi” chcieliśmy dać wyraz
radości, że dotychczasowy patron i dobry duch imprezy, Henryk
Mikołaj Górecki, stał się jej imiennikiem za zgodą żony zmarłego
kompozytora. Jeśli chodzi o dzień konkursowy, to chóry prezentowały dobry, wyrównany poziom, wszystkim przyjezdnym tak
sama impreza, jak i miasto bardzo przypadło do gustu. Otrzymujemy rocznie śrenio ok. 20 zgłoszeń, czasem więcej, czasem mniej,
więc jak widać impreza cieszy się stałym zainteresowaniem. Na
frekwencję też nie można narzekać, widać, że zdobywamy z każdą odsłoną większą publikę i rozpoznawalność Rybnickiej Jesieni
Chóralnej wzrasta.
WYNIKI KONKURSU
KATEGORIA CHÓRÓW MIESZANYCH
Złoty Dyplom – nie przyznano
Srebrny Dyplom – Chór Ave Sol (Bielsko–Biała), Chór PSM I i II st.
im. L. Różyckiego (Gliwice)
Brązowy Dyplom – Chór Metrum (Gniezno), Chór Ex Animo (Świętochłowice)
KATEGORIA CHÓRÓW JEDNORODNYCH: I miejsce – Chór żeński
Sonantes (Poznań) – nagroda ﬁnansowa 1500 zł
KATEGORIA CHÓRÓW MIESZNYCH – KAMERALNYCH: I miejsce
– Chór Lege Artis (Kraków) – nagroda ﬁnansowa 2000 zł
KATEGORIA CHÓRÓW MIESZANYCH: I miejsce – Chór Ave Sol
(Bielsko–Biała) – nagroda ﬁnansowa 1500 zł
NAJLEPSZY DYRYGENT: Agnieszka Trela–Jochymek – Chór Lege
Artis (Kraków) – nagroda ﬁnansowa 700 zł

„6NA6 Z GWIAZDAMI” W RAMACH RYBNICKIEJ JESIENIE CHÓRALNEJ 2011
11 listopada 2011, godz. 18.00 w Rybnickim Centrum Kultury wystąpią Sabina Jeszka, Kuba Badach, Stanisław Soyka oraz Zgas w towarzystwie Zespołu Wokalnego „6na6”. W programie przeboje zaproszonych
gwiazd oraz inne utwory muzyki rozrywkowej w wersji a cappella.
Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja sztuki wokalnej a cappella z udziałem gwiazd polskiej estrady.
Dwie pierwsze edycje koncertu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem melomanów, bilety zostały
wyprzedane na długo przed wydarzeniem, projekty odbiły się również szerokim echem na łamach mediów.
Dla tego rybnicki zespół wokalny „6na6” postanowił powtórzyć sprawdzoną formułę koncertu, zapraszając
kolejne uznane postaci polskiej sceny muzycznej.

Nocne Prowokacje VI
17 listopada o godz. 19.00
w Teatrze Ziemi Rybnickiej
(ul.Saint Valier 1, Rybnik)
odbędą się Nocne Prowokacje. Tego wieczoru będzie
można zobaczyć autorski
spektakl Marcina Jarnuszkiewicza „Homework” (Z
cyklu: Prace domowe). Autor to reżyser teatralny, scenograf, absolwent Wydziału
Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych i Wydziału Reżyserii. Debiutował scenograﬁą do głośnej inscenizacji
„Balladyny” J. Słowackiego
przygotowanej w Teatrze
Narodowym w reż. Adama
Hanuszkiewicza. Stanisława
Celińska o „Homeworku”:
Spektakl Marcina Jarnuszkiewicza należy zobaczyć.
Ci, którzy nie poczuli magii teatru, będą mogli obcować ze sztuką w najlepszym
wydaniu. Trudno opisać
wszystkie doznania, jakie
towarzyszą tej opowieści
na scenie. Człowiek może

odpowiedzieć sobie na
wiele ważnych pytań: kim
jest, dokąd zmierza, czy jest
szczęśliwy, czy kocha Boga,
czy kocha siebie, czy bliski
jest mu Chrystus, czy znalazł swoje miejsce na ziemi.
A to wszystko odbywa się w
ogromnym mistycznym skupieniu. Nie ma tekstu, słowa
tworzy sam widz. W ramach
Nocnych Prowokacji będzie
można też zobaczyć pokaz
fotograﬁi „Fragmenty miejsc
i ludzi” (slideshow) Jacka Lidwina. Autor zajmuje się
m.in. fotograﬁą uliczną, fotograﬁą mody, reportażem i
portretem, Zrealizował trzy
wystawy indywidualne. W
2008 roku był stypendystą
Marszałka Województwa
Śląskiego w dziedzinie kultury. Zajmuje się także fotograﬁą teatralną, od 12 lat
fotografuje Międzynarodowy Festiwal Teatrów A’Part
w Katowicach. Wstęp: 20 zł
– normalny; 15zł – ulgowy.

NIEODKRYTE TALENTY!
Zbliża się III edycja konkursu „Pokaż, co potraﬁsz!”, której
organizatorem są: Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży przy
współpracy radnego Henryka Cebuli i Domu Kultury Niedobczyce. W tym roku eliminacje do konkursu odbyły się we
wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach w pięciu
dzielnicach Rybnika: Niedobczycach, Niewiadomiu, Radziejowie, Popielowie oraz Zamysłowie. W samych eliminacji uczestniczyło blisko 300 dzieci, co dla organizatorów było ogromnym
zaskoczeniem. – Z roku na rok widzimy większe zainteresowanie, może warto pomyśleć o tym, aby w przyszłym roku zrobić
konkurs dla wszystkich dzielnic – mówi Adrian Grad, prezes
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży. Wśród chętnych uczestników wyłonionych zostało 31 zespołów. Jak co roku dominuje
śpiew i taniec, lecz jak zawsze są jakieś rodzynki, i tak w tym
roku w ﬁnale będzie można zobaczyć składanie kostki rubika
na czas, kabaret, recytacje czy beat box. W chwili obecnej odbywają się indywidualne próby ﬁnalistów. Finał będzie dość
nietypowy, podczas całego koncertu galowego na scenie nie
pojawi się żadna osoba dorosła. Chodzi o to, żeby cały ﬁnał
był przeprowadzony przez młodzież dla młodzieży. Gwiazdą
III edycji będzie Rafał Kozik ﬁnalista I edycji konkursu ze swoim zespołem Balans. Finał odbędzie się 12 listopada o godz.
16.00 na sali widowiskowej w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

GALERIA W BROWARZE

PORANKI – PIERWSZA WYPRAWA DO KINA

(KM)

darzeniem sprawuje rybnicki
jazzman Czesław Gawlik. Cykl
Koncertów
Akustycznych
organizowany jest wspólnymi siłami przez Powiatową i
Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku, a także przez
Rybnicką Amatorską Scenę
Muzyczną (www.rasm.com.
pl). Zespół Vitamins powstał

14 listopada o godz. 18.00 w ramach 18. Konfrontacji Filmowych w DKF Ekran zaprezentowane zostaną ﬁlmy „Boy” oraz
„Królestwo zwierząt”. Tematem konfrontacji będą „Antypody
na wyciągnięcie ręki”. „Boy” to poruszający, zabawny, świetnie zrealizowany komediodramat o trudnym etapie dorastania i ucieczce w marzenia. Film wzbudził zachwyt w Cannes,
zdobył nagrody w Berlinie i Sundance. „Królestwo zwierząt”
to natomiast świetne kino, w którym kryminalna intryga jest
tak ważna jak psychologiczna głębia. Fani „Ojca chrzestnego” będą zachwyceni.

Od 8 listopada w Galerii w Browarze (Focus Mall Rybnik, ul.
Chrobrego 1) prezentowane
będą jedne z najlepszych zdjęć
tegorocznej edycji konkursu
Fotograﬁi Przemysłowej i Industrialnej FOTO–PEIN 5. Udział
w konkursie wzięło ponad 90
osób, które nadesłały około
400 fotograﬁi. Zainteresowanie
konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, których cieszy nieustające
zainteresowanie tematyką industrialną w kręgach fotograﬁcznych. FOTO–PEIN wsparty został ﬁnansowo przez Miasto
Rybnik, a dzięki doﬁnansowaniu z Funduszu Wyszehradzkiego
wystawa zaprezentowana zostanie za naszą południową granicą u partnera czeskiego.

Vitamins na CKA
18 listopada o godz. 20.00 w
sali widowiskowej Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. J. Szafranka 7 odbędzie się koncert
rybnickiej grupy Vitamins. To
już dwunasty koncert z cyklu
koncertów CKA „Bez Prądu”.
Wstęp wolny. Patronat honorowy nad tym muzycznym wy-

KONFRONTACJE Z DALEKICH KRAJÓW

w 2004r., założony przez braci Zbigniewa Szendzielorza
(gitara), Piotra Szendzielorza
(perkusja) i Michała Uchera
(śpiew). Do pracy w projekcie
zaproszono basistę Waldemara Mikuska i gitarzystę Marka
Krzempka. Jako, że wszyscy
muzycy byli miłośnikami rocka w różnych odmianach, po-

stanowili stworzyć nowy styl
łącznie z nazwą. Od samego
początku zespół tworzył swój
autorski materiał, a od czerwca 2005r. zaczął grać koncerty
występując w wielu klubach.
W tymże roku następuje zmiana w zespole – gitarzystę Marka Krzempka zastąpił Mateusz
Musioł.
(KM)

W każdą sobotę i niedzielę o
godz. 10.30 i 12.00 w Multikinie (Focus Mall Rybnik, ul.
Chrobrego 1) można zobaczyć najpopularniejsze bajki
na wielkim, kinowym ekranie.
Bilet w cenie 10 zł. O godz.
10.30 emitowane są bajki:
„Truskawkowe ciasteczko”,
„Rajdek”, „Listonosz Pat”,
„Zgaduj z Jess’em”. Co tydzień
nowe odcinki. Pokazy adresowane są do dzieci powyżej 2
roku życia, natomiast od 12
do 27 listopada o 12.00 prezentowana będzie pełnometrażowa produkcja „Zhu Zhu Pets – Wielka przygoda chomików”.
Pokazy adresowane są do dzieci powyżej 4 roku życia.
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Doﬁnansowanie do okularów. Komu i kiedy?
pracownik musi mieć potwierdzone przez lekarza
medycyny pracy zaświadczenie o konieczności używania okularów do pracy
przy komputerze.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Jak często?
To, jak często i w jakiej
wysokości wypłacane jest
doﬁnansowanie
określa
już pracodawca. Może to
być np. 10, 30 czy 100 procent kwoty zakupu okularów, wszystko zależy od
naszego szefa. Zazwyczaj
praktyka wygląda tak, że
Aby otrzymać doﬁnansowanie do okularów musimy posiadać zaświadczenie lekarskie świadczą
dopłacie podlegają szkła i
ce o tym, że są one nam niezbędne do pracy przy komputerze. Na zdjęciu Anna Heffner-Kwiatoń, robocizna, natomiast wyspecjalista od korekcji wad wzroku i Agnieszka Markiton z salonu optycznego
odzisławiu.
wW
sokość doﬁnansowania do
oprawek określona jest w
4 godziny
dziennie. Po drugie infor- formie ryczałtu. To pewneZgodnie z rozporządzeprzy komputerze
macja o przysługującym do- go rodzaju zabezpieczenie
Po pierwsze zatrudnio- ﬁnansowaniu musi zostać dla pracodawcy przed tym,
niem Ministra Pracy i
ny musi pracować przy wpisana w odpowiednim by jego podwładni nie kupoPolityki Socjalnej z 1998
komputerze z monitorem zarządzeniu, czy regulami- wali oprawek np. za tysiąc
roku, doﬁnansowanie do
ekranowym co najmniej 4 nie wewnętrznym danej złotych.
zakupu okularów może
godziny dziennie. Dotyczy ﬁrmy. Jeśli jednak takiego
Pracodawca w regulamiotrzymać pracownik etato także oczywiście pracow- zapisu tam nie ma, to nad- nie wewnętrznym zakładu
towy, ale także praktykant
ników zatrudnionych na pół rzędnym jest rozporządze- określa też częstotliwość
i stażysta.Żeby jednak
etatu, czy trzy czwarte etatu, nie ministra i pracodawca doﬁnansowania do okulauzyskać doﬁnansowa(również pracujących eme- nie może odmówić zatrud- rów. Może to być co dwa,
rytów) pod warunkiem, że nionemu takiego przywile- czy cztery lata. Ale uwaga!
nie trzeba spełnić kilka
pracują przy komputerze ju. Oczywiście, żeby w ogóle Jeśli lekarz potwierdzi, że na
warunków.
wspomniane 4 godziny dostać pieniądze na okulary skutek pracy przy kompute-

rze popsuł nam się wzrok,
to choć nie upłynął jeszcze
termin tych dwóch, czy czterech lat, pracodawca musi
nam udzielić refundacji.
Czyje te szkła?
Najczęściej jest tak, że
dana osoba kupuje okulary na fakturę pracodawcy.
Jeśli jest on płatnikiem vatu
może go sobie odliczyć, a
wartość określona w kwocie netto obciąża jego koszty uzyskania przychodów,
czyli pomniejsza przychody
i w efekcie zapłaci mniejszy
podatek.
Jeśli za okulary płaci pracodawca, to czyje one są,
jego, czy pracownika? I tu,
jak zazwyczaj pojawiają się
różne interpretacje takiego stanu rzeczy. Przepisy
nie mówią bowiem jednoznacznie, jak ma to być
traktowane. Kontrolujący
sprawę inspektor urzędu
skarbowego może stwierdzić, że jeśli za okulary zapłacił pracodawca, to są
one jego własnością, a więc
pracownik nie powinien w
nich wychodzić do domu, w
przeciwnym razie powinien

zapłacić podatek od okularów. Jednak w większości
wypadków
pracodawcy
traktują okulary ochronne
jak środki zabezpieczające
higienę pracy, niezbędne
komuś jak np. długopis.
W tym roku do rozporządzenia o doﬁnansowaniu
do okularów dopisano także
informację o doﬁnansowaniu do szkieł kontaktowych
(zgodnie z unijnymi przepisami). Jak więc miałoby to
wyglądać w tym przypadku? Czy pracownik „po
szychcie” powinien zostawiać szkła w pracy? Wydaje
się to absurdalne. Zazwyczaj
pracodawcy nie traktują
omawianego doﬁnansowania jako przysporzenia majątkowego dla pracownika,
choć niektóre skarbówki
mówią, że powinno się to
doliczyć do jego dochodu
i opodatkować. Dlatego
zdarza się, że pracodawcy
proszą o interpretację tego
zapisu przez Urząd Skarbowy, który wydaje wtedy odpowiednią opinię.
Anna Burda–Szostek

OKULISTA POTRZEBNY OD ZARAZ – Warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy w razie nieoczekiwanego zdarzenia
Co zrobić, gdy zdarzy
się wypadek wymagający
natychmiastowej opieki
okulistycznej? Gdzie się
kierować w weekendy czy
święta i jaką pomoc wówczas otrzymamy?
W przypadku dolegliwości, która nie wymaga interwencji chirurgicznej, czyli
na przykład w sytuacji, kiedy w oku znajdziemy ciało
obce lub zaobserwujemy jakieś nieznaczne zmiany, powinniśmy korzystać z usług
poradni okulistycznych na
terenie swojej miejscowości.
Jeżeli jest już po godzinach
urzędowania tego typu placówek, możemy skierować
się na oddział szpitalny. Należy jednak pamiętać, że do
szpitala powinni zgłaszać

się pacjenci, którym pomoc
lekarska jest w danym momencie niezbędna i którzy
nie mogą czekać.
Dokąd w nagłych
przypadkach?
Jeżeli zdarzy się coś, co
wymaga
natychmiastowej pomocy chirurga czy
okulisty, powinniśmy kierować się na pogotowie.
Przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3
w Rybniku–Orzepowicach
traﬁmy na oddział ratunkowy, który w razie potrzeby skieruje nas na oddział
okulistyczny. Tam możemy
skorzystać z pomocy lekarzy całodobowo, również
w weekendy i w święta.
Do szpitala mogą się zgła-

szać zarówno mieszkańcy
Rybnika i powiatu rybnickiego, jak i osoby należące
do powiatu raciborskiego
czy wodzisławskiego. Szpital wodzisławski nie posiada własnego oddziału
okulistycznego, w raciborskim zaś brakuje dyżurów
na oddziale. Lekarze apelują
jednak o rozsądek i proszą,
by z dolegliwościami, które
mogłyby być zbadane w poradni, tam właśnie powinni
się pacjenci zgłaszać. – My
przyjmujemy wszystkich pacjentów, bo nie mamy prawa
ich odesłać. To dla nas jednak spore utrudnienie, kiedy
zamiast wykonywać swoje
obowiązki i poświęcać więcej uwagi ciężkim przypadkom, zajmujemy się osobami

odesłanymi do nas z przychodni. Pacjenci, którzy
potrzebują szybkiej konsultacji lekarskiej powinni być
przyjmowani w poradniach
bez kolejki – mówi dr n. m.
Sławomir Bolek, ordynator
oddziału okulistycznego w
rybnickim szpitalu. Jeżeli
zdarzy nam się przykładowo zapalenie spojówki, a w
poradni nie będą chcieli nas
przyjąć, mamy prawo domagać się wizyty.
Weekendowa
poradnia
Szpital ma obowiązek
przyjąć każdego pacjenta,
który zgłosi się ze znaczącymi dolegliwościami, jednak
lekarze ubolewają nad tym,
że w dużej mierze muszą

REKLAMA

wykonywać pracę poradni
okulistycznych. Pacjenci
wolą przyjść do szpitala i
skorzystać z bezpłatnej wizyty od ręki, niż rejestrować
się w poradniach i czekać na
swoją kolei. – Oddział okulistyczny funkcjonuje przede
wszystkim po to, by zajmować się ciężkimi przypadkami. Muszę przyznać, że
ok. 90 proc. pacjentów, jakimi się zajmujemy to przypadki ambulatoryjne, które
powinny być załatwione w
przychodniach. Z różnych
przyczyn jednak tak się nie
dzieje. Przychodnie odsyłają
pacjentów do nas, również
w godzinach swojego urzędowania. W efekcie nasza
praca przypomina funkcjonowanie typowej poradni

okulistycznej – mówi Sławomir Bolek. Dodaje również,
że jeżeli pracownicy poradni okulistycznej wybierają
się na urlop, nie może dochodzić do sytuacji, w której taka placówka zostaje
zamknięta do odwołania,
co również się zdarza. Musi
być wówczas wyznaczone
zastępstwo.
Zatem, pamiętajmy, że poradnie okulistyczne mają
obowiązek przyjąć nas od
ręki, jeśli zdarzy się nagły
przypadek, nie wymagający
pomocy chirurga czy hospitalizacji. W razie ciężkich
wypadków, w których zagrożony jest nasz wzrok czy
życie, zawsze możemy skorzystać z pomocy oddziału
szpitalnego.
(an)
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Rozmowa z lek. med. Krystyną Kamińską, okulistą, ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Miej wzrok na oku
– Jakie zabiegi wykonywane są na oddziale okulistycznym raciborskiego
szpitala?
–
Wykonujemy głównie
operacje usuwania zaćmy,
zabiegi
przeciwjaskrowe,
zabiegi na powiekach oraz
prowadzimy leczenie zachowawcze schorzeń oczu, na
przykład zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem. Niestety, mamy dosyć
mały kontrakt, który pozwala
nam zoperować tylko około
350 zaćm rocznie, chociaż
moglibyśmy wykonać tych
zabiegów o wiele więcej. Narodowy Fundusz Zdrowia
zmniejsza nam co roku kontrakt i dlatego oczekiwanie na
operację zaćmy trwa nawet 4
lata. Obecnie zapisujemy pacjentów już na 2016 rok. To
oczywiście orientacyjny termin, ponieważ część osób z
różnych względów rezygnuje
z operacji zaćmy. W uzasadnionych przypadkach socjalno-zdrowotnych można
termin operacji przyśpieszyć.
Inne zabiegi wykonujemy na
bieżąco, jest ich jednak bardzo niewiele, ze względu
na ten niski kontrakt. Część
pacjentów wymagających
wysokospecjalistycznych
operacji, na przykład z powodu odwarstwienia siatkówki,
kierujemy do Kliniki Okulistycznej w Katowicach.
– Jakim sprzętem dysponuje
raciborski oddział?
– Posiadamy kompleksowy
sprzęt do chirurgicznego leczenia zaćmy i jaskry, m.in.
fakoemulsyﬁkator. Sprzęt
diagnostyczny mamy na
najwyższym poziomie, wykonujemy USG gałki ocznej,
posiadamy sprzęt do obrazowania stanu siatkówki i
nerwu wzrokowego oraz
przedniego odcinka oka,
tzw. OCT. Poradnia okulistyczna dysponuje laserem
argonowym do laserowania
zwyrodnień siatkówki w
przebiegu cukrzycy oraz na
przykład przy zagrażającym
odwarstwieniu siatkówki.
– Jaką liczbę wszyskich zabiegów wykonujecie państwo w oddziale?
– Około 600 rocznie. Pacjentów mamy nie tylko z Raciborza i powiatu raciborskiego,
ale również z okolic Rybnika,
z Wrocławia, z województwa
opolskiego. Byli pacjenci
dzielą się dobrą opinią o oddziale, co powoduje napływ
pacjentów spoza Raciborza,
którzy decydują się na zabieg
operacyjny u nas.
– Czy społeczeństwo ery
komputerów jest bardziej
narażone na schorzenia
wzroku?

Co tydzień podajemy ceny paliw na 29 stacjach
w regionie. Ceny sprawdzamy w każdy poniedziałek pomiędzy godz. 7.00 a 9.00.

Gdzie taniej?
CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek 7 listopada

Stacje paliw

ON

Pb95 LPG

Statoil, plac Mostowy

5,49

5,44 2,84•

Orlen, ul. Piaskowa

5,63 5,44 2,84•

RACIBÓRZ

Shell, ul. Opawska

5,44

5,39• 2,89•

BP, ul. Reymonta

5,49

5,44 2,84•

Auchan, ul. Rybnicka

5,39

5,17•

Bliska, ul. Rybnicka

5,36

5,36 2,81

Shell, ul. Rybnicka

5,44•

5,39• 2,81•

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,49

5,44 2,84•

Lotos, ul. Jana Pawła II

5,49

5,44

–

5,42

5,37

–

Statoil, ul. Witosa

5,38•

5,32• 2,84•

Shell, ul. Rybnicka

5,38•

5,32• 2,84•

Orlen, ul. Rybnicka

5,38•

5,32• 2,84•

St1 (samoobsługowa), ul. Pszowska

5,38

5,27

Orlen, ul. Raciborska

5,44•

5,39• 2,81•

Petrol Point, ul. Raciborska

5,41•

5,36•

Statoil, Aleja Piłsudskiego

5,49

5,44 2,84•

Shell, ul. Cieszyńska

5,44•

5,39• 2,89•

BP, ul. Wodzisławska

5,49

5,39• 2,84

Bliska, ul. Jagiełły

5,44

5,39• 2,79•

BP, rondo Wileńskie

5,44•

5,44 2,86•

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,24

5,26

Shell, ul. Budowlanych

5,44•

5,44 2,89•

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,44•

5,45

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,24

5,26 2,80•

Bliska, ul. Wyzwolenia

5,36•

5,36 2,81•

Carrefour, ul. Gliwicka

5,22 5,24 2,78

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,44•

5,44

–

5,34•

5,28•

–

–

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrązka 1
WODZISŁAW

Życze wszystkim mieszkańcom regionu dużo zdrowia i jak najmniej problemów ze wzrokiem
– mówi ordynator Krystyna Kamińska

– Praca przy komputerze jest
przyczyną wielu dolegliwości. Mogą to być bóle głowy,
gałek ocznych, rozmywanie
się obrazu do bliży i do dali,
suche spojówki, ponieważ
zapominamy mrugać, wpatrując się intensywnie w
monitor. Dlatego co godzinę
powinniśmy robić sobie 5
– 10 – minutową przerwę i
często nawilżać oczy kroplami, tzw. sztucznymi łzami.
Zalecam też okulary ochronne z antyreﬂeksem, które wyostrzają widzenie i stwarzają
mikroklimat między szkłem,
a gałką oczną.
– Czy okulary można w każdym przypadku stosować
zamiennie ze szkłami kontaktowymi?
– Szkła kontaktowe to duża
wygoda. Eliminują takie niedogodności jak zaparowane
szkła na deszczu, mrozie.
Umożliwiają
uprawianie
różnego rodzaju sportów. Noszone pod kontrolą okulisty
są najbezpieczniejszą formą
ułatwiającą dobre widzenie i
leczącą wady wzroku. Przeciwskazaniami do noszenia
szkieł kontaktowych jest
zapalenie brzegów powiek,
przewlekłe i ostre zapalenie
spojówek. Nie mogą ich też
nosić alergicy w okresach
zaostrzeń choroby, natomiast
osoby chorujące na jaskrę
muszą to robić pod kontrolą
lekarza.
– Jak należy dbać o oczy?
– Nie powinno się czytać w
pozycji leżącej, szczególnie
kiedy leżymy na brzuchu.
To powoduje wyciąganie się
osi gałek ocznych, jest jedną
z przyczyn krótkowzroczności. Natomiast czytanie w

pozycji półleżącej, przy wysokim podparciu poduszkami
jest dopuszczalne, szczególnie jeśli chodzi o młodzież,
która ślęczy nad książkami.
Osoby uczące się i pracujące
często czytają po zmierzchu
i w nocy, chociaż wiemy, że
najlepsze jest światło dzienne. Dlatego oświetlenie podczas czytania jest tak ważne
– powinniśmy mieć oświetlenie tekstu oraz drugie oświetlenie – pomieszczenia, aby
zapobiec tzw. olśnieniu.
– Czy zaleca pani jakieś
specjalne odżywianie, co
naszym oczom jest potrzebne ze składników odżywczych?
– Jeść należy wszystko w
granicach rozsądku. Ważne
jest białko, warzywa, owoce, mało tłuszczów zwierzęcych, polecane są roślinne i
zawierające kwasy omega 3.
Oczywiście należy jeść więcej warzyw i owoców niż
słodyczy. Jednak na przykład
marchewka,
zawierająca
sporo witaminy A potrzebnej
oczom, w większej ilości też
nie jest zdrowa! Pamiętajmy
o tym.
– Jakie są najczęściej popełniane przez nas błędy, przez
które szkodzimy naszym
oczom?
– Kupujemy okulary do
czytania w kioskach czy
aptekach, które nie są odpowiednio dobrane – mają
zły rozstaw, są wykonane ze
szkodliwego tworzywa. To
powoduje bóle oczu, dyskomfort, który udziela się
również psychice. Czytamy
przy złym oświetleniu. Nie
przykładamy też wagi do
noszenia okularów przeciw-

słonecznych. Pamiętajmy, że
w bardzo słoneczny dzień 50
procent światła odbija się od
podłoża i szkodzi naszym
oczom, przede wszystkim
siatkówce. Również dzieci
powinny nosić okulary, a
jeśli nie chcą tego robić, rodzice powinni im zakładać
przynajmniej czapkę z daszkiem. Co dotyczy kobiet
– naszym oczom szkodzić
mogą też marnej jakości kosmetyki. Czasem, kiedy badam panie, zauważam, że
mają na oczach zawiesinę
z tuszu i cienia do powiek, a
przez to zapalenie spojówek,
ale są tak przyzwyczajone
do swojego wizerunku, że
trudno im z takiego makijażu zrezygnować. Przy zakupie okularów w zakładach
optycznych należy zwrócić
uwagę na jakość szkieł okularowych, które powinny być
z renomowanych polskich i
zagranicznych ﬁrm posiadających certyﬁkat.

– Jak często powinniśmy badać wzrok?
– Zdrowe osoby co dwa lata.
Wiele wad pojawia się w wieku 10 – 15 lat, toteż młodzież
powinna mieć w szkole badania co roku. Osoby po 40 – tce
wymagające korekcji okularowej do bliży mniej więcej
co 2 lata. Pacjenci cierpiący
na nadciśnienie tętnicze lub
osoby obciążone dziedzicznym występowaniem jaskry
lub zaćmy raz na rok, natomiast osoby chorujące na
cukrzycę, która może powodować wystąpienie retinopatii cukrzycowej, będącej
jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty, powinny być
badane co 6 miesięcy.
Ewa Halewska-Karaśkiewicz

–

RYDUŁTOWY
–

JASTRZĘBIE–ZDRÓJ

RYBNIK
–
–

CZERWIONKA
Petrochemia

 wzrost  spadek • bez zmian
POLECAMY

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ
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RYBNICKA KANADA

– nie pachnąca żywicą
Kilka tygodni temu
odwiedziliśmy dzielnicę Meksyk. Tym
razem udajemy się
w obszar Klonowego
Liścia. I to znowu w
Rybniku! Mówi się, że
to największe miasto
na świecie, bo „sie
ciongnie od Meksyko
do Maroko. Ino się zapomino, że po drodze
jest Kanada”.
Nie istotne są kierunki
magnetyczne. Istotny jest
czas i ludzie z nim związani. Ten czas, jak w przypadku ulicy Listopadowej
– Mażewskiego, to lata
20–te ubiegłego wieku.
Na Jankowickiej jednego z
bliźniaków już nie ma. Leci
tędy szosa łącząca Wodzisławską z Chwałowicką.
Ciekawe ilu z nas choć
przez moment przejeżdżając tędy pomyśli o ludziach,
którzy tu żyli, o sprawach,
które ich zajmowały. Osobiście biję się w pierś.
Spotykamy się z panią
Wandą. Jak większość,
mówi, że nie pamięta wiele... Urodziła się 20 maja
1927. Ciut starsza niż domek, w którym zamieszkali jej rodzice. Pani Wanda
wciąż prowadzi własny
biznes! Mało tego, za domkiem pielęgnuje piękny
ogród. Wspomina kota,
który towarzyszył jej przez
15 lat. Morus, pewnie wierny był jak Bunia, która nie
odstępuje pana Alojzego
Frosa. Domki w Kanadzie
może lekko różnią się od
tych w Meksyku. Żeby to
stwierdzić – potrzeba do
tego fachowców. Jedno jest
to samo – ciepło.
Wanda Holona, córka
Franciszka Wesołego i
Marii z domu Nadolny
bardziej żyje „dniem dzisiejszym” niż wczorajszym. Niemniej jednak
zachowała w swej pamięci wiele. Jak spora liczba
„przedwojennych” ludzi
podchodzi do wspomnień
ostrożnie – nie chodzi o to,
aby zaszkodzić sobie. Ta
„doraźniejszość” niejako
wymuszana na nas wydaje się jednym z polskich
nieszczęść. Świadectwem
jest książka kogoś, kto tutaj żył. Wróćmy jednak
do rodziców pani Wandy.

Franciszek Wesoły

Franciszek Wesoły urodził
się 15 marca 1898, jego żona
Maria z domu Nadolny 11
listopada 1902. Franciszek
pochodził z rodziny wielodzietnej (ktoś z rodzeństwa
pozostał we Francji). Rodzice Wandy, to jak moja mama
„pyry”. Franciszek w czasie
I wojny został wzięty do
niewoli. Kiedy wrócił z Syberii od razu wziął udział w
powstaniu wielkopolskim.
Zanim to jednak nastąpiło
przeżył coś niesamowitego. Otóż Rosjanie mieli go z
innymi rozstrzelać. Młody
chłopak w akcie desperacji
w ostatniej chwili rzucił się
w wysokie zboże. Udało się.
Ocalił życie. Zawsze podkreślał, jak bardzo pomogli mu
miejscowi. Wielka ruska dusza i szczęście. Marię poślu-

Pani Holona przy swym domku

bił 9 sierpnia 1926 w Starym
Bojanowie pow. Kościan.
Przy Jankowickiej stoją
dwie kamienice. Mają swe
historie. O tej ulicy już kiedyś pisaliśmy. W powojennych czasach zaciszna. Dziś
przez łącznik, który się w nią
wdarł już nie. A jednak spokój domków, które przy niej
stoją pozostał niezmienny.
Jak w opisie Szejnert. Dom i
ogródek. Czy trzeba czegoś
więcej ? Dom, przydomowe
prace, wypoczynek. Mama
pani Wandy potraﬁła na dodatek domowy budżet zasilić szyciem.
Jak w innych tego typu
rybnickich osiedlach większość mieszkańców stanowili „kolejorze”. Także
ojciec pani Wandy był pracownikiem PKP. Zaczynał

jako maszynista, kończył
jako pracownik administracji. Jego rodzinny dom, to
cztery pokoje i kuchnia. Nie
musimy się tu rozpisywać,
bo doskonałość samą w sobie stanowi opis w „Czarnym ogrodzie”. Jeśli chodzi
o opłaty, to miesięczna rata
stanowiła odczuwalne obciążenie – 60 zł. Niemniej
Kanada dysponowała jednymi z większych domków.
Opalane były oczywiście
węglem. Pobliski wiadukt
nie stanowił problemu dla
uszu, bo przejeżdżających
pociągów było mało.
Jak czytamy w jednej z
„rybnickich” książek pewien kolejarz dowiedział
się latem 1928 , że w Rybniku województwo buduje
domki–bliźniaki. Z miejsca

postanowił przenieść się tu z
Mikołowa. Przy tym z kasjera awansował na księgowego PKP. Klucze do domku
odebrał 1 października 1929.
Jak pisze autorka spłata miesięczna rozłożona była na 30
lat, po czym domek stawał
się własnością spłacającego, po nim spadkobierców.
Pięć domków stało przed
wiaduktem, dwa za nim.
Pani Wanda chodziła do
„Jedynki”. Miło wspomina
tę szkołę. Zapytana, przypomniała sobie także kolejowe przedszkole – niemal
pod wiaduktem chwałowickim (za starą kamienicą) – powstało w początku
lat 30–tych ub.w. Jeszcze
przed rozbudową rybnickiego dworca PKP. Było
nowoczesne. Z salką gim-

nastyczną, ogrodem, boiskiem i całą infrastrukturą.
Inne wtedy było życie. Pani
Wanda wciąż wspomina,
jak śpiewała w chórze kolejowym. Jak chodziła z mamą
do sklepu kolejowego na Gliwickiej, potem na 3 Maja. Z
sąsiadów pamięta Kąkolów,
bo przecież to także rodzina
kolejarska.
Domki mają położenie
południe–północ. Zbudowane ok. 200 metrów od
Nacyny. Wtedy czystej jak
tylko Bóg pamięta. Czego
chcieć więcej. Dom – ogród
– mała hodowla – rzeka, a
w niej niczym nieskażone
ryby. Potem, przy sobocie
po robocie wspólny śpiew
na chwałę Panu i ku własnej
przyjemności.
Michał Palica
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uperbabcia
Ssupernagrody

Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach

Ruszamy z kolejną edycją konkursu „Superbabcia”. Ta wypowiedź o Superbabci, która najbardziej przypadnie
Wam do gustu, wygrywa. Głosować można, przesyłając sms-y. Wyniki ogłosimy w styczniu. Nagrody to:
wykwintny obiad w restauracji Pasja w Rybniku dla Superbabci i jej rodziny oraz zabawki edukacyjne dla
przedszkola, z którego pochodzi zwycięzca.
Wyślĳ SMS na numer 7101, odpowiadając na pytanie, która wypowiedź podoba
Ci się najbardziej (odpowiedzią jest imię i nazwisko przedszkolaka)
czyli: NRB imię i nazwisko przedszkolaka. Głosować można
do poniedziałku do godziny 12.00.
Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.

FRANCISZEK ŚMIEJA
DOMINIKA CZERNY

TATIANA MIUR
Babcia Werka ma
dwupiętrowy dom, ona
mieszka na dole. Ma kręcone, trochę białe trochę
brązowe włosy. Jest na
emeryturze, ale ma dużo
pracy w domu. Prasuje,
pierze, myje, odkurza i
ściera kurze. Często wychodzi na dwór rozwieszać i pozbierać pranie. Czasem wyjeżdża na wakacje na gorące
wody. Ostatnio kupiła mi różaniec, który miał
za mało kulek, chyba był z Chin. Babcia Hania
mieszka z dziadkiem. Też ma kręcone włosy.
Czasem pomagam jej nosić łyżeczki i talerze.
Chciałabym jej życzyć, żeby była szczęśliwa,
zdrowa i żeby nie paliła papierosów, a babci
Werce, żeby była szczęśliwa.

Grupa Krasnale 5-latki
Wychowawczyni: Sonia Siodmok

JULIA GASZKA

ŁUKASZ ŻYMEŁKA

Moja babcia Gabi
bardzo lubi się ze mną
bawić i piecze mi dużo
ciastek. Mieszka ze mną
w Gaszowicach. Cały
dzień opiekuje się moją
młodszą siostrą i gotuje
nam obiady. Najbardziej
mi smakuje rosołek.
Babcia Erna kiedyś pracowała w przedszkolu
jako kucharka, też mieszka w Gaszowicach.
Lubi chodzić do kościółka. Bardzo lubi
chodzić na spacery, niekiedy spacerujemy
po moim polu, a niekiedy idziemy na łąkę.
Prababcia Wanda bardzo lubi do mnie przyjeżdżać i się ze mną bawić, bo nie ma nic do
roboty. Kocham moje babcie!

Ja mam trzy
babcie, w tym
jedna prababcia. Mam bacie
Marysię, która
ma dziadka
Hermana. Ona
cały dzień
przebywa w
ogrodzie i bardzo lubi sadzić kwiaty. Kiedyś pracowała na poczcie.
Babcia Jola ma dziadka Henia. Ona
jest kucharką. Czasami lubi patrzeć
na ﬁlmy w telewizji. Prababcia
Wanda ma dziadka Alfreda. Ona
jest już trochę starsza. Czasem ją
odwiedzam. Kocham moje babcie!

Mam jedną
babcię, mieszka
w Górkach.
Ma krótkie
włosy, czarne
z czerwonym.
Ma kury i daje
im jedzonko,
jak je nakarmi to patrzy na telewizję. Gotuje,
sprząta. Razem z mamą, tata i z moja
siostrzyczką odwiedzamy ją. Lubię
jak ugotuje kluski i jak zrobi ciasto.
Czasem chodzę z nią na spacery. Kocham ją. Chciałabym jej życzyć, żeby
kochała dziadka i była szczęśliwa.

Przedszkole w Gaszowicach

PATRYCJA CHENTOSZ
Babcia Hela mieszka w Czerwionce
w blokach. Teraz
pracuje w biurze i
zajmuje się węglem.
Po pracy robi herbatę i przygotowuje
ciasto. Bawimy się
razem, wygłupiamy,
pomagam jej w gotowaniu, robieniu
sałatki i sprzątaniu, a jak zostaję u babci
na noc to czyta mi bajki. Babcia Ela ze
mną mieszka. Razem się przytulamy. Jak
wrócę z przedszkola to rozmawiamy.
Pomagam jej czasem w gotowaniu i
sprzątaniu. Kocham je bardzo za to, że
się mną opiekują.

Grupa Stokrotki 6-latki
Wychowawczyni: Ewa Kwiaton

ZUZIA CHEŁSTOWSKA
SIMONA ŁOKAJ

FOT. KASIA MACIEJOWSKA (12)

Przedszkole w Gaszowicach

Grupa Motylki 5,6-latki
Wychowawczyni: Barbara Wojtek

Babcia Werka
robi mi dobre
jajka, przynosi
mi słodycze i
zawsze kupuje mi
lody. Mieszka na
Sumińskiej. Cały
dzień gotuje, a
potem odpoczywa. Jej ulubiony ﬁlm to „Kryminaliści”.
Babcia mi czyta i opowiada. Babcia
Luca cały czas musi jeść, żeby mieć
siłę do pracy w domu. Odkurza, wyciera, sprząta kurze. Smakuje mi jak zrobi
naleśniki. Opowiada mi różne bajki. Ma
psa Hektora. Kocham je za to, że mi
fajnie gotują. Chciałabym im życzyć,
żeby mogły sobie odpocząć.

AGNIESZKA PAPIEROK
Babcia Lidka
mieszka w
Gaszowicach. Ma
krótkie, czarne
włosy i chodzi w
spodniach. Kiedyś
pracowała w kuchni, gotowała. W
ciągu dnia sprząta
i gotuje obiad. Najbardziej lubię jak zrobi kluski. Babcia Bronisława też mieszka
w Gaszowicach, mieszka razem ze
mną. Jest kucharką w przedszkolu. Po
pracy odpoczywa. Babcia opiekuje się
ogrodem, niedawno wyrywała kwiaty
żeby nie zmarzły zimą. Kocham babcie.
Chciałabym im życzyć dużo zdrowia.

Babcia Mila ma
czarne włosy.
Mieszka na blokach. Cały dzień
ogląda telewizję,
lubi patrzeć na
„Przepis na życie”.
Jak ją odwiedzam
to układamy
puzzle. Pomagam jej w gotowaniu.
Chodzimy razem na spacery do lasu.
Babcia Halina piecze ciasteczka. Mieszka w Rydułtowach w domku. Ma ogród
i sadzi w nim drzewka i kwiaty. Jak ją
odwiedzę to się bawimy w chowanego, albo bawimy się z psem. Kocham
babcie za to, że mi wszystko gotują.

Babcia Hania gotuje
mi pyszne obiadki,
najbardziej lubię
rosołek. Ona mieszka daleko w bloku.
Cały dzień gotuje
obiadki i sprząta.
Jak ją odwiedzę to
się bawimy w berka.
Najczęściej jej pomagam w gotowaniu.
Babcia Jola mieszka w Krzyszkowicach
i lubię z nią gotować. Robi mi pyszny
barszczyk z uszkami. Jak ma czas, to
idziemy na spacer, lubimy spacerować
do kościółka i z powrotem. Babcia ma
ogród i podlewa w nim kwitki. Kocham
je! Chciałabym, żeby zawsze były
wesołe.
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REKLAMA

RYBNIK, ul. 3-go Maja 7

TEL. 32 423 75 11

ORGANIZUJEMY:
przyjęcia okolicznościowe
wesela • komunie • catering

Fundatorem zabawek edukacyjnych
dla przedszkola jest ﬁrma Marko
ekspert zabawek rozwojowych
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Spóźnialscy musieli wytłumaczyć się na samym początku

Wszyscy uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę

Przyjęcie nowych członków do grona gwarków

W pierwszą listopadową sobotę w sali OSP Lyski odbyła się tradycyjna górnicza biesiada

Jubileuszowe Gwarki
leuszowe, po raz piętnasty
spotykamy się na wspólnej
zabawie. Staramy się o to,
aby nasze spotkania każdego roku były inne, dbamy o
urozmaicony program ar-

Wysokie Prezydium

tystyczny i niepowtarzalne
konkursy. Spotykamy się na
zmianę raz w Lyskach, raz
w Radoszowach – mówił
Andrzej Kolarczyk. Gwarkowie spotkali się punktualnie

o 17.00 i rozpoczęli wspólne
biesiadowanie, które urozmaicone było ciekawymi
konkursami.
Wszystkich
zgromadzonych gości przywitało Wysokie Prezydium,

Organizatorzy zadbali o wiele ciekawych konkursów

którego prezesem był Henryk
Hajduk zastępca burmistrza
Rydułtów. Zgromadzeni goście podzielni zostali na dwie
drużyny. Na czele Fojermanów stał kontrapunkt Marek

Szczyrba, a Kniplami dowodził Eugeniusz Sładek, którzy
wyznaczali uczestników poszczególnych konkursów. O
oprawę muzyczna wieczoru
dbał kabaret To Nie My. (KM)

Panie Halina Palica i
Bogusława Porąbka dbały o
podniebienia gości

Wojciech Szymiczek w roli
śląskiego indianina

FOT. KASIA MACIEJOWSKA (7)

Pomysłodawcami gwarków są Michał Pierchała, prezes Klubu Przyjaciół Nowsi
Radoszowy oraz prezes OSP
Lyski, Andrzej Kolarczyk.
– Dzisiejsze gwarki są jubi-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (3)

Ratownicy sprawdzili rybnicką młodzież

Profesjonalni ratownicy medyczni wspierali rybnicka młodzież

Najlepsi w turnieju „Awantura o zdrowie”

W Szkole Podstawowej nr
35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku odbył się
Trzeci Międzyszkolny Turniej
Wiedzy i Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Awantura o
zdrowie”. Celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie
wiadomości i umiejętności z
zakresu udzielania pierwszej
pomocy oraz radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających
życiu.

zentujące SP nr 11, 13, 18,
21, 22, 24, 34, ZSP 1, ZSP
2 oraz pozakonkursowo
zawodnicy z SP 35. Najpierw uczestnicy odpowiadali pisemnie na 30 pytań
z zakresu zachowania się i
udzielania pomocy oﬁarom
wypadków, a także udzielania pomocy przy np. zatruciach, zadławieniach,
złamaniach, krwotokach,
oparzeniach itp. Następnie pod okiem ratowników

Turniej składajał się z pisemnej części – sprawdzającej wiedzę teoretyczną
i części praktycznej weryﬁkującej umiejętności w
zakresie opatrywania, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pomocy
osobie dławiącej się i przy
zasłabnięciu oraz prawidłowego ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej.
W imprezie wystartowały
trzyosobowe zespoły repre-

medycznych i higienistki
szkolnej drużyny wykazywały się umiejętnościami
praktycznymi, wykonywały
plakat nt. „Promocja pierwszej pomocy wśród dzieci i
młodzieży”, a także rozwiązywały, przygotowany w formie zabawowej, quiz.
Po zliczeniu punktacji
okazało się, że reprezentanci SP nr 11 i 18 zdobyli ich
tyle samo. W tej sytuacji ratownicy medyczni przepro-

Uczestnicy turnieju oprócz wiedzy teoretycznej musieli również
wykazać się umiejętnościami praktycznymi

wadzili dogrywkę pomiędzy
tymi dwoma drużynami.
Ostatecznie lepsi okazali się
uczniowie z SP nr 18, którzy
zostali zwycięzcami turnieju. Drugie miejsce zajęli zawodnicy z SP nr 11, a trzecie
z SP nr 24.
– Mam nadzieję, że przyszłoroczna, czwarta już edycja tego turnieju, również
będzie cieszyła się takim
zainteresowaniem i odbywała się na takim poziomie

jak tegoroczna. Gratuluję zawodnikom, którzy rozwiązywali zadania poza turniejem
i zdobyli najwięcej punktów.
To oczywiście daję nadzieję,
że w tym roku nasi uczniowie mogą powtórzyć sukces swoich kolegów sprzed
roku, którzy wygrali turniej
na szczeblu wojewódzkim
– powiedział po zawodach
Artur Mielczarek dyrektor
SP 35.
(pm)
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uperbabcia
Ssupernagrody

Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

Ruszamy z kolejną edycją konkursu „Superbabcia”. Ta wypowiedź o Superbabci, która najbardziej przypadnie
Wam do gustu, wygrywa. Głosować można, przesyłając sms-y. Wyniki ogłosimy w styczniu. Nagrody to:
wykwintny obiad w restauracji Pasja w Rybniku dla Superbabci i jej rodziny oraz zabawki edukacyjne dla
przedszkola, z którego pochodzi zwycięzca.
Wyślĳ SMS na numer 7101, odpowiadając na pytanie, która wypowiedź podoba
Ci się najbardziej (odpowiedzią jest imię i nazwisko przedszkolaka)
czyli: NRB imię i nazwisko przedszkolaka. Głosować można
do poniedziałku do godziny 12.00.
Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.

LAURA BATOR
MAŁGOSIA BARTOSZEK

JULIA RADYSZUK
Babcia Janka ma u
siebie moje auta.
Mieszka obok
mojego bloku.
Ma trochę długie
włosy i chodzi
ubrana w sukniach.
Razem chodzimy do sklepu. Babcia
Zosia mieszka w bloku. Też ma
trochę długie włosy, takie czarne
i lubi patrzeć na telewizję. Babcia
prababcia mieszka bardzo daleko
w domu i ma ogród, na który nie
można wchodzić. Kocham babcie,
bo one są takie ładne.

Grupa Kleksiki 5,6-latki
Wychowawczyni: Joanna Szymura

Babcia Mariola chodzi
w spodniach i ma krótkie włosy. Mieszka koło
przedszkola i czasem
mnie odbiera. Lubi robić
obiad dziadkowi albo
kanapki do pracy. Babcia
Ania lubi szyć na drutach. Jest kucharką
i gotuje obiady. Chodzimy razem na
spacery i czyta mi książki. Babcia Halinka
to moja prababcia. Mieszka w Rybniku i
chodzi do kościoła. Często ją odwiedzam
i gram z nią w karty i bawimy się w misia.
Kocham moje babcie!

Babcia Ewa czasami
chodzi ze mną na
podwórko i ogląda ze
mną bajki. Jak mam u
niej psa to wychodzi ze
mną i z psem. Lubię
jak ugotuje naleśniki,
placki i zupę pomidorową. Babcia Grażyna
mieszka w Czerwionce obok mnie, chodzi
w spodniach i ma kręcone włosy. Często
ze mną chodzi na dwór. Pomagam jej w
gotowaniu. Prababcia mieszka w Wiśle,
ma ogród, krowy, koty i małe świnki. Jak
ją odwiedzę to gramy w piłkę. Kocham
babcie, bo robią dobre obiadki.

Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach
WIKTORIA ŻELAZKO

SYLWIA MALINOWSKA

WIKTORIA BUDNY

Mam dwie babcie. Babcia Małgosia mieszka w Katowicach
w domku i ma ogród. Sadzi
w nim nasiona słonecznika
i drzewka, z których rosną
jabłuszka i gruszki. Babcia robi
też obiady, kolacje i śniadania.
Lubię jak ugotuje zupę z ziemniaczkami. Babcia
ma krótkie, czarne włosy i zawsze ubiera się po
swojemu. Babcia Usia bardzo lubi gotować. najbardziej mi smakują naleśniki. Ma mały domek
i pieska, nazywa się Mopsik, mówimy, że to
taka mała, mięciutka przytulanka. Kocham moje
babcie bardzo, bardzo, bardzo. Chciałabym im
życzyć, żeby były zdrowe i długo żyły.

Mam dwie babcie,
jedna mieszka w
Leszczynach a
druga na wsi. Ta,
która mieszka w
Leszczynach gotuje
obiadki. Często ją
odwiedzamy. Jak u niej jesteśmy to
pytam mamy czy mogę zostać u babci
na noc, lubię u niej spać. Niekiedy
gramy razem w warcaby, chodzimy na
plac zabaw. Ma psa, nazywa się Pucek.
Druga babcia mieszka na wsi i ma
ogród, a w nim maliny. Jeżdżę tam na
wakacje. Kocham babcie!

Mam jedną
babcię, mieszka w Leszczynach w bloku.
Ma kręcone,
czarne włosy.
Najczęściej
chodzi w sukienkach. Pracuje
w Rybniku i w pracy zarabia
pieniążki. Po pracy babcia je
obiad. Jak ja odwiedzę to się
bawimy w berka. Chodzimy
razem na grzyby. Lubię jak
ugotuje spaghetti. Babcia lubi
oglądać „Księdza Mateusza” i
czasem czyta. Kocham ją.

Grupa Ptaszki 4,5-latki
Wychowawczyni: Irena Rejczak
PATRYCJA KURPANIK

SEBASTIAN FRÖHLICH

Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

Grupa Żabki 5-latki
Wychowawczyni: Elżbieta Kokowska

KAROLINA KUBIENIEC
Babcia Józia mieszka w
Knurowie w bloku. Lubi
robić coś na komputerze.
Rano idzie do sklepu, a
potem gotuje. Smakuje
mi jak zrobi makaron. Jak
ja odwiedzam to chodzimy razem na spacerki, lubimy spacerować
do parku. Babcia Danuta mieszka koło
mnie w domku i często plewi w ogrodzie.
Ta babcia też pracuje na komputerze. Razem rysujemy. Babcia prababcia mieszka w
Kępnie. Jak ją odwiedzę to sobie gadamy,
opowiadam jej jak było w przedszkolu.
Kocham babcie. Chciałabym im życzyć
zdrowia, szczęścia i pomyślności.

DAWID REPKO

JULIA SUCHOWICZ

Babcia Helenka czyta
mi bajki i bawię się
u niej zabawkami.
Lubimy się bawić w
chowanego i ganianego. Czasem gotuje
mi pyszne kluski i
mięsko. Babcia pracuje, w pracy sprzedaje kury. Babcia Kasia fajnie wygląda,
ma białe, krótkie włosy i mieszka blisko
przedszkola. Czasem oglądamy razem
gazety. Lubi oglądać telewizję, czasem
ja patrzę na bajki, a ona gotuje obiad.
Smakuje mi jak zrobi pierogi. Kocham
babcie, bo zawsze są dla mnie miłe.

Babcia Usia mieszka
w bloku na trzecim
piętrze. Ma czarne,
krótkie włosy, chodzi
w spodniach i boi się
zwierząt. Po przedszkolu jem u niej
obiadek, a potem bawimy się i czasem
rysujemy farbami. Babcia pracuje,
sprzedaje kiełbaski. Babcia Renia ma
rude włosy i też mieszka w bloku, tylko,
że na czwartym piętrze. Po przedszkolu
czasem idziemy zobaczyć rybki do
zoologicznego. Kocham babcie, bo mi
kupują różne rzeczy.

Babcia Dorota mieszka w
niebieskim domu.
Codziennie
kupuje mi jajko
niespodziankę.
Czasem razem
z dziadkiem przyprowadza mnie
do przedszkola. Lubi rozwiązywać
krzyżówki. Razem bawimy się w
chowanego i rysujemy. Babcia
Marysia ma białe, krótkie włosy.
Mieszka daleko i ma u siebie różne
zabawki, jak ja odwiedzę to czasem
rzucamy piłeczką. Kocham babcie
za to, że się ze mną bawią.

Babcia Halinka zawsze
do mnie przychodzi i
chodzimy na spacer,
lubimy spacerować
do parku i na działkę.
Rośnie tam marchewka,
kwiatki i jeszcze sałata
czerwona i zielona. Na działce bawimy
się w piasku. Babcia Tereska gotuje
pyszne obiady i pyszna mizerię. Mieszka
w Leszczynach w moim domu. Zajmuje
się moja mała siostrzyczką. Jak nie było
siostrzyczki to razem rysowałyśmy. Chciałabym życzyć babciom, żeby były wesołe
i zdrowe.

Przedszkole nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

JULIA LENARTOWICZ
Babcia Ewa mieszka na
ulicy Żeromskiego w
bloku. Ma psa nazywa się Dino. Babcia
pracuje w przedszkolu,
przygotowuje śniadania
i obiady. Ma krótkie, jasno żółte włosy. Jak ją odwiedzę to ona
ogląda ﬁlm a ja się bawię, lubi oglądać
„Trudne sprawy”. Babcia Jadzia gotuje
dobry barszcz z kluseczkami. Mieszka
w bloku koło mojego. Ma czarne włosy
i kiedy czyta to nosi okulary. Chodzimy
na spacery, lubimy chodzić do lasu.
Kocham babcie, chciałabym żeby były
zdrowe.

Grupa Kaczuszki 6-latki
Wychowawczyni: Bernarda Jagodzińska

20 noworodki
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Dzień dobry! Mam na imię Alicja i jestem pierwszą
córeczka Kasi i Przemka Ostałowskich z Rybnika.
Mamusia i tatuś przywitali mnie na świecie 29
października o godz. 4.45. Miałam wtedy 56 cm
i ważyłam 3050 g. Przesyłam słodkie całuski kochanym rodzicom.

Witam! Nazywam się Błażej Koźlik. Rodzice Agnieszka i Łukasz uściskali mnie pierwszy raz 30 października o godz. 11.08. Miałem wtedy 56 cm i ważyłem
3640 g. Pozdrawiam mamę, tatę i brata Jakuba,
który czeka na mnie w domu w Szczerbicach.

Cześć! Jestem Gabriel i jestem pierwszym synem
Klaudii i Piotra Dobrowolskich z Rudy Kozielskiej.
Urodziłem się 29 października o godz. 14.45. Miałem wtedy 59 cm i ważyłem 3800 g. Pozdrawiam
moich wspaniałych rodziców.

Serwus! Ten przystojniaczek na zdjęciu to ja – Igor
Kalus. Urodziłem się 30 października o godz. 10.55.
Miałem wtedy 57 cm i ważyłem 3060 g. Pozdrawiam mamę Iwonę i tatę Marcina, jestem ich pierwszą pociechą. Mieszkamy w Stanowicach.

Hej! Mam na imię Ania, a na nazwisko Zalewska.
Swoje urodziny będę świętowała 29 października.
Pojawiłam się na świecie o godz. 11.05. Miałam
wtedy 55 cm i ważyłam 2940 g. Przesyłam buziaki
mamie Dorocie i tacie Marcinowi. Jesteśmy z Rybnika-Chwałowic.

Cześć! Ta urocza dziewczynka na zdjęciu to ja Michalina Osadnik. Urodziłam się 29 października o
godz. 18.15. Miałam wtedy 56 cm i ważyłam 3270
g. Pozdrawiam mamę Kasię i tatę Łukasza, jestem
ich pierwszą córeczką. Mieszkamy w Rybniku-Boguszowicach.

Witamy! Jesteśmy bliźniętami Moniki i Marcina Wolników z Rybnika. Urodziliśmy się 24 października. Ja Kamil
pojawiłem się o godz. 11.51 i miałem 50 cm i 2200 g, Moja siostrzyczka Kasia urodziła się o godz. 11.52 a
jej wymiary to 54 cm i 2820 g. Pozdrawiamy naszych kochanych rodziców.

Hura! Już jestem! Nazywam się Magdalena Kolarczyk. Rodzice Joanna i Wojciech uściskali mnie
pierwszy raz 29 października o godz. 19.15. Miałam
wtedy 56 cm i ważyłam 3770 g. Przesyłam buziaki
mamie, tacie i bratu Tomkowi, który czeka na mnie
w domku w Rydułtowach.

Hej! Jestem Paulina Sulska. Jestem pierwszą córeczką Agnieszki i Tomasza z Rybnika. Urodziłam
się 25 października o godz. 10.00. Miałam wtedy
57 cm i ważyłam 3780 g. Przesyłam słodkie buziaki
kochanym rodzicom.

Witam! Mam na imię Filip a na nazwisko Cuber.
Urodziłem się 25 października o godz. 11.10. Miałem wtedy 56 cm i ważyłem 3340 g. Przesyłam
pozdrowienia rodzicom Bernadecie i Zbigniewowi.
Jesteśmy z Pstrążnej.

Serwus! Nazywam się Konrad Szymura. Rodzice
przywitali mnie na świecie 25 października o godz.
6.00. Miałem wtedy 60 cm i ważyłem 3850 g.
Pozdrawiam mamusię Paulinę i tatusia Łukasza.
Mieszkamy w Rybniku-Gotartowicach.
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Prezydent Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
gminnych lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 61

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
n/w nieruchomości gminnych

1. lokal użytkowy nr I przy ul. Kościuszki 61

1. Trzeci przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działek
386/80, 387/80, 388/80 i 389/80 położonej w Rybniku przy ul. Majątkowej

Cena wywoławcza: 184.500,00 zł (lokal) + 800,00 zł (pierwsza opłata netto)
Wysokość wadium: 35.000,00 zł
• niewyodrębniony lokal użytkowy nr I zlokalizowany na parterze pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku przy ul. Kościuszki 61 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 26/1000 części
w działkach nr 4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 o łącznej pow. 0,0846 ha, obręb Rybnik,
k.m. 3, zapis w kw GL1Y/00098243/0 Sądu Rejonowego w Rybniku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61
m2 a tworzą ją sala usługowa, dwa korytarze, dwa zaplecza i wc.
• lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan.; ogrzewanie centralne
• stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25% ceny gruntu + VAT 23%, a opłat rocznych 3% i może być
aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie
• licytacji podlega cena lokalu, a do najwyższej wylicytowanej ceny dodana zostanie kwota stanowiąca pierwszą
opłatę wynikającą z proporcji ceny wywoławczej lokalu i gruntu
• sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w ten sposób, że opodatkowane (stawką 23 %) jest jedynie prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 26/1000 części w działkach nr
4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 natomiast lokal jest zwolniony z tego podatku
• księga wieczysta (grunt) prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
• wyodrębnienie lokalu nastąpi jednocześnie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
• lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony
• przetarg przeprowadzony w dniu 19 października 2011 r. zakończony został wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza: 75.000,00 zł (netto)
Wysokość wadium: 10.000,00 zł

2. lokal użytkowy nr II przy ul. Kościuszki 61

• Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek nr 386/80, 387/80, 388/80 i 389/80 o łącznej
powierzchni 0,2364 ha, obręb Wielopole, k.m.3, zapis. odpowiednio w KW GL1Y/00108013/3 i KW
GL1Y/00021484/1 Sądu Rejonowego w Rybniku
• Nieruchomość zlokalizowana jest w streﬁe podmiejskiej w otoczeniu nieużytków, pół uprawnych i sieci
elektroenergetycznych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Majątkowej poprzez gminną
drogę wewnętrzną. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Uzbrojenie nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie
nieruchomości. Działki porośnięte są roślinnością traw, krzewów i pojedynczymi drzewami.
• Plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów (4.P), w streﬁe ochronnej od istniejących i projektowanych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 400kV, 220 kV i średniego napięcia powyżej 1kV o uciążliwym oddziaływaniu
oraz w terenach, gdzie wprowadzono opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
• Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
• Księga wieczysta GL1Y/00108013/3 nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych. Księga wieczysta
GL1Y/00021484/1 wykazuje wpis obciążeniowy dotyczący prawa drogi na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Wielopole wyk.l.166.
• Przetargi przeprowadzone w dniach 15 czerwca i 28 września 2011 r. zakończone zostały wynikiem
negatywnym

Cena wywoławcza: 322.000,00 zł (lokal) + 1.425,00 zł (pierwsza opłata netto)
Wysokość wadium: 60.000,00 zł

2. Czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 673/28 położonej w Rybniku przy ul. Szulika

• niewyodrębniony lokal użytkowy nr II zlokalizowany na parterze pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego
budynku przy ul. Kościuszki 61 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 46/1000
części w działkach nr 4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 o łącznej pow. 0,0846 ha, obręb
Rybnik, k.m. 3, zapis w kw GL1Y/00098243/0 Sądu Rejonowego w Rybniku. Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi 106,50 m2 a tworzą ją sala sprzedaży, dwa korytarze, trzy zaplecza, łazienka i wc.
• lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan.; ogrzewanie centralne
• stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25% ceny gruntu + VAT 23%, a opłat rocznych 3% i może być
aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie
• licytacji podlega cena lokalu, a do najwyższej wylicytowanej ceny dodana zostanie kwota stanowiąca pierwszą
opłatę wynikającą z proporcji ceny wywoławczej lokalu i gruntu
• sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w ten sposób, że opodatkowane (stawką 23 %) jest jedynie prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 46/1000 części w działkach nr
4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 natomiast lokal jest zwolniony z tego podatku
• księga wieczysta (grunt) prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
• wyodrębnienie lokalu nastąpi jednocześnie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
• przetarg przeprowadzony w dniu 19 października 2011 r. zakończony został wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza: 11.000,00 zł (netto)
Wysokość wadium: 2.000,00 zł

3. lokal użytkowy nr V przy ul. Kościuszki 61
Cena wywoławcza: 315.500,00 zł (lokal) + 1.500,00 zł (pierwsza opłata netto)
Wysokość wadium: 61.000,00 zł
• niewyodrębniony lokal użytkowy nr V zlokalizowany na parterze pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego
budynku przy ul. Kościuszki 61 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 47/1000
części w działkach nr 4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 o łącznej pow. 0,0846 ha, obręb
Rybnik, k.m. 3, zapis w kw GL1Y/00098243/0 Sądu Rejonowego w Rybniku. Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi 109,90 m2 a tworzą ją sala usługowa, trzy korytarze, trzy zaplecza i wc.
• lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan.; ogrzewanie centralne
• stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25 % ceny gruntu + VAT 23 %, a opłat rocznych 3% i może być
aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie
• licytacji podlega cena lokalu, a do najwyższej wylicytowanej ceny dodana zostanie kwota stanowiąca pierwszą
opłatę wynikającą z proporcji ceny wywoławczej lokalu i gruntu
• sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w ten sposób, że opodatkowane (stawką 23 %) jest jedynie prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 47/1000 części w działkach nr
4067/281, 4074/209, 4069/229, 4072/228 i 4077/224 natomiast lokal jest zwolniony z tego podatku
• księga wieczysta (grunt) prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych
• wyodrębnienie lokalu nastąpi jednocześnie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży
• lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony
• przetarg przeprowadzony w dniu 19 października 2011 r. zakończony został wynikiem negatywnym

WARUNKI PRZETARGU:
• Przetarg rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godzinie 9.30 w sali nr 264, II piętro budynku Urzędu
Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.
• Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia
wadium, dowód tożsamości; ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w
ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku
odrębnego.
• Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Rybnika BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik 84 1140 1179 0000 2224 1800 1015.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
• Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości
• Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
• Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w
zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać w dniach 07-09
grudnia 2011 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok.
262 tel. (0-32) 43 922 62
• Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.
rybnik.eu

• Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki nr 673/28 o powierzchni 0,0311 ha, obręb Chwałowice, k.m.2, zapis. w KW GL1Y/00116533/3 Sądu Rejonowego w Rybniku
• Nieruchomość zlokalizowana jest w streﬁe podmiejskiej w otoczeniu obiektów mieszkalnych. Działka ma
kształt nieregularny. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Szulika poprzez gminną, wewnętrzną
drogę dojazdową oznaczoną nr działki 671/28, obręb Chwałowice, k.m. 2, zapis. w KW nr 138923 na
której ustanowiona zostanie służebność drogi polegająca na prawie przechodu i przejazdu.
W północno-wschodniej części działki na niewielkim odcinku przebiega sieć kanalizacyjna.
W otoczeniu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna i teletechniczna.
• Plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość m.in.: w terenach usług (N U), w strefach izolacyjnych i ochronnych od głównych sieci infrastruktury technicznej, w terenie górniczym KWK
„Chwałowice”
• Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%
• Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wykazuje wpis obciążeniowy dotyczący prawa drogi
na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Chwałowice 302, 303.
• Przetargi przeprowadzone w dniach 04 maja, 15 czerwca i 28 września 2011 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym
WARUNKI PRZETARGU:
• Przetarg rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godzinie 9.20 w sali nr 264, II piętro budynku
Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.
• Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości; ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu
(osoby prawne), zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby
pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie
nabywana z majątku odrębnego.
• Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Rybnika BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik 84 1140 1179 0000 2224
1800 1015.
• Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
• Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
• Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
• Sprzedaż tych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 % w ten sposób, że
zostanie on doliczony do najwyższej wylicytowanej ceny netto.
• Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Miasta można dokonywać w dniach
07-09 grudnia 2011 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2,
pok. 262 tel. (0-32) 43 922 62
• Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej
www.rybnik.eu

Prezydent Miasta Rybnika
informuje o wywieszeniu od dzisiaj na okres
21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika
przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz na stronie
internetowej www.rybnik.eu
wykazu gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu gminnych
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę.

Największy
portal
informacyjny
w regionie

22 ogłoszenia drobne
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 173 000. 3-drzwiowy,
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, c. zamek, radio z mp3, opony letnie
+ zimówki. Bezwypadkowy. Cena 5.500
zł (do negocjacji). Tel. 608-012-075.

• Vw Golf 1999r. 1,4 benzyna, stan
bardzo dobry, cena 9900 do negocjacji.
Tel. 665-991-707, Wodzisław.

• Vw passat 1,9 TDI, przebieg 278.000,
serwisowany, cena 13500 do negocjacji,
693-626-441.
• Sprzedam tanio brony ciężkie do składania (5 sztuk) pług 2-skibowy i kos
606-141-338.
• Audi A4, 1997, 1.6 benzyna, alufelgi,
zadbany, abs, szyber elektroniczny, czerwony, 602-323-582.
• Ford escort, 1.8 TD, 1997, 90 KM, poduszki, abs, centralny zamek, alufelgi, +
zimówki, 600-302-642.

Tygodnik Rybnicki • wtorek, 8 listopada 2011 r.
• Kasacja, złomowanie aut, odbiór
od klienta, płacimy gotówką, 60 gr/kg.
Wystawiamy zaświadczenia, transport
gratis. Kompletne, niekompletne,
rozbite, niesprawne i skorodowane. Tel. 501-525-515, 32-455-19-38,
od 7.00 – 20.00, sob. 7.00 – 13.00.
• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze, traktory i koparko-ładowarki,
tel. 501-011-090.
• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne,
uszkodzone, skorodowane, starocie:
warszawa, syrena itp. Gotówka, przyjazd natychmiastowy, 516-232-185,
518-995-038.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę, punto, dostawcze, inne. 516-232-185, 518-995-038.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• Akcje JSW kupię, 513-288-524.

GASTRONOMIA
• Gastronomia Mimo www.mimo.net.pl
Hala Sezam (targ), Racibórz, Eichendorffa. Katering, dowóz, wesela, urodziny,
32-726-15-73, 603-460-249.

• Skup, sprzedaż samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd do klienta
gratis 792-785-493.

• Masz brak zdolności kredytowej? Kredyty od 20 000 – rata 376 zł, Wodzisław,
Rynek 14, 32-476-70-65.
• Kredyty bezwiekowo, 10 tys rata 188 zł,
hipoteczne konsolidacyjne Wodzisław,
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65, 32-410-4532.
• Masz opóźnienia w spłatach? Chcesz
płacić jedną niższą ratę? Zadzwoń
do Nas, tel. 32-419-92-84.
• Pożyczki 300-1000 zł. Błyskawicznie.
Tel. 531-150-150.

• Gotówka pozabankowo, pod zastaw
nieruchomości, na dowolny cel, również
dla zadłużonych! Bez BIK, zaświadczeń
i opłat wstępnych! 32-707-23-32.

BIZNES

• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis, 503960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.

• Oddłużamy od 50 tys. – rata 386 zł,
bezwiekowo, Wodzisław, ul. Kubsza 14,
32- 455-68-65, 535-550-323.

• Chwilówki wypłacane od ręki, chwilówki z komornikiem, chwilówki na sam
dowód, duża przyznawalność, 32-45477-64, 515-454-398.

INNE
• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033, 793-913-434.

• Kredyty od 15 000 – rata 282 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki), tel. 535550-323, 32-455-11-67.

• Kredyt 10 tys. – rata 188 zł, kredyty bezwiekowo, Wodzisław, ul. Konstancji 14,
tel. 32-410-45-32, 32-455-68-65.

• Auto – skup wszystkie marki oraz Corolla 1989-1993 503-094-857.

KUPIĘ
• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji.
Złomowanie, umowa, gotówka od ręki.
Najlepsze ceny. Sprzedaż części używanych. Racibórz, Rybnik, Wodzisław. Dojazd gratis, 692-191-585, 32-415-72-60.

• Oddłużeniowe od 100 tys. – rata 543 zł,
Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko), tel. 32-41532-82, 32-476-70-65.

KREDYTY – POŻYCZKI

MATRYMONIALNE
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.
• Pani pozna pana w wieku 46-60 lat wyłącznie do stałego związku. Kontakt sms
794-732-488.

• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe, bez BIK-u.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce.
Bez ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź! Tel. 694-826-852.

NAUKA
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.

• Kupię – seicento, golfa, passata, astrę
i inne – gotówka, do 15 tys. zł, tel. 517777-305.

• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na jasnych
zasadach i bez zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7.00 – 21.00.

• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000 –
rata 188 zł, Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko),
tel. 32-415-32-82, 32-455-68-65.

• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygotowanie do egzaminów. Racibórz, Matejki
4/2, tel. 32-415-25-84.
• Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego. Możliwość sprawdzenia twojej prezentacji, 665-443-737-,
GG 11590622.

• Prywatna nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianino, fortepian,
keybord, organy, 668-376-553, www.
rytmradlin.pl.

• Sprzedam dom jednorodzinnym z polem, cena 130.000 zł, Zawada Książęca,
507-423-792.
• Sprzedam dom piętrowy o pow. użytkowej 200 m kw. z piwnicą. Boboluszki
gm. Branice, 691-694-085.

• Język angielski – niemiecki – matematyka – przedmioty ścisłe. Dojazd do domu ucznia 507-799-916.

• Sprzedam mieszkanie 37 m kw. w Raciborzu, 609-216-308.

• Hiszpański z English School! Grupy,
zajęcia indywidualne. Wtorki i czwartki,
zapraszamy. English School, Racibórz,
tel.324151222.

• Pilnie sprzedam nowy dom kanadyjski
w Wojnowicach. Cena 259000 zł, Vacatio
662-081-314.

• J.niem., korepetycje, pomoc w odrabianiu zadań, przygotowania do lekcji,
egzaminów, wszystkie poziomy, 502393-227, 35zł./h.

• Mieszkanie Racibórz, ul. Opawska 46
m kw., I-p, M3. Cena 110 000 zł. Vacatio,
662-081-314.
• Kawalerka 33 m kw., III-p, ul. Ludwika.
cena 80 000. Vacatio 662-081-314.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam działki budowlane 10.5-arowe w miejscowości Bluszczów-media
tel. 784-379-566.

• Dom Grzegorzowice 120 m kw., cena
235 000. Vacatio, 662-081-314.
• Dom Owsiszcze 153 m3, działka 14 ar.
cena 185 000. Vacatio 664-013-100.

• Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów
pod lasem, Wodzisław Śląski – Grodzisko, 606-727-722.

• Kawalerka 33 m kw., 4 piętro. Cena 73
000 Vacatio 662-081-314.

• Sprzedam rezydencję w stylu zameczek w Chróstach, 540 m kw., 4 garaże,
1998 r. budowy, działka o pow. 3 ha,
cena 450.000 zł, woj. opolskie, 608-815941, 0049/1748-794-094.

• Mieszkanie 94 m kw., ul. Wojska Polskiego. Cena 250 000. Vacatio 662-081314.

• Sprzedam działkę w Raciborzu – Brzeziu, 21 arów, 100% budowlana, 115 000
zł, tel. 503-398-548.

• Mieszkanie Rydułtowy 55 m kw., os.
Orłowiec. Cena 110.000. Vacatio, 662081-314.

• Sprzedam mieszkanie w budynku
wolno stojącym z ogrodem i garażem,
parter, Raciborz, Warszawska 8. Kontakt
jolanta@noos.fr.

• Połowa dom w Baborowie 68 m kw.,
działka 3 ary. Cena 72.000. Vacatio, 662081-314.

• Dom Radlin 150 m kw., działka 7 ar. Vacatio, 662-081-314.

• Wyremontowana kawalerka o pow. 38
m kw., Racibórz, Żorska. W cenie mieszkania kuchnia wraz z zabudowanym
sprzętem AGD. Cena 93.000 zł, tel. 504867-124.

• Sprzedam 3 działki budowlane, Brzezie,
ul. Wiśniowa, media, piękne widoki,
od 50 zł/m kw., 505-079-369.
• Sprzedam budynek handlowo-usługowy w Wodzisławiu przy placu Gladbeck.
Ades, 516-020-719, www.ades.org.pl.

• Sprzedam działki w Babicach, 793-574990.

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
48 m kw. Czerwięcice, cena do negocjacji, 507-423-759.

• Sprzedam tanio mieszkanie kawalerkę,
Wodzisław 39 m kw., II p., cena 61.000,
tel. 602-695-159.

• Sprzedam mieszkanie Racibórz, Żorska
7/42 56 m kw. po remoncie, umeblowane, 129.000, 502-298-123.
• Sprzedam lub wynajmę dobrze prosperujący sklep monopolowo-tytoniowy
z wyposażeniem i towarem, 605-083772.

• Sprzedam tanio mieszkanie kawalerkę,
Wodzisław 29 m kw., II p., cena 63.000,
tel. 602-695-159.
• Sprzedam tanio mieszkanie, Radlin
centrum, 50 m kw., parter, cena 94.000,
tel. 602-695-159.

CENNIK ogłoszeń drobnych*
•
•
•
•
•

motoryzacja
(sprzedam, kupię, inne) – 15 zł  
biznes – 15 zł  
gastronomia – 15 zł  
kredyty, pożyczki – 15 zł  
matrymonialne – 10 zł  

•
•
•
•
•

nauka – 10 zł  
nieruchomości
(sprzedam, kupię, wynajmę) – 15 zł  
różne – 10 zł  
towarzyskie – 30 zł
transport – 15 zł  

•
•
•
•
•
•

turystyka – 15 zł  
usługi remontowo-budowlane – 15 zł  
usługi różne – 15 zł
wróżby – 15 zł  
zdrowie – 15 zł
zwierzęta – 15 zł

• praca – 5 zł PROMOCJA!

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

dodatkowe możliwości: • pogrubienie + 5 zł, • ramka + 5 zł, • kontra + 5 zł, • apla + 5 zł, • kolor + 5 zł, • ogłoszenie podwójne (do 30 słów) + 10 zł

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

Racibórz

PSZÓW

Rydułtowy

WODZISŁAW ŚL.

Rybnik

• Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.,
ul. Zborowa 4,
pn. – pt. 8.00 – 16.00
tel. 32-415-47-27,
fax 32-414-02-60

• Sklep Spożywczy
Aleksandra Jordan
ul. Pszowska 555
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 8.00 – 14.00
tel. 501-169-735

• Sklep „Hit”, ul. Ofiar Terroru 59 a
pn. – pt. 8.00 – 17.00,
sob. 9.00 – 13.00
tel. 32-457-63-34,
664-478-280, 604-278-378

• PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biura czynne: pn. – pt. 9.00 – 17.00
		
sob. 9.30 – 13.00
• Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. – pt. 8.00 – 16.00, tel. 32-455-20-19

• Księgarnia „SOWA”,
ul. Sobieskiego 24,
tel. 32-422-13-85
• Sklep „Logotel”, ul. Hallera 9
czynne: 8.00 –16.00, sob. 8.00 – 13.00
tel. 32-755-89-73

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl
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XSPHPN 3JMFZHSBXFEVH
XBTOZDI[BTBE.VTJQS[F
OJLOŕŗEPQPUŢƒOJFTUS[FƒP
OFHPQBBDVSP[LPT[Z

CBSE[JFK OJFQSBXEPQP
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XQSBXE[JXZNƒZDJV UVƒ
PCPLOBT
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29,99 zł
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34,90 zł

• Sprzedam tanio mieszkanie Rydułtowy
Orłowiec, 55 m kw., IV p., cena 105.000,
tel. 602-695-159.

• Lokal użytkowy, Opawska, 110 m kw.,
III p, kamienica, na biura, kancelarie.
Atrakcyjna cena. 661-116-077.

• Dom do sprzedania w Rozumicach,
okolice Raciborza. Trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, holl, garaż, nowa instalacja c.o.,
nowe okna. Gotowy do zamieszkania.
Cena 145 000, tel. 697-724-617.

• Do wynajęcia lokal użytkowy 550 m
kw., Racibórz ścisłe centrum, parter,
parking, 661-116-077.

• Mieszkanie do wynajęcia 50 m kw.,
Racibórz, II piętro, c.o., okna PCV, panele,
32-410-65-17, wieczorem.

• Odstąpię sklep 80 m kw. w Galerii
Srebrnej, 504-703-441.

• Do wynajęcia mieszkanie częściowo
umeblowane, do zamieszkania w centrum R-rza, 2 p + k, parter /47 m kw./ c.o.,
zadbane. Kontakt 505-452-366.

• Sprzedam działający pawilon sklepowy
w centrum Kietrza. Okazyjna cena, 604883-517.
• Dom w Bieńkowicach, pow. 75 m kw.,
budynek gospodarczy 20 m, działka 11
arów, 666-056-674.
• Sprzedam działkę budowlaną, 8 arów,
Babice k.Raciborza, tel. 663-320-111 (po
godz. 15.00).
ZAMIENIĘ
• Zamienię mieszkanie komunalne, 3-pokojowe, 59 m kw., c.o., przy ul. Opawskiej
(Racibórz), na kawalerkę, 509-744-620.
POSIADAM
DO WYNAJĘCIA
Wydawnictwo
Literackie
• Sklep pow. 28 m kw., Racibórz, Opawska (koło Biedronki) wejście od ul. Opawskiej, 0049/6938-7945, 609-224-470.

• Hala 120 m kw, murowana, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, centrum
– Wodzisław Śl., 513-962-976.

• Wynajmę dom w Raszczycach, tel. 505829-264, 0049/1773-615-521.

• Mieszkanie, Racibórz, Żorska, III p.,
umeblowane, 2-pokojowe, 1000 zł +
kaucja, 604-361-825.

• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
pod działalność gospodarczą, szczególnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
604-240-919.

• Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu, ul. Łąkowa, 900 zł + oplaty,
693-932-510.

• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
kw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
maax.pl, tel. 602-396-497.

• Wynajmę garsonierę 20 m2 w centrum
Raciborza, ul. Rzeźnicza, parter. 700 zł.
Tel. 888-963-144.
• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu, 49 m kw., 661-290-808.

• Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Raciborza, przy ul. Nowej
– 220 m kw., lub 2 x 120 m2,
www.raciborz-nowa9.maax.pl tel. 602396-497.

• Mieszkanie do wynajęcia dla pracowników firm. Racibórz, ul. Staszica. Cena
• Wynajmę wyremontowane i częściowo umeblowane 2-pokojowe ,0.&%*"
od osoby 250 zł minimum za m-c 1000
mieszkanie, 48 m kw. Czynsz wraz
zł, tel. 602-396-497.
".&3*$"/46..&3
z odstępnym 1100 zł + media, kaucja
• NJFTJŢDZ
Do wynajęcia pokoje mieszkalne, Raci"MFY

OB
LJMLB
3300 zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909QS[FE
SP[QPD[ŢDJFN
TUV
bórz,
ul. Polna i Pomnikowa, 300-500 zł
619 w godz. 9.00 – 19.00.
EJØXOB)BSWBSE[JFVEBKF
+ media, 785-838-363.
TJŢ EP TPOFD[OFHP -PT
• Lokal, 80 m kw., na parterze, Racibórz,
• Lokal na działalność, biuro, sklep, wy"OHFMFT CZQS[F[XBLBDKF
Długa 18 wynajmę, 606-827-738.
25 m kw. lub większy, Wodzisław
QPQSBDPXBŗ EMBnajmę,
TXPKFHP
• Wynajmę pomieszczenia na biuro
lub
PEOPT[ŕDFHPTVLDFTZLV
Cyganek, 604-974-570.
gabinet dla dentysty. Powierzchnia
m /B NJFKTDV
[ZOB 22
3PHFSB
PLB[VKF TJŢ KFEOBL
 ƒF  lokal o pow. 73 m, Rydułkw. Rybnik. Kontakt: 505-070-800.
• Wynajmę
XCSFX QS[FLPOBOJV
DBFK
towy
ul. Raciborska 254, tel. 792-083• Wynajmę lokal w centrum Raciborza
SPE[JOZ 3PHFSOJFKFTUCJ[
895, 880-537-396.
pod małą gastronomię, pow. 40OFTNFOFN4[ZCLPXZMF
m kw.,
726-587-329.
DJB [ )BSWBSEV •JWynajmę
PE UFHP mieszkanie o pow. 49 m kw.
D[BTV [BKNVKF TJŢ
D[ZT[
w
Raciborzu,
696-129-548, 32-724-72-29.
• Wynajmę lokal w centrum Tworkowa,
D[FOJFN CBTFOØX 4FSJB
ul. Główna, 130 m kw., irene.kobylka@
• Wynajmę mieszkanie w centrum
OJFGPSUVOOZDI XZEBS[FŴ
t-online.de 0049/1702-105-434.TQSBXJB ƒFLV[ZOJ[PTUBKŕ
Raciborza, 44 m kw., 2-pokojowe, komCF[EBDIVOBEHPXŕ
pletnie umeblowane, sprzęt AGD, RTV,
• 63 m kw, lokal handlowo-usługowy,
ul.
Chopina 19, Racibórz. Tel. 32 415-42-64.
530-297-755.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe
ul. Słowackiego (3 piętro), komfortowo
wykończone, częściowo wyposażone.
Superlokalizacja! 1000 zł + opłaty.
Tel. 503-614-627.

SPORT 1

PRACA
DAM PRACĘ
• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi
osobami. Wymagany niemiecki paszport, znajomość języka niemieckiego.
32-419-83-13.

• Kameralny Club w Knurowie o domowej atmosferze zatrudni panie, wysokie
zarobki, zakwaterowanie, 791-393-470
po godz.12.00

• Praca Austria ślusarze, spawacze z j.
niemieckim! Austriackie warunki, euro
Labora, Racibórz, 32-701-02-33, www.
euro-labora.com.
• Kierowców C + E zatrudni „Sanco” Sp.
z o.o. Oferujemy : podstawa + diety, wyjazdy do krajów UE z powrotami do Polski, 32-226-45-91.

• Praca w Niemczech, Austrii dla osób ze
znajomością jęz. niemieckiego: spawacz
MAG i TIG, operator wózka widłowego,
hydraulik, elektryk, lakiernik przemysłowy, kierowca kat. C. 32-332-64-62, 668269-634. Certyfikat Agencji Nr 2808.
• Zatrudnimy sprzedawcę samochodów
z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Preferujemy osoby z okolic Rybnika, Gliwic, praca@madmobil.pl.
• Zatrudnimy mechanika oraz elektromechanika samochodowego z doświadczeniem. Kontakt: 505-070-800.
• Zatrudnię fryzjera oraz fryzjerkę
do salonu fryzjerskiego w Gorzyczkach,
tel. 665-818-013.
• DEVRO poszukuje opiekunki osób
starszych/pomoce domowe. Praca
w Niemczech. Język niemiecki lub
francuski wymagany. Szczegóły 32453-01-19.

• Praca w Holandii, www.goodjob.
na stanowisko
parkingowego
Wydawnictwo Literackie • Przyjmę
Wydawnictwo
Literackie
com.pl, tel. 32-720-32-22.
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, Racibórz, 503-171-724.
• Praca dla elekryków w Niemczech.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służbowe. Tel. 77-442-95-02.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
• Wynajmę 2-pok. mieszkanie w Raci%-"%;*&$*
borzu, ul. Chełmońskiego, wyremonto453"$):/"14*",*
wane (okna, grzejniki, nowa łazienka)
;XBSJPXBOBIBMMPXFFOPXB
komfortowe, pełne AGD, bdb lokalizacja,
QS[ZHPEBEMBDBFKSPE[JOZ[
800 zł + media, tel. 503-614-627.
TZNQBUZD[OZNJQTJBLBNJX
SPMJHØXOFKPEE[JžEPTUŢQ
• Do wynajęcia lokal w samym Centrum
OBOB%7%6SPD[FHBEBKŕDF
Wodzisława, 602-558-623.
T[D[FOJBLJ%JTOFZBQPXSB
Garaż
do wynajęcia,
DBKŕ •X
[VQFOJF
OPXZN Ostróg, ul. Cygarowa,
Racibórz,
503-893-680.
mMNJF
5ZN
SB[FN QS[FƒZ
Kŕ FLTDZUVKŕDF QS[ZHPEZ
• Hala targowa,
Racibórz
– powierzchX UBKFNOJD[FK
SF[ZEFODKJ

nia handlowa do wynajęcia (box),
XLUØSFKE[JFKFTJŢDPžCBS
501-540-146.
E[PE[JXOFHP;QPNPDŕ
OPXZDIQS[ZKBDJØoXUZN
• Wynajmę lokal użytkowy, 40 m kw.
TZNQBUZD[OFHP EVDIB o
w Raciborzu, przy ul. Pomnikowej, 32E[JFMOFQTJBLJCŢEŕNVTJBZ
419-06-63.
TUBXJŗD[PBOJLD[FNOFNV
D[BSOPLTJŢƒOJLPXJ8BSXJD
• Kawalerka i 2-pokojowe, 700 i 800 zł +
LPXJJPDBMJŗžXJBU
media + kaucja, wysoki standard, Racibórz, 604-653-768.

8".1*3:;.03("7*--&

• Przyjmę młodą osobę do roznoszenia
LPOUBLU!OPXJOZQM
ulotek, tel. 728-718-641.

• Poszukuję mechanika samochodowego do samochodów ciężarowych, Ligota
"/*.08"/:
Książęca koło
Raciborza, 660-536-482,
$)"3-*&#308/
660-536-483,
32-410-55-76.
13;:+"$*&-/"

(8*";%,ġ

• Oriflame, tel. 668-644-761.

• Night Club zatrudni panie. Oferujemy
$[Z LJFEZLPMXJFL
D[VFž
zakwaterowanie.
Wysokie
zarobki i doTJŢ
KBLCZvT[D[ŢžDJF
CZP
wozimy do pracy. Tel. 888-446-699.
OJD[ZNDJFQZQTJBLw 3F
SVO7BO
1FMU zadzwoń,
XBžOJF UBLjeżeli nie
• Jesteś
z Ukrainy,
8 UP #PƒF501-559-334.
/BSP
jesteś NZžMJ
– też zadzwoń,
E[FOJF XT[ZTULP P D[ZN
• ZwrotNBS[Z
podatku
z zagranicy!
3FSVO
UP QJFTFLPraca w Austrii! 32-415-32-90,
www.teamwork.com.
$[ZKFTUKFEOBLQS[ZHPUP
XBOZOBXZ[XBOJFKBLJN
pl, www.teamtax.pl.
KFTU PQJFLB OBE D[XPSP
• Przyjmę
fachowców
do dociepleń
OPHJFN
0MCS[ZNJBEBX
budynków,
tel. 600-201-251 dzwonić pn.
LBžNJFDIVJDJFQBD[FLB
$JFCJF
J 5XPKŕ SPE[JOŢ
– pt 7.00
– 17.00.
QPED[BTPHMŕEBOJBžXJŕ
UFD[OZDI
mTUBT[LPXZDI
• Serwis
samochodowy
zatrudni laQS[ZHØE
kierników
samochodowych. Tel. 609122-490.

",$+" 30."/4 Mile
• Zatrudnię na etat asystentkę.
-"5"8$&
widziane doświadczenie
w telemarke/JF[XZLF QPŕD[FOJF IPM
tingu, 601-317-156.
MZXPPE[LJFHP LJOB BLDKJ [
• Zatrudnię kierowcę,
transport NV[ZLJJ
mięFLTQMP[KŕLPMPSØX
dzynarodowy, FNPDKPOBMOPžDJŕ
PD Europa, wymagania:
5S[ZNBKŕDZ
prawo jazdy kat.
C+E, świadectwo
kwaliXOBQJŢDJV
CSBXVSPXZUISJM
fikacji, doświadczenie,
508-124-896.
MFS BKFEOPD[FžOJFQPSVT[B
KŕDBIJTUPSJBXJFMLJFKNJPžDJ
• Najatrakcyjniejsze warunki – praca dla
ĽNJFSUFMOJF SBOOZ NŢƒ
pań, dyskretnie, 515-762-515.
D[Z[OB CŕE[J QP QJBTLBDI
SP[QBMPOFK
CF[X[HMŢEOFK
• Firma od zaraz
zatrudni wykwalifikoNFLTZLBŴTLJFK
QVTUZOJ
wanych pracownikow
budowlanych,
782-042-909. ,JFEZž PMžOJFXBKŕDP QS[Z
TUPKOZ  UFSB[ VNJFSBKŕDZ
• Grupa ITUM zatrudni
kierowcę
kat. C
OB CF[MVE[JV
[SP[QBD[POZ
i C+E, opis stanowiska
www.itum.com.pl
D[PXJFL$PUS[ZNBHPQS[Z
lub tel. 32-453-98-21.
ƒZDJV UPTJMOJFKT[FOJƒžNJFSŗ
QSBHOJFOJFTQPULBOJB[NJP
• Przyjmę tynkarza,
tynki gipsowe, agrežDJŕƒZDJB
gaty, gwarantuje
pracę w zimę. 669-953757, 785-918-057.

Wydawnictwo Literackie

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
+"304"8.*,0"+&84,*
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0QPXJFžŗ  LUØSB X QSP
TUZ J QS[ZTUŢQOZ TQPTØC
PTXBKB NPEFHP D[ZUFM
OJLB[UFNBUFNžNJFSDJJ
PEDIPE[FOJB 1PFUZDLP 
DIPŗ SFBMJTUZD[OJF  OJCZ
[VQFOJF CF[QPžSFEOJP 
BQJŢLOJFoBVUPSPQPXJB
EBPžNJFSDJKBLPPD[ZNž
OBUVSBMOZN KBLPPD[ŢžDJ
OBT[FHP ƒZDJB 4VHFSV
KF CBSE[JFK OJƒ QPLB[V
KFCØMTUSBUZ XZEPCZXB
XBSUPžŗ J QJŢLOP QSBX
E[JXFK QS[ZKBƑOJ 8 PE
CJPS[FLTJŕƒLJQPNBHBKŕ
JMVTUSBDKF%PSPUZPTLPU
$JDIPDLJFK
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QSBXPXJUFHPXBEDZ BPE
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XVKF3BEB QVLBXPKOB/B
TUŢQDBUSBHJD[OJF[NBSFHP
LSØMB $BMJQI)PXM QPCJFSB
OBVLJXT[LPMFEMBNBHØX
X%FTEBFJOJFTQJFT[ZTJŢ
EP QS[FKŢDJB TDIFEZ QP
XVKV8PCMJD[VXPKOZUSPO
8ZTPLJFHP,SØMBOJFNPƒF
KVƒKFEOBLQP[PTUBXBŗQV
TUZ  J $BMJQI NVTJ PQVžDJŗ
CF[QJFD[OFNVSZ8ZƒT[FK
4[LPZ $[FLB HP XBMLB P
XBTOF E[JFE[JDUXP J MPTZ
,TJŢTUXB

0MžOJFXBKŕDZQJTBSTLPEF
CJVU HPEOZ XQSBXOFHP
QJØSB EPžXJBED[POFHP
QJTBS[BQPXJFžDJTFOTBDZK
OZDIQSPXBE[JOBTQP[B
LBNBSLBDIMVE[LJDIEVT[
JLVMVBSBDIQPMJDZKOFKQSB
DZ 1PMTLJN LSZNJOBPN
CBSE[PD[ŢTUP[BS[VDBTJŢ
QPXJFS[DIPXOPžŗXLSF
PXBOJVSFBMJØXQSBDZQP
MJDZKOFKPXDZHØXUFNV
[BQS[FD[BKŕJQPUXJFSE[B
TJŢ[OBOBQSBXEB ƒFOBK
CBSE[JFK OJFQSBXEPQP
EPCOJFIJTUPSJFE[JFKŕTJŢ
XQSBXE[JXZNƒZDJV UVƒ
PCPLOBT

."(*",38*

08$:(»8

LPOUBLU!OPXJOZQM
,&3*"35)63

,64;Ĕ$&;0

8 žXJFDJF NBHJJ J QPLVT 
OPDŕ CVE[ŕ TJŢ EP ƒZDJB
QJŢLOJ QS[FLMŢDJJQPƒŕEB
OJ3JMFZNVTJKFEOBLE[JB
Bŗ OB XBTOŕ SŢLŢ +FTU
QPŕD[FOJFN XBNQJSB J
XJMLPBLB  QSBDVKŕDZN EMB
PSHBOJ[BDKJ  LUØSFK HØX
OZN DFMFN KFTU VUS[ZNZ
XBOJFQPS[ŕELVXžXJFDJF
OBEQS[ZSPE[POZDI TUXP
S[FŴ 6GBKŕD QS[FPƒPOZN
JLPDIBOLPNOJFXJFMFXJŢ
DFKOJƒTXPJNOBKHPST[ZN
XSPHPN 3JMFZHSBXFEVH
XBTOZDI[BTBE.VTJQS[F
OJLOŕŗEPQPUŢƒOJFTUS[FƒP
OFHPQBBDVSP[LPT[Z
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za 5 złotych
pogrubienie*

ramka*

• Sprzedam działkę na Księżycu.
Tanio. Tel. 000-000-000.

wyróżnij
drobne ogłoszenie

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

• Poszukujemy opiekunki do półrocznego dziecka z noclegiem i wyżywieniem,
na okres miesiąca, Racibórz, 518-446770.
• Firma Transportowa z Rybnika zatrudni
kierowcę C + E (plandeka). Tel. 604-782270.
• Zatrudnię pracownika do prac budowlanych z okolic Wodzisławia Śl. Tel. 792553-002.
• Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C +
E na kraj + Czechy, tel. 502-384-876.
• Stacja kontroli pojazdów „Mototechnika”, Wodzisław Śl., Michalskiego 12,
zatrudni od zaraz na 1/2 etatu diagnostę
z uprawnieniami, 32-455-37-22, 606592-744.

• Zatrudnię pracownika gospodarczego/
traktorzystę prawo jazdy kat. T, 48-130
Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię kierowcę kat. C w ruchu krajowym z okolic Kietrza, tel. 608-486-663.
• Jeżeli jesteś kreatywna (wiek 25-38 lat)
i nie lubisz szefa i biurka to oferta dla
ciebie, zadzwoń 32-414-03-75, pn.-pt
8.00-9.00.
POSZUKUJĘ PRACY
• Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych, gotowanie, sprzątanie
tel.886-632-780.

• Instruktor prawa jazdy kat. B szuka dodatkowej pracy, tel. 696-494-767.

RÓŻNE
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent,
32-440-12-66, 662-762-065.

• Przyjmę samodzielnego cieślę na budowę w Czyżowicach tel. 692-601-596,
• Drewno
opałowe, 100 zł
z dowozem,
Nowiny
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664-824-162.
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Zatrudnię ociepleniowców, wykoń• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
czeniowców, wysokie zarobki, ciągłość
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
pracy zimą, 511-902-646.
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
• Zatrudnimy w Holandii młodych ludzi
605-255-770.
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
• Posiadamy drewno rozpałkowe,
32-410-92-80.
kominkowe, węgiel, węgiel brunatny, eko-groszek, flot, muł od 150 zł,
• Automentel Centrum, Racibórz zatrudzapewniamy transport, 694-500-876.
ni doradcę serwisowego z doświadczeniem. Podania składać – Wodzisław
• Drewno rozpałkowe, kominkowe,
Śląski, Witosa 8.
muł od 150zł, eko-groszek, flot,
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego
węgiel, itp., ekspresowa dostawa,
– branża rolna (handel zbożem) wygwarantowana jakość, 692-236-095.
kształcenie wyższe język obcy angielski
i rosyjski, 48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Drewno opałowe, kominkowe,
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego
rozpałkowe, zapewniamy transport,
– branża biomasa (handel pelletem) wy604-279-410.
kształcenie wyższe język obcy angielski
• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.
i rosyjski, 48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię kierowce kat. C+E w relacjach
krajowych i międzynarodowych, 48-130
Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię mechanika samochodowego, 48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.

• Skup kiążek. Dojazd. Gotówka. 508245-450.
• Drewno kominkowe, opałowe. Zapewniamy transport i atrakcyjne ceny.
Tel. 668-191-265, 698-399-300.

apla*

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Zatrudnię w punkcie dorabiania kluczy,
665-033-077.

Wydawnictwo Literackie

kontra*

* Czcionka biała, tło czarne

• Sprzedam kuchnie z blatem granitowym „wyspa” z wyposażeniem (zmywarka, lodowka, płyta ceramiczna, zlew itp.),
796-256-803.
• Drewno – topola, olcha, brzoza tartaczne (okrągłe) kupię. Sprzedam opał,
602-118-208.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

* Czcionka czarna, tło niebieskie

• Iza, 42, 518-150-491.

• Kasia, Rybnik, 783-620-601.

• Iza, Wodzisław, 518-645-151.

• 797-536-303, Rybnik, 28.
• 513-504-384, Rybnik 41.

• 33, Raciborzanka, 883-272-757.

• Martyna, Wodzisław, 507-595-561.

• Para Wodzisław, 694-637-930.

• Skupujemy skóry królicze surowe
(niegarbowane), Futra i moda, Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 1, 32-45517-61.

• Wodzisławska piękność, 660-900-850.

• Muł, flot, węgiel. Taniej transport,
tel. 506-425-150.

• Przystępnie, 530-921-350.

• Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego, 30x7 i plastikowy zbiornik na wodę
1000l, 605-242-290.
• Napędy do bram garażowych, przesuwnych, dwuskrzydlowych, sprzedaż,
montaż, 513-301-629.
• Eko-groszek, węgiel – luzem i workowany, 608-315-746.
• Kupię stare monety 30-lat PRL oraz
inne stare monety,zegary militaria
tel.663125597, 32 4760286.
• Kupię stare motory, motorowery,
części, literaturę, zegary, stare meble,
militaria, porcelanę oraz inne starocie
tel.663125597,32-4760286.
• Sprzedam cebulę „Cyklop” workowana,
możliwość późniejszego odbioru, 774869-415.

• Słodka pokusa, 662-455-564.

• Jola 41 512-593-383.

• Viki 603-232-163.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Ola 531-397-047.
• Ewa 726-527-935.

• Dyskretnie. Racibórz, 789-105-990.

• Agata TS 794-213-432.

• Blondynka, Rybnik, 507-206-422.
• Pan zaprasza 532-393-508.

• 2 panie dla panów, 534-195-511.

• Rybnik, 518-205-456.

• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.

SPORT 1

• Zadbana, 40 lat, 888-076-379.

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.

TRANSPORT

• Czarnula, 600-624-753.

• Pomoc drogowa, holowanie
samochodów, przewóz wózków widłowych, K. Karcz, tel. 601-516-085,
32-415-32-23.

• Angelika, Racibórz, 669-460-221.
• Wodzisław 20-latka, 609-782-881.
• Wodzisław, dwie, 511-858-508.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• Atrakcyjna 20-latka, 791-360-857.

• Sprzedam pług 4-skibowy Unia Grudziądz, 693-234-720.

• Claudia, 697-699-505, Racibórz.

• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.

• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
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• Wodzisław, 502-946-147.
• Rybnik blondyneczka 695-873-240.

• 30-latka, blondynka, 507-526-232.

• Sprzedam cegły z rozbiórki w dobrym
stanie, 40 gr sztuka, 604-653-768.

• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.

• Carmen, XL, 535-839-389.

• Pani 608-031-713.

• Sprzedam nowe łóżka wraz z materacem, wymiar 200x90, cena 99 pln/ sztukę, 601-476-100.

• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Ludowej – płacę cenę amatorską, 77-43736-81, 694-070-838.

* Czcionka niebieska

• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

TOWARZYSKIE

• 606-521-450, Radlin.

• Paulina, 788-401-662.
• Ewa, 886-309-057, Racibórz.

Wydawnictwo Literackie

• Oliwia, Racibórz, 889-694-869.

• Autolaweta. Transport samochodów.
Kraj i zagranica, Raciborz. Tel. 609-422555, a po 17.00: 32-415-30-94.

• Usługi transportowe w kraju.
Przeprowadzki, przewóz mebli,
materiałów wykończeniowych, towarów,
etc. Solidnie, ceny konkurencyjne,
667-970-566.

• Racibórz, 723-704-631.

• Magda, Raciborz, 889-694-873.

• Transport bagażowy. Przeprowadzki. Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.

• Transport i przeprowadzki w Raciborzu,
w kraju i za granicą, załadunek i rozładunek, 600-586-810.

• Maja, 792-209-587, Racibórz.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
,0.&%*"

kolor*

• Wypożyczalnia samochodów. OsoboLiterackie
we,Wydawnictwo
busy 9 osób. 533-080-533.
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TURYSTYKA

USŁUGI REM.-BUD.

• Mega niskie ceny na Lato 2012!
Bułgaria od 1188zł, Kos od 1337zł,
Turcja od 1389zł, Chorwacja od 1300zł.
Zapraszamy! Biuro Podróży WW, Św.
Jana 1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.
wakacjeww.pl.

• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-82-81,
691-779-787.

USŁUGI
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszelkiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta.
Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.
• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Czyszczenie dywanów, tapicerek, usuwanie zapachów i roztoczy, czyszczenie
skóry, mycie okien i witryn, doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg twardych.
Tanio i skutecznie! sprawdź na www.
cleanco.pl, tel. 692-509-691.
• Naprawa, wymiana, montaż „Junkersów”. Cena od 199 zł. Raty, tel. 604-312725.
• Odśnieżanie dachów, posesji,
placów, chodników, parkingów, 606118-496.
• Balustrady nierdzewne – kute, płoty,
bramy przesuwne, daszki automatyka
do bram, stojaki choinkowe kute, konstrukcje schodowe, 601-159-834.

• RENT A CAR, wypożyczalnia samochodów osobowych i ciężarowych 24
h, Rudyszwałd, chałupki, tel. 608-766260, 669-936-561.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Instalacje wod.-kan., c.o., gaz, montaż kuchenek gazowych, junkersów,
kotłów węglowych, gazowych i olejowych, tel. 502-980-796.
• Usługi minikoparką. Tel. 667-563-774.
• Naprawa elektrycznych ogrzewaczy
wody „Siemens”, tel. 602-521-485.
• Jordan Karcher profesjonalne czyszczenie tapicerek meblowych, wykładzin,
dywanów. Tel. 697-177-760.

• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-430-8577, 32-454-61-37.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.
• Elektryczne instalacje – tanio, z materiałem. Tel. 600-877-606, www.elektrocom.pl.
• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z – zapraszamy, tel. 517-531-887.
• Usługi tynkarskie, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, 694-831-527.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy klinkier, solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110-496.
• Wnętrza; kafelkowanie, płyty k-g,
ścianki działowe, tynki cienkowarstwowe, malowanie, ocieplanie
stropów; faktura Vat, 606-118-496.
• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne,
sufity podwieszane, gładzie, docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.

• Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, panele, remonty ogólne, 513-301-629.
• Bog-Bud docieplenia, adaptacje poddaszy, malowanie, okna, drzwi, tynkiszlachetne, gładzie, podłogi, kafelkowanie,
rynny 507-609-303.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, projektowanie, montaż, wymiana,
tel. 601-094-777.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Firma wykonuje wszystkie roboty ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie
Fak.Vat 32-4579332,502-087-125.
• Firma z 30-letnim doświadczeniem
oferuje usługi w zakresie dociepleń budynków, montażu płyt k-g, tynkowania.
Tel. 501-550-880.
• instalEm Kompleksowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gaz, kominki, kotłownie, solary,
kom: 785-90-50-50 www.instalem.pl
Przystępne ceny.
• Brukowanie, place, tarasy, chodniki,
drenaże budynków, przydomowe
oczyszczalnie ścieków Eco, przyłącza,
niwelacje terenu, 512-839-909.
• Budowa domów, stany surowe, 725259-242.

• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki, panele, 695-625-514.

• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek gładzie montaż płyt gipsowych
gipsowe. Tel. 886-317-863.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów
z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitek,
mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32430-07-00, 781-759-872.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitek,
mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32430-07-00, 781-759-872.

• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne, płyty
k.-g., wykończenia wnętrz. Negocjacja
cen, 510-727-827.

• Kompleksowo remonty domów, mieszkań, łazienek. Kafelkowanie, docieplenia
poddaszy, KG, tynki, wylewki, usługi
hydrauliczne, c.o., 606-876-557.

• Wróżby – tarot, karty klasyczne, numerologia. Rybnik, 506-846-555.

• Odkurzacze centralne, instalacje elektryczne, 660-665-329.

ZDROWIE

• Docieplenia elewacji, tynki maszynowe
agregatem, tynki ozdobne z malowaniem, tel. 608-867-889.
• KOMPLEX-REM – Kompleksowe prace
remontowe i wykończeniowe w domach, mieszkaniach, biurach. Tel. 505445-099.

• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia, konstrukcje
reklamowe i inne wyroby. Atrakcyjne
ceny, 603-411-536.
• Napędy do bram garażowych, przesuwnych, dwuskrzydłowych, sprzedaż,
montaż, 513-301-629.
• Ogrodzenia kute, panelowe, bramy
przesuwne, dwuskrzydłowe, segmentowe, furtki, montaż od fundamentów,
513-301-629.

WRÓŻBY

DERMATOLOGIA
• Prywatny gabinet dermatologiczny
– Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 16.00
– 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego
26b/7, 608-339-478.

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn-pt, 15.00-17.00, tel. 32-41537-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.
• Specjalista dermatolog Renata SkaźnikHanslik, 668-271-822. Choroby skóry
nowoczesne metody laser, mikrodermabrazja, testy alergiczne, światłolecznictwo, dermatoskopia.
DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
– Kolor – Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt., czw.,
pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669, www.usgraciborz.pl.
ENDOKRYNOLOGIA
• Irena Leśnik, specjalista chorób wewnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
endokrynologii, Racibórz, Rudzka 81,
tel. 602-613-651, 32-419-03-59.

DRUKARNIA

INTERNA
• Krężel Jarosław, specjalista chorób
wewnętrznych, przyjmuje w środy 16.00
– 17.00. Racibórz, W. Polskiego 26 b/7,
602-516-974.

Odmień nasz
los..

KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kardiolog, poniedziałki, środy 17.00 – 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 6a/6,
602-695-679. Obowiązkowa rejestracja,
32-415-39-89.
LARYNGOLOGIA
• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692430-970.

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501287-739.
NEUROLOGIA
• Specjalista neurolog Kaliniak Barłtomiej
przyjmuje śr. godz. 17.00, Raciborz, W.
Polskiego 13/3. Rejestracja 501-322-210.
OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek
15.30–17.30.
PSYCHIATRIA
• Lekarz psychiatra Anna Strzałkowska
przyjmuje w środy (Wodzisław Rynek
1- II piętro). Rejestracja 601-845-144.
PSYCHOLOGIA
• Gabinet psychoterapii i rozwoju osobistego mgr Marta Patas, Wodzisław Śl.
Rynek 1. Rejestracja 792-484-858.
STOMATOLOGIA
• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znieczulenie komputerowe, nowoczesne
leczenie kanałowe. Czynne: pn. – śr. 9.00
– 18.00, czw. 9.00 – 17.00, pt. 9.00 – 15.00,
tel. 32-417-28-75, 603-783-383, www.
dentalpro.com.pl.

• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a (z tyłu
marketu E.Leclerc). Wybielanie zębów,
32-417-28-75, 603-783-383, www.dentalpro.com.pl.
• Pełny zakres usług stomatologicznych,
ortondoncja, RTG. Kontrakt z NFZ.
Centrum Med, Racibórz, Rudzka 81, 32419-03-59.
UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa.
Wizyty domowe, tel. 696-478-189, 32426-02-92.

www.owczarki.eu
AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., Witosa 8
www.automentel.com.pl

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:

RYBNIK, ul. Zapolskiej 46

tel. 32 422 60 21

Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
NISSAN ALMERA
Renault Clio
3� Renault Laguna
4� CITROEN BERLINGO
5� Ford Focus
6� Ford Fiesta
7� FORD FOCUS
8� Fiat Grande Punto
9� Fiat Panda	
10� SKODA FABIA II kombi	
11� Skoda OctaVia
12� Opel Corsa
13� OPEL COMBO
14� OPEL ASTRA
15� PEUGEOT 206
1�
2�

2005
2006
2006
1999
2008
2008
2006
2007
2008
2007
2006
2007
2008
2006
2005

20.900 zł
13.900 zł
26.900 zł
8.500 zł
27.500 zł
19.900 zł
23.500 zł
21.500 zł
17.500 zł
25.900 zł
34.900 zł
20.900 zł
25.900 zł
24.900 zł
10.900 zł

W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS”

Rybnik – Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik – Wodzisław )

Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42

• AUDI A4 2006 2,0TDI 140KM AUTOMAT
• VW GOLF VI kombi 2008 1,6TDI 105KM kraj
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2008 1,9TDI klima, krajowy, I wł.
• OPEL VECTRA 2007 1,9CDTI kombi kraj I wł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, I wł
• OPEL ASTRA II 2002 1,4 16V klima, kraj, I wł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, I wł., klima
• CLIO GRANDTOUR 2008 1,5DCI krajowy, I wł.
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• FORD FOCUS 2007 1,6 klimatyzacja kraj, I wł.
• FOCUS kombi 2006 1,6 klimatyzacja, kraj, I wł.
• NISSAN MICRA 2008 1,2 KLIMA, krajowy, I wł.
• SEAT LEON 2002 1,6 105KM KLIMA, krajowy
• SKODA FABIA 2004 1,416V kombi klima, kraj
SKUP SAMOCHODÓW ZA GO
TÓWKĘ!
Salon czynny:

pn. – pt. 900 – 1700, soboty 900 – 1300
www.tomas.pl

Samochody używane

URODA

• Profesjonalny zabieg przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1
z możliwością dojazdu do klienta,
502-645-638.
• Medycyna Estetyczna, Racibórz, Chopina 10, 602-462-057. Odmładzanie (botoks, kwas hialuronowy, mezoterapia,
sculptra) modelowanie ust, usuwanie
blizn (laser frakcyjny), tatuaży (qswetch), przebarwień, owłosienia (IPL),
zamykanie naczyniek, skleroterapia
żylakow.
• Jeżeli chcesz schudnąć 2-50 kg z grupą wsparcia to jest kurs dla ciebie,
23.11.2011, 691-488-826.

Zwierzęta
• York, krycie. Prześliczny piesek,
sprawdzony w kryciu zaprasza suczki.
Kryje nawet trudne przypadki tel. 667636-107

• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam kocięta norweskie leśne z rodowodem 664-503-662.
• Sprzedam młodego szynszyla, szary,
tel. 600-437-740.
• Sprzedam prosięta, 693-234-720.
• Sprzedam yorki, 781-015-432.
• Sprzedam szczeniaka – owczarek niemiecki tel. 508-706-876

„Auto-Pielczyk”

Wodzisław – Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka
AUDI A4 2,5 TDI MULTITRONIC KOMBI
CITROEN C3 1.4 HDI KLIMATYZACJA VAN
(CIĘŻAROWY)
CITROEN C4 PICASSO 1,6 HDI GRAND
7 MIEJSC
FORD MONDEO TREND 1,8TDCI 125
HATCHBACK
FORD MONDEO TITANIUM 1,8 TDCI KOMBI
FORD MONDEO GHIA 1,8 TDCI 125 KM
KOMBI
FORD MONDEO TREND 2,0 TDCI KOMBI
FORD MONDEO GHIA 2.0 TDCI KOMBI
HYUNDAI i10 COMFORT 5 DRZWI KLIMA
MAZDA PREMACY 1,8 16V PREMIUM
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI PANORAMA
DACH
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4
OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 KOMBI
ENJOY GOLD
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 150 KM ELEGANCE
PEUGEOT 307 1.4HDI KOMBI KRAJOWY
VW PASSAT 1,9 TDI COMFORT
VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE
AUTOMAT
VW GOLF 1.9 TDI 90 AUTOMAT KOMBI
BMW 650 CI 367KM
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI KOMBI SREBRNY
TOYOTA YARIS 1,1 16V 5 DRZWI 27 TYS km
TOYOTA LAND CRUISER 3,0 3d KLIMA
AUTOMAT
RENAULT MODUS 1,2 16V 37 tys. km
SMART FORTWO 0,7 KLIMATYZACJA

Rok
05r.
08r.

Cena
35.900
19.900

08r.

39900

08r.

41.900

08r.
09r.

42.900
47.900

05r.
07r.
11r.
99r.
09r.

24.900
39.900
27.900
11900
72.900

09r.
08r.

82.900
29.900

04r.
03r.
02r.
02r.

26.900
13.300
21.900
24.900

00r.
06r.
06r.
06r.
98r.

16500
114.900
32.900
26.900
32.500

04r.
04r.

18.900
14.700

Ceny samochodów zawierają 23% Vat
Na sprzedawane samochody
udzielamy gwarancji!
Skupujemy samochody
bezwypadkowe do 7 lat
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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krzyżówka panoramiczna
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BEZPŁATNY DODATEK DO TYGODNIKA RYBNICKIEGO

RELACJE,
WYNIKI, TABELE

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

Co się działo na boiskach
od II ligi do C klasy
8 LISTOPADA 2011

ŻUŻLOWE IKONY

przyjechały do Rybnika

POLECAMY

 SIATKÓWKA

Volley przegrał z SMS-em  4
BOKS

RYBNICZANIE WALCZYLI
W EUROLIDZE – str. 5
 PIŁKA NOŻNA

Jejkowice w końcu się
przełamały

4

PIŁKA NOŻNA

CZERWONY ANDRASZAK
I REMIS ROW-U – str. 2
 JU JITSU

Bartłomiej Bednarczyk na
mistrzostwach świata  5
KOSZYKÓWKA
Tomasz Gollob (z prawej) i Jarosław Hampel
(z lewej) spotkali się z kibicami. Żużlowcy,
którzy w swoim dorobku mają medale mistrzostw świata pojawili się na otwartej konferencji prasowej z udziałem swoich fanów
w restauracji White Red. Spotkanie poprowadził dr Grzegorz Ślak. Panowie mówili o
swoich ostatnich osiągnięciach oraz o nadchodzącym Grand Prix, które pierwszy raz w
historii zawita do Nowej Zelandii.
– Z roku na rok jeżdżę coraz lepiej, ale i tak
uważam, że mam jeszcze wiele do poprawienia. Będę pracował jeszcze ciężej, aby
odnosić jeszcze większe sukcesy – mówił
Jarosław Hampel, który tegoroczne Grand
Prix zakończył na trzecim miejscu.
Na pytanie prowadzącego skierowane do
Tomasza Golloba: „powiedz wszystkim,

Tygodnik Rybnicki wspiera:

dlaczego w tym roku byłeś taki słaby”, były
mistrz świata roześmiał się szczerze, a potem
tłumaczył: – Ja jeździłem tak samo jak wcześniej. Po prostu moi przeciwnicy byli szybsi.
Początek sezonu miałem znakomity. Rywale jednak mnie dogonili, a potem pojechali
dalej. Tak naprawdę nie mam sobie nic do
zarzucenia. Wkładałem we wszystko duże
serca, pracuję ile mogę z nadzieję, że to da
spodziewany efekt – mówił Gollob. Hampel
odniósł się również do faktu, że pierwszy raz
może stwierdzić, iż miał lepszy sezon niż stary mistrz Gollob. – Czuje się z tym świetnie.
Uważam jednak, że Tomasz jest ikoną tego
sportu. Mi do takiego statusu jest jeszcze daleko – ocenił Hampel. Obaj zawodnicy opowiadali również o tym, jak przygotowują się
do startów, co dla nich jest najważniejsze.

– Na sukces pracuje sztab pracowników. Ja
zdobyłem mistrzostwo świata, bo miałem
wokół siebie mądrych ludzi. Pomagali mi
w trudnych momentach. Dlatego mogłem
przetrwać np. problemy osobiste i na koniec
cieszyć się z sukcesu sportowego – tłumaczył
Gollob. Hampel żałował, że drużyna z Rybnika nie jeździ wśród najlepszych. – Szkoda,
że nie ma tutaj obecnie silnego ośrodka żużlowego. Zaplecze jest do tego świetne. Widziałem dziś stadion, wygląda bardzo fajnie.
Trzeba jeszcze tylko zbudować drużynę na
miarę ekstraklasy – radził polski zawodnik.
Po spotkaniu najlepsi żużlowcy pozowali do
wspólnych zdjęć i rozdawali autografy. Kibice
zaś żałowali, że tej klasy zawodników mogą
oglądać tylko podczas towarzyskich spotkań,
(pm)
a nie zmagań ligowych.

NADKOMPLET KIBICÓW
OGLĄDAŁ MECZ Z CCC – str. 2
 AMATORZY

Swoje mecze rozegrali siat5
karze i koszykarze

2 sport–365.pl
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 KOSZYKÓWKA – Ford Germaz Ekstraklasa

Porażka po walce
Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gminnej przy ul. Stalowej
Cena wywoławcza: 150.000 zł (netto)
Wysokość wadium: 30.000 zł
• Nieruchomość składająca się z działki nr 608/26 o powierzchni
0,5174 ha, w tym:
0,4409 ha w terenach przeznaczonych pod zabudowę
0,0765 ha w terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę
obręb Stodoły, k.m.4, zapis. w KW nr GL1Y/00154711/3 Sądu
Rejonowego w Rybniku
• Nieruchomość zlokalizowana jest w streﬁe podmiejskiej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kompleksu leśnego
i terenów użytkowanych rolniczo. Dojazd do nieruchomości jest
bezpośredni z ul. Stalowej. W północno-zachodniej części nieruchomości znajduje się słup z przebiegającą napowietrzną linią
NN. W otoczeniu nieruchomości przebiega sieć wodna. Na działce znajduje się budynek mieszkalny w złym stanie technicznym i
nienadającym się do użytkowania.
• Plan zagospodarowania przestrzennego sytuuje nieruchomość
m.in.: w terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (T MNZ), w terenach zieleni łęgowej i niskiej (T ZŁ),
w terenach zabudowanych do zachowania w procesie rozwoju
miasta.
• Księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje
żadnych wpisów obciążeniowych
• Sprzedaż tej działki w części przeznaczonej w planie miejscowym
pod zabudowę opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%
natomiast w części nieprzeznaczonej pod zabudowę zwolniona jest
z tego podatku.
• Przetarg przeprowadzony w dniu 19 października 2011 r. zakończony został wynikiem negatywnym
WARUNKI PRZETARGU:
• Przetarg rozpocznie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godzinie
9.45 w sali nr 264, II piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika,
ul. B. Chrobrego 2.
• Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości; ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał
do wglądu (osoby prawne), zgodę współmałżonka na przystąpienie
do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w
ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.
• Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 09 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika BRE
BANK S.A. Oddział Korporacyjny Rybnik 84 1140 1179 0000
2224 1800 1015. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy.
• Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni
od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia
przetargu wynikiem negatywnym, a wniesione przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
• Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości
ponosi jej nabywca.
• Z najwyższej wylicytowanej ceny netto nieruchomości wyodrębniona zostanie, proporcjonalnie do jej powierzchni, cena m2, która
w wyniku iloczynu powierzchni podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 % i z niego zwolnionej stanowić będzie
cenę brutto za nieruchomość.
• Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega
wówczas zwrotowi
• Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu
Miasta można dokonywać w dniach 07-09 grudnia 2011 r. po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
• Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu
Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok. 262 tel. (0-32) 43 922
62
• Niniejsze ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta i opublikowano na stronie internetowej www.rybnik.eu

W boguszowickiej hali
spotkały się dwie drużyny,
które w pierwszych sześciu spotkaniach zawsze
schodziły z parkietu jako
zwycięzcy. W pojedynku
KK ROW Rybnik z CCC
Polkowice to ci drudzy byli
jednak faworytami.
Mecz rozpoczął się od
dwóch punktów Perovanovic. Tym samym odpowiedziała Dosty. I od tego momentu
zaczęła się zażarta walka.
Gdy za trzy traﬁła Fitz rybniczanki prowadziły 5:4. Gdy
za dwa rzuciła Zoll na tablicy było 10:7 dla CCC. Harris
trójką doprowadziła do remisu, Musina i Frazee dały
swojej drużynie czteropunktową przewagę. Powiększyła
ją Gajda, traﬁając z 8 metra.
Tym samym odpowiedziała
Harris, a ostatni punkt w inauguracyjnej kwarcie zdobyła
Radwan. Druga zaczęła się od
dwójki Harris i prowadzenia
KK ROW 18:17. Gdy rozgrywająca fenomenalne spotkanie Dosty, traﬁła rzuty wolne
i przewaga gospodyń urosła
do czterech oczek, o czas poprosił Arkadiusz Rusin. Po
przerwie na żądanie znowu
traﬁła, dalej fenomenalna,
Dosty. Po indywidualnej akcji Rack rybnickie koszykarki
prowadziły już 31:24 i miały
kilka szans, aby powiększyć
przewagę. Niestety, coś się
zacięło w ofensywie ROW–u.
Od tego momentu traﬁały tylko przyjezdne. W końcówce
pierwszej połowy i na początku drugiej zanotowały run
18:0 i wyszły na prowadzenie
42:31. Niemoc podopiecznych
Mikołajca przełamała Harris.
Ostatnie punkty w trzeciej
kwarcie rzuciła Rickeviciute
i przed decydującymi dziesięcioma minutami CCC prowadziło 46:39.
Ostatnia kwarta to spokojne,
długie granie przyjezdnych
i desperacki próby rybniczanek odrobienia strat. Po trójkach Suknarowskiej i Harris
CCC prowadził już tylko
49:46. W kolejnej akcji traﬁła
jednak Frazee. Tym samym
odpowiedziała Dosty i na półtorej minuty przed końcową
syreną o czas poprosił Mikołajec. Gdy koszykarki wróciły
na parkiet zza linii 6.75 traﬁła
Zoll. Chwilę później to samo
zrobiła Harris i na tablicy było
54:51 a do końca spotkania pozostało 42 sekundy. Do końca
meczu traﬁła już tylko Zoll i
to przyjezdne cieszyły się ze
zwycięstwa.
CCC pozostaje więc drużyna niepokonaną w lidze. Rybniczanki przegrały pierwszy
mecz w sezonie, ale ich występ przeciwko drużynie z Polkowic najlepiej podsumowali
kibice, którym po ostatnim
gwizdku sędziego nie schodziło z ust – dziękujemy.
Niesamowite wrażenie robiła również boguszowicka

XIV kolejka (05/06.11.2011)
BKS Stal Bielsko-Biała – Odra Opole
Victoria Chróścice – Victoria Częstochowa
Przyszłość Rogów – Start Bogdanowice
LZS Leśnica – Skra Częstochowa
TOR Dobrzeń Wielki – LZS Piotrówka
Szczakowianka Jaworzno – Rozwój Katowice
Pniówek Pawłowice Śl. – Polonia Łaziska
Skałka Żabnica – Start Namysłów

TA B E L A

1. Rozwój Katowice
14
2. Polonia Łaziska Górne 14
3. Pniówek Pawłowice Śl. 14
4. Szczakowianka Jaworzno 14
5. Odra Opole
14
6. Skałka Żabnica
14
7. LZS Leśnica
14
8. Skra Częstochowa
14
9. LZS Piotrówka
14
10. BKS Stal Bielsko-Biała 14
11. Przyszłość Rogów
14
12. TOR Dobrzeń Wielki
14
13. Victoria Częstochowa 14
14. Start Bogdanowice
14
15. Victoria Chróścice
14
16. Start Namysłów
14

31
31
29
25
24
23
22
21
21
18
17
11
10
9
8
6

1:1
1:0
8:0
1:0
1:1
4:0
0:2
4:0

30-10
29-13
24-9
30-12
21-13
28-14
24-15
15-13
23-16
15-18
24-22
11-30
14-33
12-37
10-39
9-25

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (11/12.11.2011)
Start Namysłów – BKS Stal Bielsko–Biała, Polonia Łaziska Górne – Skałka Żabnica, Rozwój
Katowice – Pniówek Pawłowice Śląskie, LZS
Piotrówka – Szczakowianka Jaworzno, Skra
Częstochowa – TOR Dobrzeń Wielki, Start
Bogdanowice – LZS Leśnica, Victoria Częstochowa – Przyszłość Rogów, Odra Opole – Victoria Chróścice.

IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

FOT. DARIUSZ TUKALSKI

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209, 032 415 47 27 w.12

III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

XIV kolejka (05/06.11.2011)

Sybil Dosty (21) rozegrała kolejne bardzo dobre zawody

PO MECZU POWIEDZIELI

TA B E L A

Kazimierz Mikołajec, trener KK ROW Rybnik
Przygotowywaliśmy się do tego meczu bardzo starannie. Znaliśmy
wartość naszego rywala. Dziś poprzeczka była zawieszona bardzo
wysoko. Cieszy więc fakt, że cały czas byliśmy blisko naszych rywali, nie udało się jednak wygrać. Myślę, że w obronie zagraliśmy dobrze, o czym świadczy niski wynik. Trzeba też przyznać, że
super w defensywie prezentował się zespół CCC. Mieliśmy duże
problemy, aby skonstruować coś w ofensywie. Był też problem z
naszą skutecznością. Dziś zabrakło wartościowej zmienniczki dla
Dosty, która w końcówce już nie była w stanie grać na swoim normalnym poziomie. Mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu zagramy jeszcze lepiej. Chociaż nie będzie łatwo, bo przyjeżdża kolejna
ekipa grająca w eurolidze – Lotos Gdynia.
Arkadiusz Rusin, trener CCC
Dziś zanotowałem trochę niespodziewany debiut w roli pierwszego trenera. Dlatego szczególnie się cieszę, że moja drużyna wygrała. Dziewczyny walczyły cały mecz. Mieliśmy trudny moment
w drugiej kwarcie, ale udało się go przetrwać i odwrócić losy spotkania. Uważam, że było to bardzo dobre widowisko, ciekawe dla
kibiców.
Sybil Dosty, zawodniczka KK ROW Rybnik
Graliśmy przeciwko bardzo trudnemu rywalowi. Starałyśmy się
grać mocno w defensywie. Wszystkie zawodniczki były bardzo
skoncentrowane i zaangażowane. Dzisiaj brakowało nam skuteczności w ofensywie. Przytraﬁło się też kilka błędów. Gramy dalej,
będziemy się przygotowywać do kolejnego spotkania. Mam nadzieję, że znowu będziemy wygrywać.
KK ROW Rybnik – CCC Polkowice 51:55 (16:17, 15:15, 8:14, 12:9)
ROW: Rebecca Harris 17, Sybil Dosty 16, Alexis Rack 7, Rachela Fitz 5,
Katarzyna Suknarowska 3, Laima Rickeviciute 2, Magdalena Radwan 1,
Magdalena Skorek 0, Aldona Morawiec 0, Katarzyna Gawor 0.
CCC: Iva Perovanovic 13, Valeriya Musina 10, Megan Frazee 9, Agnieszka Majewska 8, Sharnee Zoll 6, Evanthia Maltsi 6, Agata Gajda 3, Joanna Walich 0, Gintare Petronyte 0.
1. CCC Polkowice
7
14
2. Wisła Can – Pack Kraków
7
14
3. Lotos Gdynia
7
13
4. KK ROW Rybnik
7
13
5. KSSSE AZS PWSZ
7
12
6. Energa Toruń
7
10
7. Matizol Lider Pruszków
7
10
8. Widzew Łódź
7
10
9. ŁKS Siemens AGD Łódź
7
10
10. Artego Bydgoszcz
7
9
11. MKS Tęcza Leszno
7
9
12. Odra Brzeg
7
8
13. MUKS Poznań
7
8
14. INEA AZS Poznań
7
7

hala, która została wypełniona w nadkomplecie. Miejmy
nadzieję, że tak samo będzie

Unia Racibórz – Czaniec
Ornontowice – Rydułtowy
Góra – Marklowice
Wisła – Jastrzębie
Żywiec – Żory
Czechowice-Dziedzice – Pszczyna
Mikołów – Rekord B-B
Podbeskidzie B-B II – Bojszowy

w najbliższy piątek podczas
spotkania z Lotosem Gdynia.
Marek Pietras

1. Czaniec
2. Rekord B-B
3. Podbeskidzie B-B II
4. Góra
5. Pszczyna
6. Mikołów
7. Żywiec
8. Wisła
9. Jastrzębie
10. Ornontowice
11. Czechowice-Dziedzice
12. Marklowice
13. Bojszowy
14. Rydułtowy
15. Żory
16. Unia Racibórz

14
14
14
14
14
14
14
14
12
13
14
14
13
14
14
14

3:5 (0:1)
3:1 (2:0)
4:1 (1:0)
2:2 (1:1)
6:0 (4:0)
1:1 (1:0)
0:3 (0:1)
2:0 (1:0)
34
31
28
27
26
23
23
17
17
17
15
14
11
10
7
5

30:8
40:14
33:18
32:17
28:12
26:19
26:12
21:24
17:20
17:23
17:23
24:37
19:23
15:37
13:44
15:42

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (11/12.11.2011)
Czaniec – Ornontowice (pt 13:00), Rydułtowy
– Mikołów (sb 11:00), Żory – Unia Racibórz
(sb 13:30), Marklowice – Żywiec (sb 13:30),
Jastrzębie – Podbeskidzie B-B II (sb 13:30),
Rekord B-B – Wisła (sb 13:30), Bojszowy
– Czechowice-Dziedzice (sb 13:30), Pszczyna
– Góra (sb 13:30).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

XIV kolejka (05/06.11.2011)

Śląsk Świętochłowice – LKS Bełk
Unia Bieruń Stary – Ogrodnik Cielmice
Sokół Orzesze – Sokół Wola
Pogoń Imielin – Concordia Knurów
Orzeł Mokre – Stal Chełm Śląski
Rozwój II Katowice – GKS II Katowice
Krupiński Suszec – Unia Kosztowy
Czarni Piasek – MKS Lędziny

TABELA

1. Krupiński Suszec
2. Concordia Knurów
3. GKS II Katowice
4. Unia Bieruń Stary
5. Unia Kosztowy
6. Sokół Wola
7. Rozwój II Katowice
8. Orzeł Mokre
9. LKS Bełk
10. MKS Lędziny
11. Pogoń Imielin
12. Czarni Piasek
13. Sokół Orzesze
14. Ogrodnik Cielmice
15. Stal Chełm Śląski
16. Śląsk Świętochłowice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

34
34
32
28
21
21
20
19
19
18
18
16
14
13
10
4

3:6
1:2
0:3
3:5
2:2
4:0
2:3
1:3
38-12
35-18
37-14
29-20
24-27
21-24
31-23
27-32
36-30
24-25
27-26
21-31
18-32
20-31
22-29
11-47

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (11/12.11.2011)
MKS Lędziny – Śląsk Świętochłowice, Unia
Kosztowy – Czarni Piasek, GKS II Katowice –
Krupiński Suszec, Stal Chełm Śląski – Rozwój
II Katowice, Concordia Knurów – Orzeł Mokre,
Sokół Wola – Pogoń Imielin, Ogrodnik Cielmice
– Sokół Orzesze, LKS Bełk – Unia Bieruń Stary.
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II LIGA

Po cennym zwycięstwie
nad Miedzią i remisie w Jarocinie piłkarze Eneregtyka
ROW pojechali na pierwszy
mecz rundy... wiosennej
do Chojnic. Z powodów
mistrzostw Europy, postanowiono bowiem przenieść
pierwsze trzy mecze z lutego na listopad. Oczywiście
jeżeli pogoda pozwoli.
Faworytem tego spotkania byli gospodarze, trzecia
drużyna w ligowej tabeli.
Podopieczni Ryszarda Wieczorka nie chcieli jednak łatwo sprzedać skóry. Pierwszy
mecz tych drużyny, w Rybniku, zakończył się zwycięstwem Chojniczanki 4:1.
Rybniczanie
pierwszą
groźną akcję w meczu rewanżowym przeprowadzili
już w 3. minucie. Na strzał
zza pola karnego zdecydował się Gładkowski. Po jego
uderzeniu piłka wylądowała
jednak w rękawicach Primela. Dwie minuty później niebezpiecznie było pod bramką
Gocyka. Po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego Trojanowskiego, Jurga minimalnie minął
się z piłką. W 13. minucie
ponownie Jurga mógł otworzyć wynik meczu. Otrzymał
bardzo dobre podanie na
wolne pole, jednak biegnąc

w sytuacji sam na sam z Gocykiem zbyt mocno wypuścił
sobie piłkę. W 20. minucie
po dośrodkowaniu z bocznych sektorów boiska, piłkę
uderzał Gładkowski. Niestety, znów nieskutecznie. W
29. minucie w polu karnym
faulowany był Trojanowski.
Sędzia bez wahania wskazał
na jedenasty metr. Do piłki
podszedł Pieczara. Jednak
jego strzał obronił Gocyk.
Rybnicki bramkarz poradził
sobie również z dobitką Hajdamowicza. W 41. minucie
Gocyk popisał się kolejną dobrą obroną po strzale Parzego. Gospodarze jeszcze przed
przerwą stworzyli kolejną
groźną sytuacje. Tym razem
w pole karne wpadł Pieczara,
minął obrońcę, ale w sytuacji
sam na sam z bramkarzem
strzelił wysoko nad bramką. W doliczonym czasie gry
sprawdziło się powiedzenie,
że niewykorzystane sytuacje
się mszczą. Rybniczanie przeprowadzili szybką kontrę, a
do bramki Chojniczanki traﬁł Gajewski.
Drugą połowę drużyny rozpoczęły w tych samych składach. Gospodarze chcieli jak
najszybciej doprowadzić do
remisu. Na bramkę Gocyka, w pierwszych minutach

REKLAMA

FIJAŁKOWSKI
Rybnik, ul. Żorska 75, tel. 032 42 39 700, www.ﬁjalkowski.pl
Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 70, tel. 032 47 67 000

FOT. MAREK PIETRAS

Gocyk broni karnego. ROW remisuje.

Bartosz Gocyk wskoczył do pierwszego składu i z meczu na mecz
gra lepiej

PO MECZU POWIEDZIELI
Ryszard Wieczorek, trener Energetyka ROW Rybnik
Mecze, w których prowadziłem ten zespół, szczególnie wyjazdowe,
były dobre w naszym wykonaniu i ten dzisiejszy też taki był. Obawiałem się tego spotkania. Chojnice są wysoko w tabeli, oglądałem
ich w meczu w Zdzieszowicach i wiedziałem, że czeka nas ciężka
przeprawa. Musze pochwalić mój zespół za zdyscyplinowaną grę,
realizowanie założeń taktycznych. Uważam, że remis dla beniaminka na tak trudnym terenie to sukces. ROW nie wygrał jeszcze na wyjeździe, ale myślę, że z taką grą niedługo uda nam się tego dokonać.
Teraz czekają nas bardzo ważne spotkania, bo gramy z zespołami,
które są naszymi bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie.

Chojniczanka Chojnice

1:1

Energetyk ROW Rybnik

BRAMKI: Gajewski (45.)
ROW: Gocyk, Andraszak, Pacholski, Krotoﬁl, Wrześniak, Gajewski, Wójcik (82. Cieślak), Mościcki, Kostecki, Wieczorek (86. Kasprzak), Gładkowski (74. Jary).
CHOJNICZANKA: Primel, Mikołajczyk, Kaśnikowski, Jakosz, Marynowicz (55. Tatara),
Hajdamowicz (66. Tarnowski), Jurga, Atanacković, Parzy (75. Kaźmierowski), Trojanowski, Pieczara.
CZERWONE KARTKI: Andraszak (74), Atanacković (84)

drugiej połowy, strzelał m.in.
Hajdamowicz. W 59. minucie
głową uderzał Kaśnikowski,
piłka przeleciała jednak nad
poprzeczką. Trzy minuty później, w boczną siatkę bramki
Gocyka, traﬁł Tatara. W 68.
minucie odgryźć próbowali
się rybniczanie przeprowadzając groźny kontratak.
W 72. minucie padło wyrównanie. Bramkę strzałem
głową zdobył Tatara, który
kwadrans wcześniej zmienił
Marynowicza. Dwie minuty
później rybniczanie otrzymali kolejny cios. Drugą żółtą, a
w konsekwencji czerwoną,
kartę otrzymał Andraszak.
Końcówka meczu to ataki
gospodarzy, które skutecznie
rozbijali obrońcy ROW–u.
Rybnicki zespół mógł ostatecznie wygrać. W 85. minucie z rzutu wolnego strzelał
Wieczorek, a piłka traﬁła w
poprzeczkę. Mecz zakończył
się remisem, co można uznać
za wynik bardzo przyzwoity
z perspektywy rybnickich
piłkarzy. Teraz czekają ich
dwa bardzo ważne spotkanie. W najbliższy weekend
zagrają na swoim boisku z
Zagłębiem Sosnowiec, tydzień później pojadą na mecz
z Nielbą Wągrowiec.
Marek Pietras

(GRUPA ZACHODNIA)

XVIII kolejka (05/06.11.2011)
Chojniczanka Chojnice – Energetyk ROW Rybnik
Czarni Żagań – MKS Kluczbork
Bałtyk Gdynia – Tur Turek
Nielba Wągrowiec – Ruch Zdzieszowice
Zagłębie Sosnowiec – Elana Toruń
Jarota Jarocin – Calisia Kalisz
Miedź Legnica – Chrobry Głogów
Bytovia Bytów – Raków Częstochowa
Górnik Wałbrzych – GKS Tychy

TA B E L A

1. GKS Tychy
2. Miedź Legnica
3. Chrobry Głogów
4. Chojniczanka Chojnice
5. Elana Toruń
6. Bytovia Bytów
7. Jarota Jarocin
8. Ruch Zdzieszowice
9. MKS Kluczbork
10. Górnik Wałbrzych
11. Tur Turek
12. Czarni Żagań
13. Raków Częstochowa
14. Calisia Kalisz
15. Energetyk ROW Rybnik
16. Bałtyk Gdynia
17. Zagłębie Sosnowiec
18. Nielba Wągrowiec

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

35
33
33
33
32
31
27
27
26
23
21
21
20
20
16
15
14
13

1:1
2:1
0:1
1:1
1:2
3:1
1:1
1:1
0:0

28-10
30-13
26-22
39-27
29-23
26-25
25-20
21-22
27-18
21-20
19-25
18-34
24-30
27-29
22-34
12-20
26-31
15-32

ZAPOWIEDZI
XV kolejka (11/12.11.2011)
Energetyk ROW Rybnik – Zagłębie Sosnowiec,
Górnik Wałbrzych – Czarni Żagań, GKS Tychy
– Bytovia Bytów, Raków Częstochowa – Miedź
Legnica, Chrobry Głogów – Jarota Jarocin,
Calisia Kalisz– Chojniczanka Chojnice, Elana
Toruń – Nielba Wągrowiec, Ruch Zdzieszowice
– Bałtyk Gdynia, Tur Turek – MKS Kluczbork.

Największy
portal
informacyjny
w regionie
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0:1 (0:0)
2:6 (1:3)
3:1 (2:0)
4:3 (3:1)
2:3 (2:2)
1:2 (1:1)
1:4 (1:2)
3:1 (1:0)

Rafako Racibórz – Lubomia
Górki Śląskie – Czyżowice
Krzyżanowice – Rymer Rybnik
Radlin – Pietrowice Wielkie
Nędza – Jejkowice
Ruptawa – Pszów
Zawada – Syrynia
Świerklany – Gorzyce

TABELA

1. Świerklany
2. Lubomia
3. Krzyżanowice
4. Syrynia
5. Pszów
6. Ruptawa
7. Nędza
8. Rymer Rybnik
9. Rafako Racibórz
10. Czyżowice
11. Radlin
12. Jejkowice
13. Gorzyce
14. Zawada
15. Górki Śląskie
16. Pietrowice Wielkie

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

37
31
29
28
26
22
21
18
18
17
16
15
15
14
6
6

47:13
38:17
34:19
43:19
26:16
29:23
29:25
29:34
16:22
29:46
27:31
22:36
19:18
18:26
15:40
17:53

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XIII kolejka (05/06.11.2011)
Płomień Ochojec – Orzeł Jankowice
MKS 32 Radziejów – KS Wielopole
Pierwszy Chwałowice – TKKF Jedność
LKS Rój – Borowik Szczejkowice
KP Kamień – LKS Skrbeńsko
TKKF Zuch Orzepowice – Olza Godów
Górnik Czerwionka – Start Mszana
Polonia Łaziska – Gwiazda Skrzyszów

TABELA

1. Polonia Łaziska Rybnickie13
2. Pierwszy Chwałowice 13
3. KS Wielopole
13
4. Płomień Ochojec
13
5. Zuch Orzepowice
13
6. Gwiazda Skrzyszów
13
7. MKS 32 Radziejów
13
8. Olza Godów
13
9. LKS Rój
13
10. LKS Skrbeńsko
13
11. Jedność Grabownia
13
12. Start Mszana
13
13. Borowik Szczejkowice 13
14. Górnik Czerwionka
13
15. Orzeł Jankowice
13
16. KP Kamień
13

32
29
26
24
23
23
23
21
20
17
15
15
10
9
6
5

3:0
3:2
4:2
2:1
2:5
4:3
1:3
1:0
48-13
28-15
27-19
28-18
39-33
29-17
36-27
26-17
20-21
28-26
39-32
26-22
20-43
24-54
16-46
16-47

B KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XIII kolejka (05/06.11.2011)
Orzeł Palowice – Forteca II Świerklany
1:2
Wicher Wilchwy – Dąb Dębieńsko
4:0
Polonia II Marklowice – Polonia Niewiadom 3:4
KS 27 Gołkowice – Iskra Rowień
3:0
Górnik Boguszowice – Żar Szeroka
2:1
LKS Baranowice – Ruch Stanowice
4:0
Sygnały Gotartowice – KS Szczerbice
0:0

TA B E L A

1. KS 27 Gołkowice
2. Sygnały Gotartowice
3. Górnik Boguszowice
4. Żar Szeroka
5. Orzeł Palowice
6. Polonia II Marklowice
7. Iskra Rowień
8. Polonia Niewiadom
9. Wicher Wilchwy
10. Forteca II Świerklany
11. Ruch Stanowice
12. LKS Baranowice
13. KS Szczerbice
14. Dąb Dębieńsko

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

32
27
26
22
21
21
21
19
19
13
12
10
10
4

40-12
30-13
35-26
35-30
25-20
35-26
27-27
25-25
32-25
21-30
21-37
16-30
14-23
15-47

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

XIII kolejka (05/06.11.2011)
Gwiazda II Skrzyszów – Płomień Czuchów 2:5
Odra 1922 Wodzisław Śląski – Polaris Żory 3:2
Start II Mszana – Zryw Bzie
3:0
Jedność Rogoźna – Granica II Ruptawa 0:1
Piast Leszczyny – KS 27 II Gołkowice
3:0
LKS Zwonowice – KS Kleszczów
2:0
Inter Krostoszowice – Naprzód Kłokocin 5:2

TA B E L A

1. Płomień Czuchów
12
2. Granica II Ruptawa
11
3. Odra 1922 Wodzisław Śl. 11
4. Polaris Żory
13
5. Unia Książenice
12
6. Start II Mszana
11
7. Zryw Bzie
12
8. Piast Leszczyny
12
9. LKS Zwonowice
12
10. Inter Krostoszowice
12
11. Jedność Rogoźna
12
12. KS Kleszczów
12
13. Gwiazda II Skrzyszów 13
14. Naprzód Kłokocin
12
15. KS 27 II Gołkowice
11

28
27
27
26
22
22
20
20
19
16
10
10
9
1
1

42-22
46-16
39-9
40-23
46-12
27-19
35-16
27-23
28-22
30-47
25-30
17-33
14-50
15-71
8-46

 SIATKÓWKA – II liga

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa

Rybniccy siatkarze dużo
lepiej spisują się na wyjazdach, niż grając we własnej
hali. Kolejny raz kibice,
którzy wybrali się do „ekonomika” żeby dopingować
podopiecznych Włodzimierza Madeja musieli przełknąć gorycz porażki. Tym
razem lepszy okazał się
pierwszy zespół SMS –a
ze Spały, który pokonując
Volleya, zajął jego miejsce
na szczycie tabeli.
Pierwszy set rozpoczął się
koszmarnie dla rybniczan.
Goście szybko odskoczyli na
6:1 i kontrolowali grę. Znakomicie w ataku spisywał się
Łapszyński, dobrze rozgrywał
Wolański, a na środku siatki
królowali Kamiński i Grzechnik. W Volleyu szwankowało
przyjęcie i gra w ataku. To
sprawiło, że inauguracyjną
partię goście wygrali zdecydowanie, bo do 16.
Druga odsłona tego spotkania wyglądała juz inaczej. Od
początku rybniczanie wypracowali sobie kilkupunktową
przewagę. Dobrze w tym
fragmencie gry prezentował
się Warda. Volley w połowie
seta prowadził 13:6. Sygnał do
odrabiania strat przez Spałę
dał swoim kolegom Łapszyński, który popisywał się bardzo skutecznymi serwisami.
Głównie dzięki niemu SMS
doprowadził do remisu po 18.
Końcówka należała jednak do
gospodarzy, którzy doprowadzili do remisu w meczu 1:1.
Trzecia set to znów lepsza
postawa przyjezdnych. SMS
odskoczył na kilka punktów i
mimo ambitnej postawy rybniczan to goście cały czas prowadzili. Volley w tym dniu nie
miał swojego lidera. W efekcie
ten set zakończył się porażką
gospodarzy do 19. Czwarty
akt tego widowiska był bardzo zacięty. Wprawdzie gości
przez większość seta prowadzili kilkoma punktami, ale
siatkarze Madeja doprowadzili do remisu po 22. Wtedy
wydawało się, że tie break jest

Piłkarze z Jejkowic po serii słabych spotkań w końcu
sięgnęli po pełna pulę. Na
trudnym terenie w Nędzy
pokonali tamtejszy LKS
3:2.
Początek meczu należał
do gospodarzy. W 11. minucie piłkarze z Nędzy objęli
prowadzenie. Na uderzenie
zza linii pola karnego zdecydował się Szymon Cichecki i po chwili mógł się
cieszyć ze zdobytej bramki.
Cztery minuty później było
już 2:0. Tym razem Adrian
Cichecki znalazł się oko w
oko z bramkarze Jedności i
plasowanym strzałem podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Wtedy mogło
się wydawać, że jest już po
meczu. Innego zdania byli
jednak goście. Najpierw w
21. minucie Tomasz Reguła zdobył bramkę kontaktową. Zawodnik Jedności
pięknym strzałem z rzutu
wolnego umieścił futbolówkę w okienku bramki Nędzy. W 28. minucie był już
remis. Długim zagraniem na
prawe skrzydło akcję gości
rozpoczął Bober. Piłkę przy
linii przegłówkował Kubica,
dopadł do niej Pancer minął
obrońców i wstrzelił futbolówkę w „piątkę”, gdzie jej
lot przeciął Darek Odon nie
dając szans Skwirutowi.
Na drugą połowę jejkowiczanie wyszli z ogromną
wolą zwycięstwa. Goście
decydujący cios zadali w
70. minucie. Piłkę od środ-

Stracili pozycję lidera Przełamanie Jedności

Siatkarze z Rybnika mają problem z wygrywaniem meczów u siebie

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Lech Kowalski, Volley Rybnik
SMS PZPS Spała to młodzieżowa reprezentacja Polski. Młodzi
kadrowicze tworzą bardzo wysoki i dobrze wyszkolony zespół.
Jest to główny kandydat do awansu do I ligi. Nasz zespół niestety nie mógł wystąpić w pełnym składzie. Z powodu kontuzji nie mogli zagrać kluczowi zawodnicy na przyjęciu zagrywki
Dawid Małysza i Grzegorz Jaruga. Zwycięstwo w drugim secie
naszego zespołu dało nadzieję na sukces w całym spotkaniu.
Niestety tak się nie stało. Trzeci i czwarty set padł łupem przyjezdnych. Szczególnie szkoda czwartego seta, gdzie była bardzo realna szansa na wyrównanie meczu i zdobycie punktów.
TS Volley Rybnik – SMS PZPS I Spała 1:3 (15:25, 25:22, 19:25,
23:25)
Volley: Rybarczyk, Warda, Lip, Łata, Terlecki, Inglot B., Łyczko
(libero) oraz Inglot S., Graff, Stajer.
SMS: Wolański, Łapszyński, Muzaj, Kamiński, Grzechnik, Orczyk,
Luks (libero) oraz Kowalski.
Kęczanin Kęty – SMS PZPS II Spała 2:3 (25:27, 16:25, 25:19,
25:21, 11:15), Spodek Katowice – Juvenia Głuchołazy 2:3 (22:25,
25:23, 25:22, 24:26, 18:20), AZS Rafako Racibórz – Gwardia Wrocław 3:2 (25:27, 27:25, 25:18, 23:25, 15:12), Victoria Wałbrzych
– Czarni Rząśnia 0:3 (28:30, 26:28, 24:26), AZS Politechnika Opolska – Delic Pol Częstochowa 1:3 (25:22, 17:25, 26:28, 18:25)
1. SMS PZPS I Spała
8
19
23:12
2. KS AZS Rafako Racibórz
8
18
21:12
3. KS Gwardia Wrocław
8
17
22:13
4. TS Volley Rybnik
8
16
19:12
5. LKS Czarni Wirex Rząśnia
8
14
17:14
6. Delic Pol Norwid Częstochowa 8
13
19:18
7. UMKS Kęczanin Kęty
8
12
17:14
8. SMS PZPS II Spała
8
12
15:15
9. KS Spodek Katowice
8
9
15:20
10. Juvenia Głuchołazy
8
6
14:23
11. AZS Politechnika Opolska
8
5
9:22
12. TS Victoria PWSZ Wałbrzych
8
3
7:23

na wyciągnięcie ręki. O tym,
że stało się inaczej zadecydował Muzaj. Jego efektowne
ataki zakończyły ostatecznie
mecz. Rybniczanie po tej porażce spadli na czwarte miejsce w tabeli. W tym tygodniu

Volley czekają dwa trudne
spotkania. Najpierw, w środę 9 listopada zagrają na wyjeździe z Gwardią Wrocław,
trzy dni później zmierzą się
na swoim parkiecie z Czarnymi Rząśnia.
Marek Pietras

 KOSZYKÓWKA – III liga

Czwarta wygrana w sezonie
Koszykarze z Rybnika rozegrali kolejny mecz w III lidze.
Tym razem na wyjeździe w
Katowicach. Spotkanie od
początku przebiegało pod
dyktando rybniczan. W każdej kwarcie MKKS powiększał przewagę. W pewnym
momencie wynosiła ona 20
punktów. Katowiczanie walczyli jednak do końca i ostatecznie zmniejszyli różnicę
do 12 oczek. Było to czwarte
zwycięstwo rybnickiej drużyny w tym sezonie.
W tym meczu na wyróżnienie zasłużył Marek Sidor,
zdobywca największej liczbie punktów. Gracz, który

Piłkarze z Jejkowic
przegrywali już dwoma
bramkami, a mimo to schodzili
z boiska jako zwycięzcy

LKS 1908 Nędza
Jedność Jejkowice

2:3
BRAMKI: Szymon Cichecki (11.), Adrian Cichecki (15.) – Tomasz Reguła
(21.), Dariusz Odon (28., 70.).
JEDNOŚĆ: Tkocz, Gańczorz, Bober,
Przygoda, Pieczka, Grzegorz Piełka
(80. Kuczera), Paprotny, Reguła, Kubica, Odon (86. Szczyrba), Pancer.
NĘDZA: Skwirut, Adamczyk, Paprotny, Bobrzik (46. Stroka), Kornas, S.
Cichecki, Paleń, Kośmider, Baron
(80. Fojcik), A. Cichecki, Kłosek.

ka wyprowadził Pancer.
Następnie idealnym prostopadłym podaniem do Odona zgubił trzech obrońców
gospodarzy. Napastnikowi
Jendości pozostało już tylko
pokonać bramkarza, co zrobił bardzo pewnie.
Trzy punkty zdobyte przez
Jedność pozwoliły tej drużynie awansować w tabeli o
dwa oczka. W następnej kolejce piłkarze z Jejkowic pojadą do Raciborza na mecz
z Rafako.
(pm)

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Krzysztof Jurczyk, wiceprezes Jedności Jejkowice
Początek spotkania to dwa mocne uderzenia Nędzy, która po
15 minutach prowadziła 2:0. Na szczęście nasz zespół nie
poddał się. Najpierw idealny strzał Reguły z wolnego, a potem
świetne dogranie Pancera do Odona i równie szybko wyrównaliśmy. Od tego momentu to był już nasz mecz i praktycznie
tylko czekaliśmy na rozstrzygającą bramkę, którą przyniosła
kolejna dobra akcja naszych napastników. Trzeba przyznać, że
obrona Nędzy w tym meczu to najsłabsza defensywa z jaką
dotąd przyszło nam się zmierzyć. Nas jednak cieszy zwycięstwo z zawsze trudnym rywalem i pozostaje powiedzieć – gramy dalej, teraz czas na Rafako.

RYBNICKA AMATORSKA LIGA KOSZYKÓWKI

KS AZS Katowice – MKKS Rybnik 72:84 (12:19,26:25,12:14,
22:26)
MKKS Rybnik: Sidor 27, Chrobok 21, Kachel 17, Grabiec 9, Widenka 5, Gawęda 3 , Badyński 2, M. Redliński 0, Smołka 0, E.
Redliński 0, Adamczyk 0.
1. KS Pogoń Ruda Śląska
6
11
550:431
2. MKS Strzelce Opolskie
5
9
386:350
3. MKKS Rybnik
5
9
360:359
4. MOSiR Cieszyn 5
7
440:402
5. KŚ AZS Katowice
5
7
358:413
6. MKS Otmuchów 5
6
314:358
7. KŚ AZS PŚ Gliwice
5
5
364:459

aż siedmiokrotnie traﬁł za
trzy. Dobre zawody rozegrali
również Rafał Chrobok – 21
punktów i 7 bloków oraz i
Rafał Kachel, zdobywca 17
punktów. Następny mecz na

FOT. KLAUDIA JURCZYK

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

FOT. MAREK PIETRAS

KLASA OKRĘGOWA
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własnym boisku rybniczanie
rozegrają z MOSiR-em Cieszyn w sobotę, 12 listopada
w sali rybnickiego „ekonomika” przy ul. Św. Józefa 30.
(pm)

Kolejka 5.
Hawajskie Koszule Żory – Butimex Inkognito Basket 73:65, Leśna
Przygoda Rybnik – AKS Leszczyny 86:59, Szarża Chrobry Jastrzębie
– Nord Studnik Żory 90:78, SKOK Ziemi Rybnickiej – Browary Żory
101:70, Remaag Walker Rybnik – Do ostatniej kropli... Rybnik 83:76
1. Remaag Walker Rybnik
5
9
470:322
2. Leśna Przygoda–Park Linowy Radlin
5
9
397:297
3. Do ostatniej kropli... Rybnik
5
9
430:338
4. Szarża Chrobry Jastrzębie
5
9
436:384
5. Hawajskie Koszule Żory
5
9
386:360
6. Nord Studnik Team Żory
5
7
385:363
7. Butimex Inkognito Basket Rybnik
5
6
345:393
8. SKOK Ziemi Rybnickiej Czerwionka
5
6
378:462
9. AKS Leszczyny
5
6
330:466
10. Browary Żory
5
5
318:490
Najlepsi strzelcy
1. Bartosz Piasecki – Hawajskie Koszule Żory – 140 pkt, 2. Przemysław Bednarek – Remaag Walker Rybnik – 131 pkt, 3. Wojciech Trałka
– SKOK Ziemi Rybnickiej – 123 pkt, 4. Sylwester Sałek – Browary Żory
– 121 pkt, 5. Krzysztof Franczuk – Nord Studnik team Żory – 96 pkt, 6.
Marcin Gołdyka – Nord Studnik team Żory – 95 pkt, 7. Jacek Chołuj
– Leśna Przygoda–Park Linowy – 88 pkt, 7. Michał Grzonka – Leśna
Przygoda–Park Linowy – 88 pkt, 9. Jarosław Marciniak – Do ostatniej
kropli... Rybnik – 84 pkt, 9. Robert Kozielski – Szarża Chrobry Jastrzębie – 84 pkt

sport–365.pl 5

RYBNIK • wtorek, 8 listopada 2011 r.
 BOKS – RMKS Rybnik

Rybniccy pięściarze, którzy na co dzień reprezentują
barwy RMKS–u nie mogą
narzekać na nudę. Najpierw
walczyli w 11. Międzynarodowym Turnieju o Puchar
Prezydenta Miasta Rybnika
im. Józefa Cyrana a kilka
dni później w Kielcach w
ramach euroligi.
W zawodach zorganizowanych w boguszowickiej hali
wystartowali zawodnicy z
Niemiec, Czech, Kosowa i
Polski. W walkach półﬁnałowych wszyscy zawodnicy z
Rybnik wygrali i awansowali do walk ﬁnałowych. Ostatecznie w swoich kategoriach
wagowych zwyciężyli:
Dawid Pierchała, Krzysztof Kowalak, Karol Kostka,
Sebastian Konsek i Kamil
Pierchała. Drugie miejsca
zajęli: Błażej i Mariusz Lutka,
Daniel Bartosik, Dawid Rutkowski i Szymon Holona. W
ringu rybniczanom sekundował Zbigniew Gąsiorowski.
W punktacji drużynowej
RMKS Rybnik zgromadził
40 pkt i zdobył puchar za 1.
miejsce, na 2. uplasowali się
zawodnicy z Niemiec – 19
pkt, a na trzecim Czesi z 18
punktami.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Bokserzy nie próżnują

Wszyscy rybniczanie walczący w boguszowicach awansowali do walk ﬁnałowych

wadze 50 kg Fabian Szmid
wywalczył złoty medal, wygrywając ﬁnał na punkty z
Dawidem Czuka z TSB Tarnovia. W ringu sekundował
mu Wojtek Podgórny.
W Kielcach wspólna reprezentacja pięściarzy miejscowych i rybnickich zmierzyła
się w meczu rewanżowym
euroligi z zespołem Komarno
ze Słowacji. Drużyna RY–KI
wystąpiła osłabiona brakiem
m.in. Mateusza Mazika i Patryka Cichockiego. Mecz
zakończył się zwycięstwem

– Najlepszym zawodnikiem
turnieju został wybrany Karol
Kostka, aktualny wicemistrz
Polski kadetów. Najmłodszym
zawodnikiem był Dawidek
Pierchała. Półﬁnały i ﬁnały
ogląda cała rodzina Cyrana.
Żona – Jolanta, brat Bolek,
syn Krzysztof, córka Katarzyna oraz siostra, którzy wręczali nagrody dla zawodników
– mówi Anatol Jakimczuk,
trener rybnickich bokserów.
W tym samym czasie w
Brzesku odbywały się mistrzostwa młodzików. W

gości 9:6.
Punkty dla RY–KI zdobyli: Mateusz Polski i Roman
Chubey po dwa, oraz po jednym (za remisy) Anton Kosse i Mateusz Tryc. Obecnie
zespół zajmuje czwartą lokatę (na osiem drużyn) i ma
jeszcze przed sobą wyjazd
na Węgry. – W razie remisu
lub zwycięstwa powalczymy
o ﬁnał euroligi – powiedział
Anatol Jakimczuk, który
wraz z Ireneuszem Czapką
sekundowali zawodnikom
w ringu.
(pm)

 JU JITSU – Mistrzostwa świata

 SIATKÓWKA – Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Nie wszyscy grali
Niepełną kolejkę mają za
sobą siatkarze amatorzy. Z
powodu 1 listopada większość spotkań została zaplanowana na ten tydzień.
W I lidze zagrali jednak
liderzy, którzy przegrali z
Beer Team po tie breaku. W
drugim spotkaniu, również

pięciosetowym,
Dwójka
Świerklany ograła Leona.
Więcej spotkań rozegrano
w II lidze. Nędza wygrała w
Chałupkach i wskoczyła na
pozycję lidera, przynajmniej
do momentu aż swój mecz
rozegrają siatkarze Strzelec
Gorzyczki.
(pm)

Kolejka 6.
I liga
Leon Internet Rybnik – Dwójka Świerklany 2:3, Beer Team Rybnik – Jedynka Jankowice II 3:2
1. Jedynka Jankowice II
5
16
17–6
2. Dwójka Świerklany
5
14
15–4
3. Leon Internet Rybnik
5
13
14–5
4. Beer Team Rybnik
5
12
15–9
5. Jarbud Rybnik Piaski
5
11
12–7
5. Jar–Trans Fox Pszów
5
11
13–8
7. Salvequick–Mokate–TKKF Pawłowice
5
6
9–10
8. Artus Żory
5
4
6–12
9. GAF Gliwice
5
2
6–14
10. Dach Decker Victoria Pilchowice
5
2
4–14
11. Kredyty Chwilówki Rybnik
5
1
4–15
11. OKIS Gaszowice–Nieszporek Motocykle
5
1
4–15
II liga
Top Ten ZST Rybnik – Fundacja Elektrowni Rybnik 3:0, TS Euroskok
Skok Ziemi Rybnickiej – Silesia Lubomia Cafe Nova 3:2, Jedynka Jankowice – Catering Parys Rydułtowy 3:0, Impacto LKS Chałupki – VT
Nędza 1:3, Edytor Suszec – KS Volley Katowice 3:2
1. VT Nędza
6
15
16–7
2. Strzelec Gorzyczki
5
14
15–4
3. Edytor Suszec
6
12 15–10
4. Top Ten ZST Rybnik
4
10
12–5
5. KS Volley Katowice
5
10
12–6
6. Impacto LKS Chałupki
6
9 12–11
7. Jedynka Jankowice
5
7 10–10
8. Olimpia Rybnik
3
6
6–4
9. TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej
6
6 10–13
10. Silesia Lubomia Cafe Nova
4
4
7–10
11. Catering Parys Rydułtowy
5
3
3–13
12. Albion – gramy dla Kuby
0
4
1–12
13. Fundacja Elektrowni Rybnik
5
0
3–15
REKLAMA

Dzięki dobrym wynikom
jakie uzyskiwali zawodnicy
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu
Sportowego, Bartłomiej
Bednarczyk otrzymał powołanie na mistrzostwa
świata Ju Jitsu seniorów,
które w tym roku odbyły się
w Calii w Kolumbii. Bednarczyk wcześniej wywalczył
m.in. tytuł mistrza Polski w
formule ﬁghting–system w
kat. 69 kg oraz tytuł mistrza
Śląska.
Na mistrzostwach świata, po bardzo emocjonujących walkach, Bednarczyk
zajął wysokie 5. miejsce.
W całych mistrzostwach
wystartowało około 300 zawodników z całego świata.
Reprezentacja Polski zajęła
drużynowo 2. miejsce ule-

gając jedynie Francji. – O
środki wymagane, by wziąć
udział w tej imprezie musieliśmy się postarać sami. Na
szczęście nasze działania
zostały uwieńczone sukcesem. Głównie dzięki wsparciu, jakie udzielił urząd
miasta oraz rybnickie ﬁrmy
Rak and Roll, Artis, Biały
Uśmiech oraz przychodnia
weterynaryjna „Puchatek”.
Wszystkim oczywiście serdecznie dziękujemy – mówi
Mariusz Wowra z rybnickiego klubu Ju Jitsu.
Do sukcesów można zaliczyć również start rybnickich młodzieżowców w
Pucharze Polski Młodzieży
w Ju–Jitsu, które odbyły się
w Olkuszu. Weronika Albrech w kategorii + 70 kg

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Pojechał do Kolumbii

Bartłomiej Bednarczyk (z prawej) reprezentował podczas
mistrzostw świata również Rybnik

zdobyła 2. miejsce, Dawid
Swaczyna w kategorii do
69 kg wywalczył brąz podobnie Oliwier Szczygieł
w kategorii do 85 kg. Alan
Suska w kategorii do 62 kg
został sklasyﬁkowany na pozycji 5. – Ostatnie sukcesy

sportowe oraz organizacyjne spowodowały, że Rybnik
stał się jednym z najdynamiczniej rozwijającym się
ośrodkiem szkoleniowym
Polskiego Związku Ju–Jitsu – dodał na zakończenie
Wowra.
(pm)

 KOSZYKÓWKA – Liga juniorów

Rozgromili Mickiewicza
Kolejny mecz mają za
sobą juniorzy MKKS-u
Rybnik. Tym razem młodzi
koszykarze pojechali na
spotkanie do Katowic. Tam
rywalizowali z KKS Mickiewicz. Rybniczanie wygrali
różnicą aż 82 punktów.

Następny mecz juniorzy
rozegrają na własnym parkiecie w środę 16 listopada,
w sali ZS Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku ul. Św. Józefa. Początek o godz. 17.00.
Rywalem rybnickich koszykarzy będzie ekipa Salesia
Świętochłowice.
(pm)

KKS Mickiewicz Katowice – MKKS Rybnik 42:124 (13:34, 11:32, 5:27, 13:31)
MKKS Rybnik: Grzybek 24, M. Redliński 23, Pilch 16, Smołka 14, Dziwoki
10, Nosiadek 10, Adamczyk 7, E. Redliński 6, Morawiec 6, Kaczmarski 6,
Konsek 2.
1. MKS Dąbrowa Górnicza
6
11 529:276
2. UKS MOSM Bytom
5
10 484:257
3. MKKS Rybnik
6
10 503:311
4. MKS Wodzisław Śląski
6
9 437:455
5. SLSOS Salesia Świętochłowice
5
7 324:381
6. MKKS Zagłębie Sosnowiec
6
7 253:511
7. KKS Mickiewicz Katowice
6
6 252:591
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Dni otwarte
8-13 listopada

WIELKIE OTWARCIE!
narożnik ARTIC 2690,-

1999,narożnik TORONTO 2590,-

1850,-

OSZCZĘDZASZ

691,-

narożnik BOSS 2380,-

1850,-

OSZCZĘDZASZ

740,-

OSZCZĘDZASZ

530,-

promocja trwa do wyczerpania zapasów

Salon Firmowy Rameta
ul. Kościuszki 32, Racibórz
tel. 32 415 30 02, 32 726 29 24
biuro@meblerameta.pl

Czynne:
pon.-pt. 9.00 - 18.00
sob. 9.00 - 13.00

www.rameta.com.pl

