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- Nie rozumiem dlaczego
musiałem kupić córce książ
ki do języka angielskiego za
70 zł. W ofercie dla drugoklasistów są również takie po 27
zł - pisze do nas ojciec Pauliny, uczennicy drugiej klasy
szkoły podstawowej. Jak się
okazuje, nie tylko nasz czy
telnik ma wątpliwości co
do wyboru podręczników,

jakich dokonują szkoły. 67
placówek w województwie
śląskim zostało wytypowa
nych do kontroli w związku
z zawartymi umowami z
wydawnictwami, które do
tyczyły wyboru podręczni
ków. Jak mówi rzeczniczka
kuratorium Anna Wietrzyk,
sprawa dotyczy podpisywa
nia przez dyrektorów szkół

Nie zapłacisz czynszu,
zakręcą ci wodę
Ograniczenie
dostaw
wody to kolejny sposób,
za pomocą którego Zakład
Gospodarki Mieszkanio
wej w Czerwionce-Leszczynach chce wymusić na
lokatorach regulowanie
długów czynszowych. A

m.in. tzw. umów o współ
pracy. Umowy zakładają,
że szkoła skorzysta z pod
ręczników jednego wydaw
nictwa w okresie od roku
do trzech lat, w zamian
otrzymując na zasadzie
użyczenia bądź darowizny
np. tablice interaktywne i
sprzęt komputerowy.
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Rod Stewart - koncert za pół miliona
14 WRZEŚNIA 2013 - STADION MIEJSKI RYBNIK

te są potężne, bo lokatorzy
mieszkań komunalnych i
socjalnych zalegają czerwioneckiej mieszkaniówce
ponad 6,1 mln zł. Średnio
dług na jednym mieszka
niu to około 5 tys. zł.
WIĘCEJ NA STRONIE 10

Wraca plaga wypalania traw
Pożary, które wywołują
rolnicy podczas wypalania
traw, co roku są zmorą
strażaków. Nie dość, że
niszczą rodzimą faunę i flo
rę, to stanowią zagrożenie
dla życia i zdrowia ludzi.

- Nic bardziej błędnego
niż przekonanie, że w ten
sposób gleba jest lepiej
przygotowana do później
szej uprawy. Jest wręcz
przeciwnie! Pożary takie
zagrażają
zwierzętom
- giną mrówki niszczące
szkodniki, drapieżne owa
dy, żaby, jeże, krety, młode
zające i gromady ptaków,

ogień uśmierca także wie
le pożytecznych zwierząt
bezkręgowych.
Pożary
łąk szkodzą środowisku
naturalnemu - przeko
nują strażacy z Komendy
Głównej Państwowej Stra
ży Pożarnej. - W tym roku
odnotowaliśmy już ok. 20
interwencji związanych z
wypalaniem traw. To, czy
będzie w najbliższym cza
sie dużo podobnych akcji
zależy przede wszystkim
od pogody - wyjaśnia Bo
gusław Łabędzki, rzecznik
prasowy PSP Rybnik.

Rybnik na koncert Roda
Stewarta zabezpieczył pół
miliona złotych. Jak zazna
cza Ewa Ryszka, ta kwota
będzie się zmieniać. - Osta
teczne rozliczenie koncertu
nastąpi, gdy rozliczymy się
z firmą Prestige - mówi z-ca
prezydenta Rybnika. Aby

zarobić na Stewarcie, na
koncert musi przyjść 10 tys.
osób. Każdy bilet ponad tę
pulę to pieniądze trafiające
do kieszeni organizatorów.
- Rod Stewart to wielki
showman, rybnicki koncert
będzie więc imprezą w iście
amerykańskim stylu. Woka-

lista w czasie występów wy
kopuje np. w publiczność
piłki ze swoimi autografa
mi. Na uwagę zasługiwała
będzie także scena, która bę
dzie bardzo ważną częścią
widowiska - przekonywał
Janusz Stefański z agencji
Prestige.
STR. 4

Czytaj więcej na stronie 7
AKCJA EDUKACYJNA

Już za tydzień
KARUZELA
TRANSFEROWA
Część 1 - zmiany kadrowe
drużyn naszego regionu wy
stępujących w II, III, i IV lidze
oraz klasach okręgowych.

Zdobądź sprawność finansową z Fortuną!
•

Przygotujmy się
do wiosny w ogrodzie

•

W marcu jak w garncu

O 24 i 25

Wewnątrz numeru ósmy odcinek projektu edukacyjnego
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych dofinansowanego ze środków
Narodowego Banku Polskiego.
Dziś o tym, jak unikać fałszywych proroków.

REKLAMA

Już od 1 marca 2013 POSEZONOWA OBNIŻKA CEN u Autoryzowanego Sprzedawcy
Kompanii Węglowej - PW „M. K. T. Trans” Tadeusz Kaczmarczyk w Radlinie ul. Rybnicka 108.
Jel 32 42 49 772, 881 488 790, pon.-pt: 7.00-20.00, sob:8.00.14.00. WWW.mkttranS.pl

OPAŁ W CENIE PRODUCENTA!!!*
*nie dotyczy mułu i pieklorza

USŁUGI TRANSPORTOWE

2 ...a po drugie
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Ognisko świętowało 60 lat grania

Pieniądze
za wiedzę (II)...

Marek Pietras

Redaktor naczelny
Tygodnika Rybnickiego

Xa

NIEOBIEKTYWNIE: Cel uświęca środki

2
2
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Kilka tygodni temu pisaliśmy, że Zakład Gospodarki Miesz
kaniowej z Czerwionki-Leszczyn przykręca ogrzewanie tym,

O

to

którzy zalegają z opłatami np. za czynsz. Prawdę mówiąc spo

o

...to konkurs, w którym
można wygrać monety-numizmaty Narodowego Ban
ku Polskiego przekazane
nam przez Oddział Okręgo
wy NBP w Katowicach. Na
uczestników czeka w sumie
11 monet: jedna srebrna o
nominale 10 zł i wartości 125
zł oraz dziesięć monet dwuzłotowych ze stopu Nordic
Gold. Wszystkie poświęcone
są jubileuszowi 100 lat Teatru
Polskiego w Warszawie.
Niżej publikujemy kolejne (i
już ostatnie) pytania związane
z problematyką finansową.
Podobnie jak tydzień temu,
spośród autorów prawidło

wych odpowiedzi wylosujemy
dwóch zwycięzców, którzy
otrzymają dwie monety dwuzłotowe. Natomiast spośród
wszystkich, którzy przesłali
prawidłowe odpowiedzi przy
najmniej w jednym tygodniu
wylosujemy główną wygra
ną czyli komplet składający
się z dwóch dwuzłotówek i
srebrnej dziesięciozłotówki.
Konkurs prowadzony jest
równocześnie przez tygodniki
„Nowiny Raciborskie”, „Nowi
ny Wodzisławskie”, „Tygodnik
Rybnicki” i portal Nowiny.pl,
które 26 marca br. opubliku
ją pełną listę nagrodzonych
osób.

W tym tygodniu pytania są następujące:
1. Jaki bank w naszym kraju obsługuje budżet
państwa?
2. Jak nazywa się zjawisko polegające
na trwałym wzroście poziomu cen?
3. W jakich państwach sąsiadujących z Polską
obowiązuje waluta euro?
Odpowiedzi (z imieniem i nazwiskiem oraz numerem
telefonu kontaktowego) można przesyłać do 22 marca br w
następujący sposób:

■
■

pocztą elektroniczną na adres: konkurs@nowiny.pl
pocztą lub dostarczając osobiście na adres redak
cji: ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie
www.nowiny.pl

Młodzież zaprezentowała gościom swoje talenty muzyczne

W sali koncertowej ryb
nickiej biblioteki odbyły
się uroczystości 60-lecia
działalności Ogniska Mu
zycznego w Rybniku.

Z okazji uroczystości na
ręce dyrektor ogniska Łu
cji Stawarskiej gratulacje
złożyli zaproszeni goście,
a sama dyrektor otrzymała
wyróżnienie za dbałość o
prawidłowe funkcjonowa
nie placówki. Nauczyciele:
Małgorzata Pollok-Studnik,
Beata Jarzyna, Andrzej Kocy
ba, Danuta Skaba otrzymali
wyróżnienia za długoletnią
pracę dydaktyczno-wycho
wawczą, Elżbieta Grajner
została wyróżniona za dłu
goletnią i sumienną pracę w
administracji. Po oficjalnej
części uroczystości wycho
wankowie ogniska mogli po
chwalić się swoimi talentami.
Najpierw zaprezentowany
został program z piosenkami
Kabaretu Starszych Panów.
Później utwory instrumen
talne zagrała utalentowana
młodzież w składzie Franci
szek Lampart, Radosław Poj
da, Marta Zmroczek, Jakub
Bułaty, Dawid Pawliczek oraz
Dominika Szałtys, Dagmara
Wójcik i Jakub Ledwoń. Na

FELIETON REMIGIUSZA RĄCZKI

Niedziela palmowo
Roztomili Ludkowie, kiery
do kościoła chodzi to przeca
wiy, że tydziyń przed Wielka
nocom je Niedziela palmo
wo. Ale to ni ma tak, że yno
została nazwa, bo przeca
cza narychtować se szumno
palma do poświyncynio. Nejgorszy jak widza te sztuczne
kikuty, kiere nie wiym na co

Komentarz

som podane. Wedle mie, to
tak bydom dobre odmiyść
pajonczyny, ale nie żeby s
niom iś do kościoła.
A jako mo być prawdziwo
palma? Ona musi być przede
wszystkim żywo. Nojprzod
cza natargać kocianek, zło
tego deszczu i grinszponu.
Potym musi to trefić do wody

zakończenie dwie nauczy
cielki Elżbieta Kolorz i Mag
dalena Pilarczyk zaśpiewały
w duecie operowe arie. - Jesz
cze niedawno obchodziliśmy
40-lecie, a 20 lat szybko minę
ło. Najważniejszym naszym
zadaniem jest kształcenie
młodzieży w zakresie jej
umuzykalnienia. Realizuje
my to przez organizację za
jęć indywidualnych gry na
instrumentach, prowadzimy
też zajęcia zbiorowe, rytmiczno-muzyczne dla dzieci od
trzeciego roku życia. Przez to
realizowane są w pełni nasze
założenia statutowe - mówi
ła dyrektor Łucja Stawarska.
Nauka w ognisku prowadzo
na jest dla wszystkich zainte
resowanych. Uczniowie mają
możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności na licz
nych występach publicznych
organizowanych na terenie
miast i gmin, w których znaj
dują się placówki ogniska (Ro
gów, Wodzisław Śl., Jastrzębie
Zdrój, Lyski, Czernica). Od
stycznia 2007 r. ognisko sta
ło się samodzielną placówką i
zmieniło nazwę na Stowarzy
szenie Ognisk Muzycznych
w Rybniku, w skład którego
weszły Ognisko Muzyczne

w doma, żeby trocha puści
ło (je to fest ważne, jak tak
praje trefi wartko Wielkanoc
jak latoś). No a potym cza to
piyknie powionzać gałonzkom z brzozki i już je palma
fertig.
Tako palma cza dać poświyncić w kościele, a jak
sie przidzie nazod du dom,
to kożdy domownik musi być
chocioż ze 3 razy pobiczowany po krzyżu. Bezmałaś mo
to dać to, że w krziżu cołki

dziewałem się, że spotka się to z krytyką mieszkańców i to nie

tylko tych z Czerwionki-Leszczyn. Okazało się jednak inaczej.
Większość popiera takie działania, twierdząc, że tylko rady
kalne postępowanie ma szansę przynieść spodziewany efekt

w walce z „kombinatorami”. Wpisując się w te oczekiwanie

władze ZGM poszły dalej. Ograniczenie dostaw wody ma być
kolejnym bodźcem, aby spłacać długi. Będziemy sprawdzać,

czy tak się dzieje.
Na str. 18 przeczytacie wywiad z dyrektorką rybnickiej Szko

ły Życia. Opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi to ważny
problem, ponieważ od 2014 roku w Rybniku ma nastąpić jej

reorganizacja. Mam nadzieję, że na końcu całej sprawy wygra

nymi będą dzieci. W końcu los był już dla nich wystarczająco
okrutny.

LICZBA TYGODNIA

100
- tylu
internautów
zarejestrowanych
jest na
kultura.rybnik.eu

CYTAT TYGODNIA

CZY GRAMY NA ŚNIEGU,
CZY NA TRAWIE Z RYB
NIKIEM ZAWSZE PRZE
grywamy - powiedział
Mariusz Pawlak, trener
Chojniczanki Choj
nice, która przegrała
w boju o fotel lidera z
Energetykiem ROW

DOREMI w Łaziskach Gór
nych i Ognisko Muzyczne w
Żorach. Zmianie uległa tak
że dotychczasowa siedziba
SOM z Placu Wolności 7 do

budynku przy J. F. Białych 7.
Dzięki utworzeniu stowarzy
szenia, ognisko może ubiegać
się o dodatkowe dotacje.

rok nie łupie. Potym palma
cza jeszcze zostawić, bo we
śmiergust cza z ni zrobić
krziżyki i w zegrodce abo
na polu postyrkać w rogach.
Mo to dać urodzaj i chronić
przed kaj jakom plagom.
Jak widzicie tako palma,
nojzwyklejszo na świecie, a
mo tela przeznaczyń.
Kochani Ludkowie, mocie
jeszcze pora dni, bez to jak
sie fechtniecie, to mono
jeszcze zdążycie z latosiom

palmom. Cza wracać do tra
dycje i do mądrości naszych
przodkow, bo to je nasze
dziedzictwo i my sami. Czimejcie się, do prziszłego tydnia, Pyrsk!

Szymon Kamczyk

Podane - podobne
Kocianki - bazie
Złoty deszcz - forsycja
Grinszpon - bukszpan
Śmiergust - śmigus dyngus
Styrkać - wkładać
Fechtniecie - pośpieszyć
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salon meblowy

Więźba dachowa
Łaty, deski, krawędziaki

Boazeria,

podbitka, podłogi

Wyroby hutnicze
Impregnacja

'W ZWROT PODATKU

<$>Chempest'

Praca w Niemczech

www.chempest.pl

z zagranicy
mgr Anna Kłosowska

HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA
ROZLICZENIA podatku
KOREKTY rozliczeń do 5 lat wstecz
ZASIŁKI rodzinne
DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag,
Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag
DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld
LATA składkowe E-301
PIT 36
Zasiłki dla bezrobotnych
47-400 RACIBÓRZ
ul. Batorego 10
tel.: 0048 32 415 21 71
kom: 0048 501 336 029
fax: 0048 32 729 70 54

ciśnieniowo-próżniowa

Płyta OSB I MFP

CZYŻOWICE,

ul. Nowa 28a(strefa przemysłowa)
tel. 32 451 02 32 lub 32 451 33 38
www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl

pri mecHca^

www.

Opieka nad osobami starszymi
■ Legalna forma współpracy

zatrudni

■ Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS

mechaników maszyn

■ Dodatkowe ubezpieczenie

i urządzeń rolniczych

Katowice,
ul. Kościuszki 49/2, tel. 32 209 20 16
www.promedica24.pl

SzyGĄa reaMzacia

6ez zaświadczeń
natychmiast

w domu

tcC. 32 M0-M-20
€Spa^x infodikia: XOI003302
www.enroMtax.rsC.pC

Wymagane
wykształcenie kierunkowe
oraz podstawowa
znajomość obsługi
komputera.
Oferty pracy prosimy
przesyłać na adres:
Chempest SA
ul. Łąkowa 24,
47-400 Racibórz,
lub droga mailową:
sekretariat@chempest.pl
w terminie do 26.03.2013 r.
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WYDARZYŁO SIĘ
Dziś eko-warsztaty
na rynku
We wtorek, 19 marca na rybnickim
rynku, już po raz trzeci odbywać się
będą warsztaty ekologiczne, orga
nizowane w ramach akcji Zielona
Wyspa Śląsk. Warsztaty trwać będą
od 9.00 do 13.00, a w ich ramach
zaplanowano m.in. naukę segrega
cji odpadów, eko-puzzle, eko-memory, eko-krzyżówki. W razie niepo
gody impreza przeniesiona zostanie
na salę gimnastyczną Szkoły Pod
stawowej nr 1, przy ul. Bolesława
Chrobrego 29. Wszystko w ramach
promowania ekologicznego stylu
życia. Impreza jest o tyle ważna, że
już niedługo segregacja śmieci do
tyczyła będzie nas wszystkich.

Ruszył nabór
do podstawówek
W poniedziałek, 18 marca, ruszył
nabór do szkół podstawowych. Bę
dzie on prowadzony w formie elek
tronicznej. Nabór będzie prowadzo
ny od 18 marca od godz. 9.00 do 12
kwietnia do godz. 13.00. Rodzice
mogą logować się poprzez witrynę
www.rybnik.podstawowe.vnabor.pl
Rodzice wybierający dla swojego
dziecka szkołę, w obwodzie której
zamieszkują, wypełniają tylko skró
cony formularz potwierdzenia ob
wodu. Rodzice wybierający szkołę
inną niż obwodowa, przechodzą re
krutację zbliżoną do tej, która obo
wiązuje w przedszkolach. W obu
przypadkach wypełniony elektro
nicznie odpowiedni formularz na
leży wydrukować z systemu naborowego i dostarczyć odpowiednio
do szkoły obwodowej lub szkoły
wskazanej na pierwszym miejscu
na liście preferencji.

Konkurs ortografii
i kaligrafii
Z okazji Międzynarodowego Dnia
Języków Ojczystych w Zespole
Szkół Technicznych odbył się 10.
Szkolny Konkurs Ortograficzny. Mi
strzem ortografii w bieżącym roku
szkolnym została uczennica klasy
3Tp, Maria Balik, która zajęła rów
nież 2. miejsce w zorganizowanym
po raz pierwszy konkursie kaligra
fii. W czasach dominacji klawiatury
komputera, kiedy zanika tradycja
kształtnego i estetycznego pisma,
warto promować sztukę kaligrafii,
zachęcać do naśladowania dobrych
wzorów. Nagrodzone prace Lucyny

TYGODNIA
Pawlucy, Marii Balik, Agnieszki Łysik
oraz innych wyróżnionych uczniów
można podziwiać w szkolnej bi
bliotece. W obu konkursach wzię
ło udział kilkudziesięciu uczniów,
w tym również dysgraficy, których
osiągnięcia okazały się bardzo obie
cujące.

Kolejna kampania
reklamowa Rybnika
Rusza kampania promująca tereny
inwestycyjne w Rybniku pn. „Ryb

nik, marzenia do spełnienia...".
Działania promujące 5 terenów in
westycyjnych w Rybniku w 85 proc.
dofinansowane są ze środków euro
pejskich. - W 2013 roku Rybnik kon
tynuuje działania promocyjne, które
mają zachęcić do zainteresowania
miejskimi terenami inwestycyjny
mi. Pierwszym etapem akcji pro
mocyjnej jest uruchomienie portalu
skierowanego do potencjalnych in
westorów oraz zwiększenie rozpo
znawalności oferty inwestycyjnej
miasta - mówi Lucyna Tyl, rzecznik
rybnickiego magistratu. - Kampania
ma na celu dostarczenie kluczowych
informacji o mieście i możliwości in
westowania w Rybniku - dodaje.

Wyrzucił psa i odjechał
13 marca dyżurny Straży Miejskiej
w Rybniku przyjął o godz. 13.05 te
lefoniczne zgłoszenie mieszkańca
Rybnika, który był naocznym świad
kiem wyrzucenia psa z pojazdu na
wodzisławskich numerach rejestra
cyjnych. Zdarzenie to miało miejsce
na ul. Kornela Ujejskiego. Patrol,
który przybył na miejsce, niestety
nie odnalazł zwierzęcia. Obecnie
strażnicy prowadzą czynności zmie
rzające do ustalenia właściciela po
jazdu, który prawdopodobnie może
okazać się również właścicielem
porzuconego psa.

Zmiany w linii 29
Na wniosek mieszkańców gminy
Lyski wprowadzono zmiany w funk
cjonowaniu linii autobusowej nr 29
Zarządu Transportu Zbiorowego w
Rybniku. Kurs linii 29 z przystanku
Chwałowice Pętla o godzinie 6.10
w dni robocze będzie dodatkowo

obsługiwał następujące przystan
ki: Gaszowice Pogwizdów, Sumina
Centrum, Lyski Blazel oraz Lyski
Rondo.

WYDARZY SIĘ

Wspólne wystawy zwracają uwagę
swoją różnorodnością, wzbudzają
dyskusje, są zderzeniem artystycz
nych postaw i form. Wystawa „Za
trzymani w Beskidach“ prezentuje
prace powstałe w 2012 roku, zain
spirowane lokalnym środowiskiem
miasta Frydek-Mistek oraz jego
okolic, stworzone przez rzeźbiarzy,
ceramików, malarzy, grafików i foto
grafów, zaś odbiorcy wystawy będą
mogli je porównać, ocenić i wzbo
gacić swe wnętrze o artystyczne
doznania. Wystawa czynna będzie
do 12 czerwca 2013 roku.

Sesja rady miasta
w tym tygodniu

Pomóż hospicjum

W środę, 20 marca, o godz. 16.00 w
Urzędzie Miasta Rybnika, odbędzie
się kolejna sesja rady miasta Rybni
ka. Co na niej? Raport z stanu bez
pieczeństwa w oparciu o raporty z
działalności policji i innych powia
towych służb, inspekcji oraz stra
ży. Miasto ma zamiar także udzielić
dotacji celowej na zabezpieczenie
zabytków, które nie są własnością
gminy. Radni rozpatrzą kolejną skar
gę na Danutę Kolasińską, dyrektora
ZGM, a prezydent dowie się, ile bę
dzie w tym roku zarabiał.

Na kiermaszu, 24 marca można bę
dzie zakupić ciasta domowego wy
pieku i ozdoby świąteczne wykona
ne ręcznie przez wolontariuszy ho
spicjum, a także wziąć udział w lo
terii fantowej. Cały dochód zostanie
przeznaczony na zakup sprzętu re
habilitacyjnego i środków higienicz
nych na rzecz hospicjum. Kiermasz
odbędzie się w budynku Duszpa
sterstwa Akademickiego DAR przy
ul. Brudnioka 5, a dodatkowo przed
każdą Mszą Świętą będzie można
nabyć oryginalne palmy wielkanoc
ne wykonane przez utalentowanych
wolontariuszy.

Rozegrają turniej skata
24 marca o godz. 9.00 w sali Karcz
my Strzelec w Jejkowicach od
będzie się Turniej Skata o Puchar
Wójta Gminy Jejkowice. Zapisy
prowadzone będą w dniu turnieju,
wpisowe 16 zł. Turniej rozegrany
zostanie w seriach 2x48 rozdań we
dług przepisów Polskiego Związku
Skata. Sponsorami tegorocznego
turnieju są starosta powiatu ryb
nickiego oraz wójt Jejkowic, a pula
nagród wyniesie 900 zł i 90 proc.
wpisowego.

Czescy artyści
w Czernicy
23 marca o godz. 18.00 w Galerii
w Drodze w Czernicy odbędzie się
wernisaż wystawy prac pt. „Zatrzy
mani w Beskidach" czeskiej grupy
artystycznej o nazwie V-klub. Gru
pa artystyczna o nazwie V-klub ma
siedzibę w czeskim Frydku-Mistku
i skupia artystów z regionu beski
dów od 1994 roku. Około dwudzie
stu członków działa w pracowniach
i uczestniczy w nieformalnych spo
tkaniach, cyklicznie organizuje rów
nież wystawy zbiorowe regional
nych artystów pod nazwą FM Salon,
które prezentowane są w Muzeum
Beskidów na zamku we Frydku.

USŁUGI KALETNICZE I RYMARSKIE

'

Malowanie obuwia, torebek, kurtek.Naprawa obuwia wspinaczkowego,
rozciąganie obuwia do 1,5 numeru wszerz i wzdłuż oraz podbicia.

Targi edukacji
W czwartek, 21 marca w Zespole
Szkół Budowlanych przy ul. Świerklańskiej w Rybniku odbędą się
Targi Edukacji dla uczniów szkół
gimnazjalnych. Oficjalne otwar
cie targów zaplanowano na godz.
11.00. Jak co roku swoją ofertę
prezentować będą publiczne szko
ły ponadgimnazjalne z Rybnika.
Na targi zapraszani są uczniowie
ostatnich klas gimnazjów z rybnic
kich szkół oraz z gimnazjów spoza
miasta: Suszec, Piece, Jankowice,
Leszczyny, Rudy itd. Targi służą za
prezentowaniu atrakcyjnej i zróż
nicowanej oferty edukacyjnej ryb
nickich szkół ponadgimnazjalnych.
Obok 11 szkół ponadgimnazjalnych swoją propozycję przedsta
wi także Młodzieżowe Biuro Pracy
oferujące sezonowe zatrudnienie
dla młodzieży, nie zabraknie także
reprezentacji uczniów wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych w po
staci Młodzieżowej Rady Miasta
odpowiedzialnej za studio targów
oraz konkurs na najbardziej atrak
cyjne stoisko. Więcej o targach: na
portalu rybnik.pl oraz w wydziałach
promocji i edukacji

Wymiana spodów, fleczków, rzepów, napów, stalek, obcasów damskich i
męskich, wkładek ortopedycznych, wszywanie zamków błyskawicznych
do cholewek,neseserów, torebek, namiotów, tornistrów szkolnych itp.
Wszywanie zamków błyskawicznych do spodni jeansowych i roboczych.

Przeróbka odzieży skórzanej.

Klejenie basenów, pontonów, materacy. Posiadamy też sterylizator do obuwia
firmy klenz. Pozbawia on obuwie przykrego zapachu. Maprawa i renowacja
tapicerki samochodowej obszywanie skórą kierownicy, lewarka skrzyni
biegów, oraz innych elementów wnętrza samochodu.
Naprawa siodeł końskich, opratów, czapsów.

RADIO TAXI

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

„ROW”

IRmef

■ RYBNIK ■ WODZISŁAW ■ ŻORY ■

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

0800 22 82 82
Barnów

Ostrzenie noży i nożyczek oraz łyżew

Expresowa naprawa obuwia
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 502 298 028
Racibórz, ul. Londzina 51, tel. 32 414 08 21, kom. 502 298 028

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02

032 42 44 444

S-em lub
zadzwoń

609 053 007

• grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe

•
•
•
•

*

- przyjdź na kiermasz

REKLAMA

NAPRAWA OBUWIA >

PRZEŚWIETLAMY
PORTFELE

ogrzewanie podłogowe

kotły c.o., bojlery

armatura i pompy
kanalizacja

oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

puRmo

EWA RYSZKA,
z-ca prezydenta Rybnika

Oszczędności: nie posiada
Nieruchomości: działka budowla

na o pow. 1000 m kw., o wartości
50 tys. zł (współwłasność).
Dochody za rok 2011: 170962,57
zł - z tytułu zatrudnienia, 4444,80
- z innego źródła (wszystko
współwłasność)
Samochody: citroen xara picasso,
rok prod. 2006 (współwłasność)
Kredyty za rok 2011: 35 tys. zł
- pożyczka gotówkowa w banku
BPH SA - remont mieszkania, 45
tys. zł - pożyczka gotówkowa w
banku Kredyt Bank SA - remont
mieszkania.

CZESŁAW ANDRECZKO,
radny gminy Świerklany, emeryt

Oszczędności: 30 tys. zł

(z polisy po śmierci żony)
Nieruchomości: mieszkanie na

zasadzie służebności
Dochody: dieta radnego za 2011:

7590zł, emerytura 61 145,24zł
Samochód: seat ibiza z 2003r.
Kredyty: brak
Prezentowane w rubryce kwoty pochodzą z oświadczeń
majątkowych. Redakcja nie ma wpływu na ich treść. Nie

prowadzi również weryfikacji wycen nieruchomości.

4 aktualności
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Na koncert Stewarta wydamy nawet pół miliona
13 marca poznaliśmy te
goroczną gwiazdę, która
ma zagości w tym roku
na Stadionie Miejskim
w Rybniku. To legenda
popu, Rod Stewart.
Na spotkaniu z dziennika
rzami obecni byli m.in. przed
stawiciele sponsorów, radia
„Złote Przeboje” i organiza
torzy - agencja MJM Presige.
W zastępstwie Adama Fudalego, który wciąż przebywał
na zwolnieniu lekarskim
urząd reprezentowała Ewa
Ryszka. - Z wielką przyjem
nością mogę potwierdzić, że
gwiazdą tegorocznego kon
certu będzie Rod Stewart
- rozpoczął Janusz Stefański
z agencji Prestige. - Gwiaz
da o niesamowitym, lekko
chrypiącym głosie, której
koncerty niosą ze sobą bar
dzo często poczucie pewnej
elitarności - dodał.

Amerykański
koncert Szkota
- Rod Stewart to wielki

showman, rybnicki koncert
będzie więc imprezą w iście
amerykańskim stylu. Wo
kalista w czasie występów
wykopuje np. w publiczność
piłki ze swoimi autografami.
Na uwagę zasługiwała będzie
także scena, która będzie
bardzo ważną częścią wi
dowiska - mówi Stefański.
Dlatego też charyzmatyczny
Szkot przyjedzie do Rybnika
z ekipą większą niż rok temu
zrobili to Guns N' Roses.
- Organizowaliśmy kon
cert Roda Stwarta w To
runiu, dwa lata temu, na
którym bawiło się 16 tys.
osób. Mamy zamiar osią
gnąć w tym roku podobny
wynik, bo zainteresowanie
Rodem nie maleje. Przema
wia za tym m.in. fakt, że jego
piosenki na falach radio
wych pojawiają się bardzo
często - dodaje Stefański.
Reprezentant MJM Presti
ge zwrócił także uwagę, że
koncerty Stewarta cieszą
się mianem „prestiżowych”
i można się spodziewać, że
w Rybniku zjawią się polscy
celebryci.

RYBNIK W ELITARNYM GRONIE

Rybnicki koncert będzie częścią światowej trasy Roda Stewarta
- „Live The Life Tour 2013”. Miasto znalazło się gronie elitarnym, gdyż
na mapie koncertów znajdują się legendarne centra kultury - m.in. O2
Arena w Londynie, Dortmund Westfalenhalle, Caesars Palace w Las
Vegas czy Madison Square Garden w Nowym Jorku. - Nie ma wątpliwo
ści, że Rybnik nie tylko utrzymuje trwający od kilku lat trend, lecz sta
je się jednym z najważniejszych miejsc koncertowych w kraju. Miasto
znalazło się w gronie ośrodków, z których żaden nie schodzi poniżej
miliona mieszkańców. Myślę, że to świadczy samo za siebie. Mogę
zapewnić, że rybnicki koncert będzie jedynym tego roku występem
Roda Stewarta w Polsce - mówił podczas konferencji prasowej Janusz
Stefański z MJM Prestige.

Stadion
ma być gotowy
Najwięcej
wątpliwości
budzi kwestia remontu
miejskiego stadionu. Pla
nowane zakończenie prac
mija w okolicach połowy
sierpnia, jednak wystarczy
jedna wpadka, by terminy
zaczęły na siebie nachodzić.
Ewa Ryszka jednak uspoka
ja. - Trzeba być optymistą,
musimy być dobrej myśli.
Zrobimy wszystko, by sta
dion był gotowy. Zresztą, re
mont stadionu zrobić można
kiedykolwiek - powiedziała
ku zdziwieniu dziennikarzy
prezydentowa.
Ryszka zapowiada także,
że tym razem murawa zosta
nie odpowiednio zabezpie
czona. - Jesteśmy świadomi,
że trawa potrzebuje czasu, by
się przyjąć. Stąd termin kon
certu - 14 września - działa
na naszą korzyść. Zabezpie
czenie nowej murawy jest
w planie, to oczywiste - za
powiada z-ca prezydenta.
Przypomnijmy, w zeszłym
roku urząd także zapowia
dał zabezpieczeniu mura
wy specjalnymi matami, do
czego jednak ostatecznie nie
doszło. Magistrat na koncert
zabezpieczył w budżecie pół
milion złotych. Choć, jak za
znacza Ryszka, ta kwota bę
dzie się na bieżąco zmieniać.
- Ostateczne rozliczenie kon
certu nastąpi, gdy rozliczymy
się z firmą Prestige - mówi
z-ca prezydenta Rybnika.
Mówi się, że by zarobić na
Stewarcie, na koncert przyjść
musi niecałe 10 tys. osób.
Każdy bilet ponad tę pulę to
pieniądze trafiające do kie
szeni organizatorów.
(mark)

Ewa Ryszka optymistycznie podchodzi do remontu stadionu, na którym ma zagrać Stewart

CZEGO POSŁUCHAĆ?

Do koncertu Stewarta w Rybniku zostało jeszcze niecałe pół roku. Już dziś można się jednak wprowadzić w
odpowiedni nastrój. Fanom Szkota polecać płyt i nagrań nie trzeba, tym jednak, którym twórczość chary
zmatycznego piosenkarza jest obca, przyda się mały przewodnik.
- An Old Raincoat Won't Ever Let You Down (1969) - z tego albumu pochodzi m.in. przebój „Handbags and
Gladrags”. Pierwszorazowego słuchacza zaskoczy rockowy charakter debiutu Szkota.
- Every Picture Tells a Story (1971) - na tym albumie znajdziemy m.in. „Maggie May” oraz urzekającą, trady
cyjną melodię „Amazing Grace”.
- Foot Loose & Fancy Free (1977) - na ósmym albumie Szkot pokazuje swą fascynację rosnącym wtedy w
siłę disco. Z tej kompozycji pochodzą m.in. utwory „Hot Legs” czy „(If Loving You Is Wrong) I Don't Want to
Be Right”.
- Blondes Have More Fun (1978) - z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów Stewarta - „Da Ya
Think I'm Sexy?”.
- Out of Order (1988) - jednym słowem „Downtown Train” - wielki powrót Szkota po kilku nieudanych albu
mach, za tę piosenkę Rod Stewart otrzymał nagrodę Grammy.
CENY BILETÓW NA KONCERT RODA STEWARTA

Płyta B (najbardziej oddalony od sceny) - 99 zł
Płyta A (środek murawy) - 190 zł
Golden Circle (strefa bliska sceny) - 269 zł
Diamond Circle (pierwsze rzędy przed sceną) - 450 zł
Trybuny (otwarte) - 260 zł
Strefa VIP (trybuna kryta) - 699 zł
Bilety na koncert Roda Stewarta trafiły do sprzedaży dzisiaj, to jest 19 marca. Można je nabywać za pośrednic
twem stron: www.imprezyprestige.com, www.eventim.pl oraz punktach sprzedaży Empik, Media Markt i Saturn.
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PRODUCENT OKIEN PCV I ALUMINIUM
EKO-OKNA Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko

KIEROWCA C+E
w ruchu krajowym i międzynarodowym

Wymagania:

* Prawo jazdy kat. C+E
* Karta kierowcy
* Uprawnienia na wózek widłowy
* Certyfikat na przewóz rzeczy
* Sumienność, dyspozycyjność
* Mile widziane doświadczenie
Oferujemy:

* Umowę o pracę
* Atrakcyjne warunki zatrudnienia
* Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku

Piecha wzywa kontrkandydatów na sąd dusz

Kandydat PiS nie ustaje w
promowaniu hasła partii wygramy w Rybniku, wygra
my w Polsce. Poszedł także w
ślady prezesa Kaczyńskiego,
na konferencji używał table
tu, odtworzył nawet z niego
film. - Muszę przyznać, że
prezesowi poszło to jednak
sprawniej - skomentował
wciąż poseł PiS.

Związki partnerskie
i gospodarka
Aplikacje w formie elektronicznej (CV) prosimy przesyłać
na adres rekrutacje@ekookna.pl
lub w siedzibie firmy w Kornicy przy ulicy Spacerowej 4

związane z ratownictwem
dzieci.

Bolesław Piecha,
kandydat na senatora
z ramienia PiS, zwołał
w zeszłym tygodniu
konferencję prasową.
Prócz pokazania list
poparcia, znalazło się
miejsce na przedsta
wienie programu.

Ku zdziwieniu dziennika
rzy największy nacisk po
łożył na kwestię związków
partnerskich. - Chciałbym

Film z tabletu

Poseł Piecha wzoruje się na prezesie PiS

poznać zdanie kandydata
Platformy Obywatelskiej
w kwestii legalizacji związ
ków partnerskich. Wiado
mo już, że o przyjęciu tej
ustawy decydować będą
pojedyncze głosy. W Sej
mie zablokowano ją jedy
nie czternastoma. Wydaje
mi się zresztą, że wyborcy
powinni poznać zdanie
wszystkich kandydatów
- mówił Piecha. - Dla mnie

związek partnerski to zwią
zek mężczyzny i kobiety zaznaczył.
Na pytanie dziennikarzy,
czy stawia ten temat jako
najważniejszy, odparł, że
wiele jest tematów palą
cych. Zdaniem posła napra
wy potrzebuje gospodarka,
ze względu na jej drastycz
nie zwalniające obroty oraz
służba zdrowia, ze względu
na niedawne wydarzenia

Temu ostatniemu zagad
nieniu poświęcił zresztą
poseł Piecha więcej czasu.
Odtworzył stary spot Prawa
i Sprawiedliwości, w którym
podczas rozmowy telefonicz
nej z dyspozytorem pogotowia
dzwoniąca spytana została o
numer ubezpieczenia i karty
kredytowej. - Ten klip pod
bijał internet kilka lat temu,
jednak dzisiaj okazuje się
wciąż aktualny, a wizja takiej
służby zdrowia bardzo realna
- mówił Piecha. Poseł chciałby zadbać także o rozwój
przemysłu, a w szczególności
górnictwa. Zapowiada walkę
z bezrobociem oraz z śmiecio
wymi umowami, które nie są
- jego zdaniem - odpowiedzią
na wysokie bezrobocie. Poseł
zapowiedział tym samym roz
poczęcie kampanii wyborczej,
życząc kontrkandydatom po
wodzenia.
(mark)

patrol 5
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Tragedia w Boguszowicach
Dwie osoby nie żyją a
trzecia w ciężkim stanie zo
stała przewieziona do ryb
nickiego szpitala - to wynik
zatrucia tlenkiem węgla, do
którego doszło 12 marca w
dzielnicy Boguszowice.

Tragedia wydarzyła się w
mieszkaniu na ostatnim pię
trze bloku przy ulicy Astro
nautów. Zwłoki 15-letniego
chłopaka, jego 24-letniej sio
stry oraz nieprzytomną 44-latkę znalazła rano rodzina.
Na miejsce wezwano pogo
towie oraz straż pożarną.
- W mieszkaniu potwierdzi
liśmy obecność tlenku węgla
- mówi młodszy brygadier Bo
gusław Łabędzki z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rybniku.
Stężenie tlenku węgla nie
było wysokie, bo siostra 44-latki, która weszła rano do
mieszkania od razu otworzy
ła okna. - Wstępne ustalenia
wskazują, że był to tlenek wę
gla. Rodzina zatkała kratkę
wentylacyjną w kuchni. Piec

kaflowy był ciepły. Najpraw
dopodobniej wieczorem rodzi
na napaliła w piecu i położyła
się spać. Z pieca kaflowego
zaczął się ulatniać tlenek wę
gla, który spowodował zatru
cie - tłumaczy strażak. Jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
24-latka była w ciąży.

Stan 44-latki lekarze określają
jako poważny. Życie zawdzię
cza siostrze, która zaniepoko
iła się, że kobieta nie pojawiła
się dziś w pracy. Kobieta wraz
z mężem pojechali do Boguszowic. - Na pukanie nikt nie
reagował. Rodzina miała psa.
Przez wizjer zauważono, że

Tragiczny
pożar
przy Mruli

SOK
zatrzymała
złodzieja

Zatrzymany pod jubilerem

Rybnicka policja ustala
okoliczności
tragicznego
pożaru, do którego doszło
17 marca przy ulicy Mruli
w Rybniku. Zdarzenie miało
miejsce około godziny 19.30
w domu jednorodzinnym. Na
miejsce skierowano 4 zastępy
straży pożarnej. Po ugaszeniu
kuchni, w zgliszczach, stra
żacy znaleźli ludzkie zwłoki.
Ciało było tak zwęglone, że
ciężko było określić nawet
samą płeć denata. Wszyst
ko wskazuje na to, że są to
zwłoki 91-letniej mieszkanki
domu. Prokurator zarządził
sekcję zwłok, która wskaże
przyczyny zgonu. Pożar ga
siło 15 strażaków. Działania
straży trwały do godziny
21.00. Straty oszacowano na
20 tysięcy złotych.
(acz)

16 marca o godzinie 10:55
podczas akcji wymierzonej
w złodziei węgla na stacji
Rydułtowy, funkcjonariu
sze Straży Ochrony Kolei z
posterunku w Rybniku za
trzymali złodzieja opału. W
zatrzymaniu brał udział pies
służbowy o imieniu Szogun.
Mężczyzna skradł i spakował
w worki blisko 400 kg miału
węglowego (10 worków)
pochodzącego z wagonu.
Worki były załadowane do
samochodu marki daewoo
tico, koloru srebrnego. Uję
tego: 34-letniego Tomasza L.
z Rydułtów przekazano poli
cjantom z komisariatu policji
w Rydułtowach, a odzyskany
miał węglowy oddano przed
stawicielowi PKP CARGO
S.A.
(acz)

Zakapturzony mężczyzna,
stojący przed witryną sklepu
wzbudził podejrzenia pra
cownika straży miejskiej, któ
ry powiadomił o tym oficera
dyżurnego policji. We wskaza-

zwierzę leży w przedpokoju.
Mężczyzna zdecydował się
wyważyć drzwi. Znalazł pół
przytomną 44-latkę słaniającą
się na nogach i zwłoki dwóch
osób - mówi nadkomisarz
Aleksandra Nowara z Komen
dy Miejskiej Policji w Rybni
ku.
(acz)

ne miejsce skierowano patrol
policji. Po wylegitymowaniu i
przeszukaniu mężczyzny, po
licjanci znaleźli przy nim ręka
wiczki oraz przyrząd do cięcia
szkła. Mężczyznę zatrzymano
do dalszych wyjaśnień, a po
dokładnych oględzinach lo
kalizacji, w której go zastano,
ujawniono zarysowaną szy
bę sklepu jubilerskiego. Śla
dy pozostawione na miejscu
zdarzenia odpowiadały na
rzędziu znalezionemu przy
zatrzymanym.
(acz)

OFERUJEMY:
tarcicę, krawędziaki, łaty, listwy i deskę
czołową, impregnacja i suszenie drewna
usługi w zakresie przetarcia i transportu drewna

44-290 Jejkowice, ul. Dworcowa 33,
tel./fax 32 430 21 20
www.tartakjejkowice.pl

9 marca około południa
na ulicy Pochwacie w Ja
strzębiu-Zdroju policjanci
zatrzymali do kontroli dro
gowej „elkę”.

W związku z prowadzo
nymi w tym dniu działania
mi „Alkohol i narkotyki”,
przeprowadzona
została
rutynowa kontrola stanu
trzeźwości kursantki. Mun
durowi nie kryli zdziwienia,
kiedy okazało się, że siedzą
ca za kierownicą toyoty yaris

kobieta jest nietrzeźwa. Pod
dana badaniu na zawartość
alkoholu w organizmie 30-letnia mieszkanka Rybnika
„wydmuchała” 0,7 promila.
Siedzący na miejscu pasaże
ra instruktor był trzeźwy. O
losie niedoszłego kierowcy
zdecyduje sąd. Zarówno 30-latce, jak i pozostałym ama
torom jazdy na „podwójnym
gazie” grozi kara nawet do
dwóch lat pozbawienia wol
ności.
(acz)

REKLAMA

PRODUCENT OKIEN PCV I ALUMINIUM
EKO-OKNA Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalista ds marketingu
ze znajomością jednego z języków:

16 marca około godziny
15.30 na ulicy Raciborskiej
doszło do wypadku. Kieru
jący samochodem toyota
yaris zjechał na przeciwny
pas ruchu, gdzie zderzył się
z audi A6. Sprawca wypad
ku, 63-letni mężczyzna naj-

prawdopodobniej zasnął za
kierownicą. Kierująca audi
34-latka nie odniosła obra
żeń. Do szpitala został prze
wieziony kierowca toyoty
oraz pasażer audi, mieszka
niec Radlina w wieku 34 lat.
(acz)

ato life *OKNA

www.oknadrzwischody.pl

:

iejsce pracy

Wykonuje:

TRADYCJI

(acz)

Pijana rybniczanka uczyła się jeździć

M

Wypadek na Raciborskiej

ZAKŁAD STOLARSKI
701
LAT

się z placówki. Policja szybko
go namierzyła. Po przebada
niu na zawartość alkoholu w
organizmie okazało się, że ma
2,3 prom. Kierowca fiata punto
- 34-letni mieszkaniec Rybnika
podczas interwencji policjan
tów był bardzo agresywny, ob
rażał i groził funkcjonariuszom.
Dodatkowo nie miał prawa jaz
dy, ponieważ niedawno utracił
je za kierownie samochodem
w stanie nietrzeźwości. Męż
czyzna został zatrzymany i
osadzony w pomieszczeniach
dla osób zatrzymanych KMP w
Rybniku. Odpowie za spowo
dowanie wypadku w stanie
nietrzeźwości, naruszenie za
kazu sądowego, znieważenie
funkcjonariuszy oraz groźby
kierowane pod ich adresem.

FRANCUSKI/HOLENDERSKI/WŁOSKI/NIEMIECKI

REKLAMA

[Franciszek Hajduczek

Policjanci z Czerwionki-Leszczyn zatrzymali męż
czyznę, który pod wpły
wem alkoholu doprowadził
do wypadku drogowego,
znieważył i naruszył niety
kalność interweniujących
funkcjonariuszy.

Do czołowego zderzenia
punto i mercedesa doszło 16
marca około godziny 14.00 na
ulicy Wyzwolenia w Stanowi
cach. Kierowca punto, jadąc
od zjazdu z A1 w Stanowicach
zderzył się czołowo z merce
desem. W wypadku ucierpiał
pasażer fiata, który z obraże
niami klatki piersiowej został
przewieziony do rybnickiego
szpitala. Kiedy w szpitalu oka
zało się, że będzie musiał za
płacić za leczenie, ponieważ
nie był ubezpieczony - oddalił

Tragedia wydarzyła się w tym bloku, w mieszkaniu na ostatnim piętrze

13 marca o godzinie 00.50
operator monitoringu ob
serwując rynek i przyległe
uliczki, zauważył podejrza
nie wyglądającą i zacho
wującą się osobę, która
znajdowała się na schodach
sklepu jubilerskiego na ul.
Jana III Sobieskiego.

Szarpał policjantów i im groził

*DRZWI
*SCHODY
Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!
47-451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41
Tel./fax 32 419 62 99, 601 471 162, 601 842 529
Czynne pn. - pt. 700 - 1600, sob. 700 - 1300

Kornice (pow.raciborski)

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę
stałych klientów firmy oraz pozyskiwanie nowych odbiorców

K

:

luczowe obowiązki

* Pozyskiwanie nowych klientów zgodnie z planem działania
* Systematyczna obsługa dotychczasowych klientów
* Przygotowywanie ofert i wysyłki e-mailing
* Rozmowy telefoniczne z klientami, monitorowanie potrzeb,
informowanie o ofercie, wstępna wycena

* Sporządzanie ofert i kalkulacji
* Prowadzenie korespondencji handlowej
* Wycena i wysyłka zapytań ofertowych

W

ymagania

:

* biegła znajomość w mowie i piśmie jednego z w/w języków
* komunikatywność
* dobra znajomość pakietu MS Office
* kreatywność, jasno określona koncepcja działania
* samodzielność w działaniu, dynamizm oraz chęć
podejmowania wyzwań

O

ferta

Firma w zamian za zaangażowanie zapewnia stabilne
zatrudnienie na umowę o pracę, dojazd do miejsca pracy,
bardzo dobrą atmosferę, atrakcyjne wynagrodzenie, narzędzia
niezbędne do pracy oraz duże możliwości dalszego rozwoju.
Niniejsza oferta kierowana jest do osób, które oczekują
samodzielnej i odpowiedzialnej pracy w ramach struktur
prężnie rozwijającej się Firmy.
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy
o przesłanie aplikacji w postaci CV rekrutacja@ekookna.pl
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Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Szkoły Podstawowe nr 3 i 8 w Czerwionce i oraz Szkoła Podstawowe w Bełku znalazły
się na celowniku Fundacji Europejska Inicjatywa Obywatelska - Polska Bez Korupcji

Sprawdzają, czy przepłacamy za podręczniki
Decydują nauczyciele
Powyższe szkoły znalazły
się na liście 67 szkół w wo
jewództwie wytypowanych
do kontroli w związku z za
wartymi umowami z wy
dawnictwami dotyczącymi
wyboru podręczników. Jak
mówi rzeczniczka kurato
rium Anna Wietrzyk sprawa
dotyczy podpisywania przez
dyrektorów szkół m.in. tzw.
umów o współpracy. Umowy
zakładają, że szkoła skorzy
sta z podręczników jednego
wydawnictwa w okresie od
roku do trzech lat, w zamian
otrzymując na zasadzie uży
czenia bądź darowizny np.
tablice interaktywne i sprzęt
komputerowy. - W 2011 roku
podpisaliśmy umowę z jed
nym z wydawnictw - przyznaje Krystyna Janiszewska,
dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w
Bełku. - Umowa obowiązuje
do 2014 roku. Otrzymaliśmy
mały komputer przenośny,
który jest wykorzystywany
przez nauczycieli podczas
lekcji. W żaden sposób nie
wpływa to na wybór pod

ręczników, bo o tym decydu
ją sami nauczyciele - dodaje
dyrektor, przyznając, że na
przyszły tydzień zapowiedzia
ła się kontrola z kuratorium.
Komputer otrzymała rów
nież Szkoła Podstawowa nr 8
w Czerwionce-Leszczynach.
- W tej chwili dyrektor ma
ważną naradę. Odpowiemy
państwu na piśmie - zapew
niają w sekretariacie SP8.

Przestrzegają przed
współpracą
- Wszystkie te umowy są
bardzo podobne. Są w nich
m.in. zapisy, że jeśli szkoła
nie wywiąże się z umowy,
zostanie obciążona kwotą za
przekazany sprzęt - mówi
Anna Wietrzyk. Stanisław
Faber, Śląski Kurator Oświa
ty umieścił na stronie kura
torium komunikat w którym
czytamy m.in. „Należy pod
kreślić, że ustawodawca za
gwarantował nauczycielowi
prawo wyboru podręcznika.
Zawieranie przez dyrektora
szkoły umowy odnośnie ko

rzystania przez nauczycieli
z podręczników określonego
wydawnictwa przez kilka lat
może to prawo naruszać. [...]
wybór podręczników powi
nien być oparty wyłącznie
na przesłankach dydaktycz
nych.” Do doniesień o nie
prawidłowościach odniosło
się również Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Opubli
kowało komunikat, w którym
czytamy m.in. „Sięgając po
podręcznik nauczyciel musi
kierować się wyłącznie prze
słankami dydaktycznymi oraz
potrzebami i możliwościami
uczniów. Oferowanie nauczy
cielom lub dyrektorom szkół
korzyści w zamian za wybór
konkretnego podręcznika jest
niezgodne z prawem. O każ
dym takim przypadku należy
powiadomić odpowiedni or
gan kontroli.

Zapytali
losowo szkoły
- Zastanawiało nas, dla
czego szkoły, wybierając
podręczniki, decydują się na
te najdroższe. Podręcznik

kosztuje 50 zł i więcej, tyle
co dobrej klasy bestseller
- mówi Mateusz Górowski,
prezes Fundacji Europejska
Inicjatywa Obywatelska Polska Bez Korupcji. Rodzi
ce uczniów skupieni wokół
fundacji postanowili spraw
dzić, czym szkoły kierują
się, wybierając podręczniki.
Korzystając z przepisów o
dostępie do informacji pu
blicznej fundacja rozesłała
do kilkuset losowo wybra
nych szkół w Polsce wnioski
o udostępnienie dokumen
tów. W odpowiedzi dostali
setki umów i faktur. - Każdą
przejrzeliśmy i wytypowali
śmy umowy, które naszym
zdaniem naruszały prawo
- mówi prezes. Z analizy
wynikło, że rynek podręczni
ków zmonopolizowała grupa
wydawnictw, co umożliwiło
im dyktowanie cen. Z woje
wództwa śląskiego fundacja
wytypowała 67 placówek.
Lista trafiła do kuratorium.
Na jej podstawie kurator za
rządził kontrolę. - Dotąd nie
mieliśmy żadnych skarg w

sprawie wyborów podręcz
ników, ale skoro dostajemy
takie zgłoszenie, trudno nie
potraktować go poważnie,
zwłaszcza, kiedy zachodzi
podejrzenie naruszenia prze
pisów oświatowych - mówi
Anna Wietrzyk.

My pytamy
wszystkich
Postanowiliśmy sprawdzić
jak sytuacja wygląda w cały
powiecie rybnickim. W chwi
li kiedy zamykaliśmy ten nu
mer tygodnika otrzymaliśmy
zaledwie część odpowiedzi
na przesłane przez nas za
pytania dotyczące sprzętu
od wydawnictw. Wszystko
wskazuje na to, że lista 67
szkół przygotowanych przez
fundację to zaledwie wierz
chołek góry lodowej. Na li
ście fundacji nie ma choćby
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku. Grupa
Edukacyjna Spółka Akcyjna
z Kielc przekazała szkole trzy
laptopy. Umowa użyczenia
zawarta 16 stycznia 2012 na
czas do 15 listopada 2012, póź

niej tj.5 grudnia 2012 sprzęt
został zakupiony za 1 zł za
sztukę. - Umowa użyczenia,
a później zakup; warunkiem
umowy nie było korzystanie
przez szkołę z podręczników
wydawnictwa. Z podręczni
ków tego samego wydawnic
twa nauczyciele korzystają
od ponad 10 lat - zapewniają
w szkole.

Kawa z wydawcą
Pytaliśmy również o szkole
nia organizowane przez wy
dawnictwa dla nauczycieli.
Niemal wszystkie szkoły za
pewniają, że nie mają wiedzy
na temat tego, co nauczyciele
robią w wolnym czasie. Inne
przyznawały, że takie spo
tkania się odbywały. - Na
uczyciele sporadycznie brali
udział w szkoleniach prowa
dzonych przez wydawnictwa
na terenie Rybnika i były one
bez zobowiązań - zapewnia
Marek Stojko, dyrektor Gim
nazjum Sportowego nr 2 im.
św. Jadwigi Królowej Polski
w Rybniku.
Adrian Czarnota, (tora)

„Żołnierze Wyklęci” w muzeum

Parking przy Domusie niedługo będzie płatny

Niecodzienną wystawę
można jeszcze przez miesiąc
oglądać w Muzeum w Ryb
niku. W minioną środę od
był się jej wernisaż. Wśród
gości był człowiek, który
brał udział w dramatycznej
walce o wolność Polski, a
który także został przez
ówczesny reżim wyklęty.

Informację tę mieszkań
com podczas spotkań w

- Żołnierze wyklęci wy
szli dzisiaj z podziemia. Ale
nasza wystawa jest w pod
ziemiu muzeum - mówił
podczas wernisażu ppłk Ta
deusz Dłużyński z Związku
Piłsudczyków, który razem
z klubem „Gazety Polskiej”
oraz rybnickim muzeum
przygotował wystawę. Kilka

naście gablot prezentuje żoł
nierzy polskiej partyzantki
oraz ich osiągnięcia - często
także dramatyczne losy. - To
było rzeczywiście czwarte
polskie powstanie - objęło
zasięgiem cały kraj, a straty,
jakie Polacy w nim ponieśli
są porównywalne do tych, z
powstań XIX wieku - mówi
Dłużyński.
Na wernisażu obecny był
także 93-letni Paweł Kowol,
pseudonim Groń, który brał
udział w akcjach partyzanc
kich. Pierwszego dnia wysta
wę obejrzało kilkudziesięciu
mieszkańców Rybnika i po
wiatu, pod główną gablotą
kwiaty złożyła rybnicka dele

gatura Solidarności, pojawili
się także samorządowcy i po
litycy Prawa i Sprawiedliwo
ści. - Podczas wojny polscy
żołnierze byli doceniani. Po
wojnie jednak zostali wyklę
cie. Liczył się wtedy tylko
wielki Stalin. Jak ogromna
jest liczba nieodkrytych w la
sach i polach mogił polskich
żołnierzy, którzy w latach
okupacji walczyli z reżimem
- tego nie wiemy. Wiemy
jednak, że byli bohaterami.
Ich oddziały zdolne były do
wyzwalania małych miejsco
wości, odbijania więźniów
politycznych i likwidowania
ubeków - wspomina ppłk
Dłużyński.
(mark)

dzielnicach przekazał z-ca
prezydenta Michał Śmigiel
ski. Za darmo w parku przy
Domusi e zatrzymamy się
jeszcze do końca marca.

Na razie koszt „komercjali
zacji” darmowego dotychczas
parkingu przy ul. Zebrzydowickiej będzie niewielki.
Wyniesie ok. 6 tys. zł. - W
przypadku przebudowy par
kingu na większą ilość samo
chodów koszty oczywiście
wzrosną, bo obejmować będą
uzupełnienie nawierzchni,
montaż systemu parkingowe
go, wykonanie oświetlenia i
monitoringu - mówi Lucyna

Tyl z urzędu miasta.
Na dziś parking ten będzie
w stanie pomieścić ok. 60
samochodów, w przypadku
rozbudowy liczba ta może
wzrosnąć nawet do 100
miejsc postojowych. - Aktu
alnie działka jest utwardzona
na dużej powierzchni, jeżeli
zainteresowanie parkingiem
będzie duże, w planach jest
ewentualne
utwardzenie
środkowej części, w chwili
obecnej zajętej przez trawnik
- informuje Tyl.
Fakt zorganizowania w tym
miejscu miejskiego parkingu z
pewnością uspokoi mieszkań
ców, którzy jeszcze w zeszłym
roku protestowali przeciwko

planom sprzedaży tego tere
nu razem z parkiem. Powstać
miał tam budynek handlowo
-usługowy. Teraz będzie tylko
parking, a zieleniec zostanie.
Obsługą parkingu zaj
mować się będą Rybnickie
Służby Komunalne. - Opłaty
pobierane będą przez inka
sentów parkingowych. Zakła
dana jest również możliwość
wykupywania ulgowych abo
namentów dla mieszkańców
oraz osób zatrudnionych w
strefie - przyznaje rzecznik
urzędu miasta. Z darmowym
parkowaniem pod Domusem
koniec, jednak z dwojga złego
lepszy parking, niż market.
(mark)

REKLAMA

43-245 STUDZIONKA, ul. Wodzisławska 3
(przy trasie Jastrzębie - Pszczyna)

tel./fax (032) 212 33 80, tel. 212 30 82

BEZffiW POMIAR I HffiPOffl
ETE

Sprzedaż:

AIKIDO

♦WIĘŹBY DACHOWE ♦
ŁATY | STOLARKA

SZTUKA WALKI BEZ WALKI | SENSEI JACEK OSTROWSKI

R-RZ SZKOŁA PODSTAWOWA NR.15, SŁOWACKIEGO 48, RACIBÓRZ

blacha
dachówkowa
już od
47-400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

Zapisy Dzieci
Dzieci starsze
Dzieci starsze
Młodzież, dorośli

47-470 Krzanowice
ul. Długa 22

7
6 kyu+
8 do 12 lat
od 13+
do lat

pon. 1 czw.

grupa

wt. 1 pt.

pon. 1 czw.

codziennie

17.00-18.00
18.00-19.00
18.00-19.00
19.00-20.30

Nędza ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY, UL. JANA PAWŁA II 41A
Zapisy Dzieci
17.00-18.00
pon. 1 czw.
Młodzież, dorośli
18.00-19.30
pon. 1 czw.

Zapisy

tel. 32 410 91 92
Info

Racibórz SenseiJacek 602 487 925
Nędza Sensei Karol 889 898 760
www.aikido-raciborz.pl | www.aikido-nedza.pl

♦ PODBITKA

4

PODŁOGI

f

DREWNO SUSZONE

4 DREWNO OPAŁOWE TEŻ +
Usługi:
^SUSZENI^ IMPREGNACJA

4 TRANSPORT DO KLIENTA

na zajęcia:

wwwjbtartak.com.pl, e-mail: biuro@jbtartak.com.pl
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Słońce zaświeciło i podpalacze ruszyli na łąki
Co roku na wiosnę
strażacy odnotowują
codziennie wiele wyjaz
dów do gaszenia poża
rów traw, które mogą
okazać się niebezpiecz
ne dla życia i zdrowia
ludzi, nie mówiąc już o
małych mieszkańcach
łąk, którzy nie mają
szans na ucieczkę.
Niezbyt rozgarnięci rolni
cy twierdzą uparcie, że wy
palanie traw użyźnia glebę i
przynosi korzyści dla upraw.
Jeśli tylko ktoś ma więcej ole
ju w głowie, wie, że korzyści
z tego nie ma żadnych, a za
grożenie jakie niosą ze sobą
pożary może przynieść tra
giczne skutki. - Pożary te
niszczą rodzimą faunę i flo
rę, i nic bardziej błędnego
niż przekonanie, że w ten
sposób gleba jest lepiej przy
gotowana do późniejszej
uprawy. Jest wręcz przeciw
nie! Pożary takie zagrażają
zwierzętom - giną mrówki
niszczące szkodniki, dra
pieżne owady, żaby, jeże,
krety, młode zające i groma
dy ptaków, ogień uśmierca
także wiele pożytecznych
zwierząt bezkręgowych. Po
żary łąk szkodzą środowisku
naturalnemu - niszczone są
pędy i korzenie roślin wielo
letnich, giną najcenniejsze
gatunki roślin, i niszczone są
mikroorganizmy niezbędne
do utrzymania równowagi
biologicznej. Pożary te ob
niżają także plony, marno
trawią wartościową paszę,
naruszają strukturę gleby,
powodują jałowienie ziemi,
zostaje zahamowany bar
dzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z po-

wietrza. Na łąkach wypalana
jest próchnica, co powoduje
kurczenie się ziemi i powsta
wanie szczelin, a to prowadzi
do erozji głębszych warstw
gleby. Pozbawiona życia gle
ba szybciej ulega zubożeniu
- informują strażacy z Ko
mendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej.

Już 20 akcji
Jak pokazały przykłady
pożarów z ubiegłego roku,
nietrudno, aby ogień prze
dostał się z łąk na budynki.
Przypomnijmy, że podczas
ubiegłorocznej akcji na tzw.
Manhattanie w Czerwionce-Leszczynach w akcji gaśni
czej udział musiał brać nawet
samolot dromader. Pożar tak
bardzo rozprzestrzenił się
terytorialnie, że strażacy nie
potrafili opanować ognia. W
tym roku mieliśmy tylko kil
ka słonecznych dni, a straża
cy już mieli sporo pracy. -W
tym roku odnotowaliśmy
już ok. 20 interwencji zwią
zanych z wypalaniem traw.
To, czy będzie w najbliższym
czasie dużo podobnych akcji
zależy przede wszystkim od
pogody - wyjaśnia Bogusław
Łabędzki, rzecznik prasowy
PSP Rybnik. Co roku wsku
tek wypalania traw giną też
ludzie. Na szczęście w ostat
nich latach na terenie powia
tu rybnickiego i Rybnika nie
odnotowano takiego przy
padku.

mogą zostać nałożone spo
re kary. Można dostać karę
grzywny od 20 do 5 tys. zł,
lub w przypadku, kiedy za
grożone jest zdrowie, życie
albo mienie w wielkich roz
miarach, sprawca pożaru
podlega karze pozbawienia
wolności od 1 roku do nawet
10 lat. Ponadto rolnicy mogą
stracić dotacje unijne, kiedy
wypalają trawy na swoich
działkach. Jeżeli natomiast
pożar przeniesie się na te
ren leśny, straty mogą być
już liczone w milionach.

- Sam kosz posadzenia no
wego drzewostanu to ok.
5-7 tys. zł. Nie mówiąc już o
utraconym surowcu. Zawsze
straty liczymy tak, że obli
czamy masę drewna, które
mogłoby być pozyskane, po
osiągnięciu odpowiedniego
wieku drzew. Na szczęście
w ubiegłym roku nie było ta
kiego przypadku. Zauważa
my spadek takich zdarzeń,
bo też zmniejsza się ilość
nieużytków - mówi Janusz
Fidyk, szef Nadleśnictwa
Rybnik.
Szymon Kamczyk

Wypalanie traw przynosi niepotrzebne koszty, które później
z podatków pokrywają mieszkańcy

REKLAMA

Przenieś numer stacjonarny
do T-Mobile i płać niższe rachunki.

Każdy pożar to straty
Każdy wyjazd straży do
tego typu zdarzenia jest
kosztowny. Pojedyncza in
terwencja, to już kilkaset
złotych - w skali kraju są to
więc dziesiątki milionów zło
tych w jednym roku. Wydat
ki te ponosimy my wszyscy.
Za wypalanie nieużytków
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Wybierz telefon stacjonarny w T-Mobile - bez gniazdka;
W ubiegłym roku dzieci zaprezentowały m.in. śpiew i taniec

W piątek 22 marca o
godz. 10.00. Dom Kultury w
Rybniku - Niedobczycach
zaprasza na niezwykłe wy
darzenie artystyczne. Tego
dnia zaprezentują się przed
publicznością przedszkolaki
z rybnickich placówek. Dzie
ci pokażą swoje umiejętności
wokalne, taneczne i teatralne.
Na scenie zobaczymy dzieci z
pięciu rybnickich przedszko
li. Impreza, która odbywa się
w Niedobczycach cyklicznie

od wielu lat, nosi nazwę Ryb
nickiego Festiwalu Przed
szkoli „Przedszkolaki tańczą
i śpiewają”. Za każdym razem
festiwal gromadzi sporą licz
bę publiczności zainteresowa
nej wyczynami artystycznymi
najmłodszych mieszkańców
Rybnika. Dzieci przygotowu
ją się do występów w swoich
przedszkolach przez długi
czas i możliwość pokazania
się na scenie jest dla nich spo
rym wyzwaniem.
(ska)
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instalacji i podłączania kabli.

W niskim abonamencie już od 19,90 zł miesięcznie
otrzymasz aż 150 minut na rozmowy ze wszystkimi
numerami stacjonarnymi w Polsce.
Wystarczy jedna wizyta w punkcie sprzedaży T-Mobile.

Panasonic KX-TW201

Chwile, które łączą,

Abonament za/l 9,90 zł jest dostępny przy wyborze jednej z następujących ofert: „Nowa Taryfa Domowa. Niższy abonament, dużo minut w T-Mobile.
Oferta bez telefonu” lub „SuperZestaw”. Szczegóły na www.t-mobile.pl.

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

Kultura.rybnik.eu - jak to działa

Gdzie taniej?
CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek, 18 marca 2013 r.
Stacje paliw
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RACIBÓRZ
Statoil, plac Mostowy

5,54 ▼

5,51 ▼

2,54 ▼

Orlen, ul. Piaskowa

5,52 ▼

5,49 ▼

2,54 ▼

Shell, ul. Opawska

5,57 ▼

5,57 ▼

2,62 .
2,54

BP, ul. Reymonta

5,59

5,51

Auchan, ul. Rybnicka

5,42 ▼

5,44 ▼

-

Bliska, ul. Rybnicka

5,45 ▼

5,47 ▼

2,49 ▼

Stacja, ul. Środkowa

5,43 ▼

5,43 ▼

-

Shell, ul. Rybnicka

5,56 ▼

5,56 ▼

2,53 ▼

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,61

5,59

2,62

Lotos, ul. Jana Pawła II

5,57 ▼

5,57 ▼

2,62 .

Centurion, ul. Dąbrowszczaków

5,52 ▼

5,49 ▼

BP-Pol, ul. Rybnicka

-

5,45 ▼

5,43 ▼

2,60

Lotos Optima, ul. Drewniana/Reymonta 5,47 t

5,45 ▼

2,49 ▼

5,49

5,49

2,52

5,59

5,59 t

Statoil, ul. Witosa

5,67 ▼

5,66 ▼

2,57 »

Shell, ul. Rybnicka

5,67 ▼

5,66 ▼

2,65 »

Orlen, ul. Rybnicka

5,67 ▼

5,66 ▼

2,59 »

Statoil, ul. Pszowska

5,55

5,54

-

Orlen, ul. Raciborska

5,62

5,62

2,57 t

Petrol Point, ul. Raciborska

5,59

5,59 .

KUŹNIA RACIBORSKA
Bliska, ul. Tartaczna

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrązka 1

WODZISŁAW

RYDUŁTOWY

Minęło już trochę czasu
odkąd pierwszy miej
ski portal kulturalny
wystartował. Pora więc
wejść w czeluście in
ternetu i sprawdzić, jak
się miewa.
Otwarcie portalu długo
przekładano. Problemy z wy
konawcą, długie testowanie
strony, w końcu uruchomio
na witryna zaczęła działać,
jednak przyznać trzeba, że nie
jest to sukces spektakularny.

100 użytkowników
- „tylko” albo „aż”?
- W chwili obecnej w por
talu Kultura.rybnik.eu jest
zarejestrowanych
ponad
100 użytkowników, z czego
około 50 ma status młod
szego redaktora, czyli może
samodzielnie zamieszczać
materiały - mówi Lucyna
Tyl z wydziału promocji i in
formacji rybnickiego magi
stratu. - Baza artystów liczy
ponad 30 twórców oraz grup
artystycznych - dodaje.
Trudno na dziś wyrokować,
czy ten wynik jest obiecują
cy, czy pokazuje raczej nikłe
zainteresowanie rybniczan
miejskim portalem kultural
nym. Kultowa już witryna
Rybnickiej Amatorskiej Sce
ny Muzycznej ma na forum

ponad trzystu aktywnych
użytkowników, a baza ak
tywnych zespołów na stronie
- niemal każdy ma swoją gale
rią, biografię oraz kilka utwo
rów demonstrujących styl i
nurt muzyczny - liczy aż 53.
To 53 grupy, które w jakikol
wiek sposób są z Rybnikiem
związane. - Osoby aktywnie
działające w rybnickim śro
dowisku artystycznym coraz
chętniej zamieszczają różno
rodne informacje. Jako przy
kład można podać Mariolę
Rodzik-Ziemiańską,
która
informuje o organizowanych
w ramach Portu Sztuki impre
zach, a także prezentuje arty
stów z nią współpracujących
- mówi Tyl.

Interfejs nowoczesny,
ale chaotyczny
Strona wita nas kolorowym,
modernistycznym logo, oraz
kalendarzem wydarzeń. Po
niżej znajdują się sławne już
boxy - elementy, które każdy
korzystający z portalu może
porządkować według wła
snych upodobań. Z strony
głównej wątki nas nieinteresujące można bardzo ła
two usunąć, a co ciekawsze
wydarzenia na nią dodać.
Chcemy śledzić działalność
danego artysty lub grupy nie ma problemu, wystarczy
kilka kliknięć, by dany wątek
znalazł się na naszej stronie

głównej. Dostępna jest także
mapa, która dokładnie pokaże nam, gdzie dana impreza
się odbywa. Równie przydat
ny jest kalendarz. Po najecha
niu kursorem na datę od razu
wyświetla się lista wydarzeń,
które dzieją się danego dnia.
- Dochodzą do nas już sygna
ły, że dzięki „kalendarzowi
imprez” w serwisie, organi
zatorom łatwiej jest planować
wydarzenia. W tej chwili czę
sto jest tak, że w ciągu jednego
weekendu odbywa się wiele
imprez, ale ich terminy się
nakładają. W efekcie niektó
re sale widowiskowe świecą
pustkami. My dajemy moż
liwości szerokiego promo
wania działań kulturalnych,
ale wiele też zależy od dobrej
woli samych organizatorów.
Ważne dla nas jest to, aby
podmioty kulturalne nawią
zywały współpracę między
sobą - informuje rzecznik
UM Rybnik. Jedynym proble
mem na jaki można natrafić
to... chaos. Feeria barw, ilość
boxów i ich rozkład na po
czątku przyprawiają o lekki
ból głowy, a uporządkowanie
strony, by pokazywała warto
ściowe dla nas informacje zaj
muje trochę czasu. Pierwsze
chwile spędzone na portalu
to próba połapania się w ilo
ści kategorii, które zupełnie
losowo prezentowane są w
boxach. Mamy obiekty, arty-

stów, wydarzenia, powiado
mienia, galerie i multimedia.
Może gdyby boxy opisane
były nieco bardziej czytelnie
uporządkowanie strony zaj
mowałoby mniej czasu.

gamę kierunków studiów
od architektury i budownic
twa, przez wzornictwo i gra
fikę aż do dziennikarstwa i
reżyserii filmowej. Elitarna
Szkoła Służb Ochrony i Biz
nesu „COBRA” kształci w
zawodzie Technik Ochro
ny Fizycznej Osób i Mienia
i jako jedna z nielicznych
wymaga zdanej matury, a

co ważniejsze oferuje pracę
już w trakcie nauki. Szkoły
medyczne TEB przedstawią
szczegóły cały czas prowa
dzonej rekrutacji na kierun
ki medyczne, kosmetyczne,
informatyczne i inne. Szkoły
policealne będzie prezento
wał również Centrum Nauki
i Biznesu Żak gdzie edukacja
jest bezpłatna.
(ska)

Dwa scenariusze
Dla bardzo opornych w
dziale „O Projekcie” znajduje
się rozbudowany poradnik,
jak użytkować optymalnie
portal. Nie można się jednak
oprzeć wrażeniu, że w dobie
zaawansowanej, a jedno
cześnie bardzo intuicyjnej
technologii interfejs typu
user-friendly
(przyjazny
użytkownikowi - dop.red.)
powinien być standardem.
Portal Kultura.rybnike.eu
przerodzi się niedługo albo
w duży sukces, albo zniknie
w czeluściach internetu. Po
trzeba jednej platformy zrze
szającej wszystkie instytucje
kultury w mieście, puby, klu
by, domy kultury i samych
artystów jest z pewnością
spora, jednak pytanie brzmi
czy przetrwa próbę czasu w
konfrontacji np. z Facebookiem, gdzie artyści, lokale i
domy kultury i tak publikują
daty i informacje na temat
wydarzeń, zapraszają na nie
i udostępniają o wiele więcej
informacji (utwory, fragmen
ty koncertów, klipy czy zapo
wiedzi) niż jest to możliwe na
miejskim portalu.
(mark)

RYBNIK
BP, rondo Wileńskie

5,59

5,59

2,56 a

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,47

5,47

-

Shell, ul. Budowlanych

5,59

5,59

2,61 •

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,52
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-

5,47

2,42 t

Lukoil, ul. Wodzisławska
a
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PRODUCENT OKIEN PCV I ALUMINIUM
EKO-OKNA Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko
Referent działu zakupów i kontroli
Miejsce pracy: Kornice (pow. raciborski)

Kluczowe obowiązki:

* bieżąca kontrola cen i zakupów
* analiza ofert producentów/dostawców
* wyszukiwanie potencjalnych dostawców
* wykonywanie analiz/raportów porównawczych
Nasze oczekiwania:

* mile widziana znajomość stolarki okiennej PCV
* 2-letnie doświadczenie w dziale zakupów/kontroli
* dobra organizacja pracy i komunikatywność
* znajomość MS Office
* mile widziana znajomość języka angielskiego lub
francuskiego

Oferujemy:

* Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
* Pracę w miłej atmosferze
* Atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy
o przesłanie aplikacji w postaci CV rekrutacja@ekookna.pl

Targi edukacji w ZST
Już 26 marca we wtorek
od 10 do 16 w Zespole
Szkół Technicznych w Ryb
niku odbędą się targi edu
kacyjne, podczas których
uczniowie szkół średnich
wybiorą uczelnię swoich
marzeń.

K

Na sali gimnastycznej ZST
będzie można porozmawiać
z przedstawicielami czo
łowych wyższych uczelni
jak również zawodowych
oraz policealnych. Wyższa
Szkoła Techniczna z Kato
wic zaprezentuje ciekawą

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

poszukuEje

Czy praca na stanowisku
palacz c.o.. i spawacz jest
zaliczana do pracy w szcze
gólnych warunkach lub
w szczególnym charakte
rze. Bardzo proszę o odpo
wiedź.
Piotr W.

Pracę można uznać za wy
konywaną w szczególnych
warunkach, jeśli spełnia
kryteria wynikające z rozpo
rządzenia z dnia 07.02.83r.w
sprawie wieku emerytalnego
pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakte
rze. Wykazy stanowisk pracy
w szczególnych warunkach
zostały ustalone przez wła
ściwych ministrów, kierow
ników urzędów centralnych,
centralne związki spółdziel
cze dla podległych i nadzoro
wanych! zakładów pracy - w
zarządzeniach i uchwałach,
wydanych na podstawie po
wyższego rozporządzenia.

W stosownym świadectwie
pracy pracodawca ma obo
wiązek podać nazwę sta
nowiska pracy ustaloną w
odpowiednim wykyzie re
sortowym, z powołaniem się
na odpowiednia pozycję tego
wykazu.
Czy mając 50 lat życia, 30
lat składkowych i nieskładkowych, w tym 15 lat na
dole kopalni mogę przejść
na wcześniejszą emeryturę
czy nie mogę?
Stały Czytelnik

Zgodnie z art.50 a ustawy z
17.12.1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubez
pieczeń Społecznych górni
cza emerytura przysługuje
pracownikowi, który spełnia
łącznie następujące warunki:
A) ukończył 55 lat życia
B) ma okres pracy górniczej
wynoszący łącznie z okresa
mi pracy równorzędnej co
najmniej 25, w tym co naj-

mniej 10 lat pracy górniczej
określonej w art.50 c ust.1
C) nie przystąpił do OFE albo
złożył wniosek o przekazanie
środków zgromadzonych na
rachunku w OFE, za pośred
nictwem Zakładu, na docho
dy budżetu państwa.
Wiek emerytalny wymagany
od mężczyzn mających co
najmniej 25 lat pracy górni
czej i równorzędnej wynosi
50 lat.
Art. 39:
Ubezpieczonemu ur. przed
01.01.1949r. , który ma 25 lat
stażu- mężczyzna, i nie speł
nia warunków do uzyskania
górniczej emerytury na pod
stawie art.50 a , który ma co
najmniej 5 lat pracy górniczej
wykonywanej pod ziemią
stale i w pełnym wymiarze
czasu pracy wiek emerytal
ny obniża się o 6 miesięcy za
każdy rok takiej pracy, nie
więcej jednak niż 15 lat.
Ubezpieczeniu
ur.
po

31.12.1948 warunki muszą
spełnić do 31.12.2008r.
Emerytura (dla ur. po
31.12.1948 r.) przewidziana
w art. 184 ustawy emerytal
nej przysługuje po osiągnię
ciu wieku o którym mowa
w art.39, jeżeli na dzień
01.01.1999r. mężczyzna osią
gnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25
lat, w tym co najmniej 5 let
ni okres pracy górniczej (art.
39) oraz nie przystąpił do OFE
albo złożył wniosek o przeka
zanie środków zgromadzo
nych na rachunku w OFE, za
pośrednictwem Zakładu, na
dochody budżetu państwa.
Jeżeli Czytelnik przepraco
wał pod ziemią co najmniej
15 lat pracy może złożyć
wniosek o emeryturę, któ
ra zostanie mu obliczona w
myśl art.39 lub 184 w związ
ku z art.39. Praca pod ziemią
skróci jego wiek emerytalny
o 7,5 roku ( 15 lat /2).
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Enigmatyczne
fotografie w Smolnej

Topienie Marzanny
w Dzimierzu
arzec

21

całą noc! To jedyna okazja, aby

osadzona na wyśnionej wyspie.

zobaczyć cztery najśmieszniej

Miłosna ballada świetnie zagra

sze polskie filmy wszech czasów

na. Arcydzieło reżyserii.

Start o godz.

na dużym ekranie, w tym trzy

17.00, wstęp wolny

w doskonałej jakości obrazu

Stowarzyszenie Ly-

i dźwięku, zrekonstruowane

skor zaprasza do

cyfrowo: „Miś”, „Seksmisja”,

remizy OSP w Dzimierzu, gdzie

„Rejs” i „Hydrozagadka”.

odbędzie się spotkanie połączo
ne z tradycyjnymi obrzędami

topienia Marzanny oraz Goika.

18.00, wstęp

19

marca

wolny. Galeria
Smolna, w filiinr8

rybnickiej biblioteki zaprasza na

wernisaż wystawy Bożeny Nitki
„Nastroje II”. - Tematem mojej
wystawy są nastroje które mi
zawsze towarzyszą . Nastroje

często te, których nie potrafię
odreagować zapisuję je w swo
ich obrazach, kiedy emocje już
opadną sama jestem zaskoczo

na ile potrafi być w człowieku
złości, bólu i bezradności by

powstały takie obrazy - mówi
autorka wystawy.

marzec

Start o godz.

18.00, wstęp

21

czwartek

wolny. Grupa

Artystyczna Konar

zaprasza do rybnickiej biblioteki

przy ul. Szafranka 7 na werni

saży wystawy „Rajskie ogrody”.
W wystawie swoje prace
zaprezentują: Alina Krautwurst,

Aldona Fila, Beata Tomas, Beata

sławskie Centrum

czyć trzeba na pewno do przeżyć

W DK Chwałowice

Kultury po raz kolejny zaprasza

wyjątkowych i niezapomnianych.

odbędzie się kon

wszystkie kreatywne panie na

11.00, wstęp wolny

zentują się finaliści. Podczas

Warto myśleć już o tym, jak będą

koncertu zostanie ogłoszony

wyglądały nasze stoły podczas

POŁOMIA

Artystyczna Konar

werdykt jury (nagroda Grand

wiosennego święta. Pisanki,

Start o godz. 19.00,

zaprasza do Galerii w Drodze w

Prix, zdobyte miejsca i wyróż

kraszanki, stroiki i bukieciki z

Czernicy na wernisaż wysta

nienia) oraz nastąpi wręczenie

żonkili lub krokusów to standard.

wstęp wolny
Na tydzień przed

Start o godz.

wy „Zatrzymani w Beskidach”

nagród.

Wodzisławskie Centrum Kultury

Wielkanocą, w niedzielę 24

19.00, bilety 100

czeskiej grupy o nazwie V-klub.

wraz z Galerią Tygiel Rozmaitości

marca, w parafii pod wezwaniem

Wystawa „Zatrzymani w Beski-

podpowie jak urozmaicić nasze

Nawiedzenia Najświętszej Marii

coroczne wielkanocne koszyki.

Panny w Połomi zorganizowa

marzec

23

sobota

dach“ prezentuje prace powsta

Music & Soul Festival

na zostanie inscenizacja męki

łe w 2012 roku, zainspirowane

Nowe szaty króla

Alexandra Poustovalova. Chór

lokalnym środowiskiem miasta

Aleksandra Pustovalova liczy

Frydek-Mistek oraz jego okolic,

ok.60 artystów: śpiewaków,

stworzone przez rzeźbiarzy,

muzyków i solistów. W jego
składzie zawsze śpiewa kilku

ceramików, malarzy, grafików

marzec

i fotografów, zaś odbiorcy wy

solistów o głosach uznanych

stawy będą mogli je porównać,

24

na światowych scenach ope

ocenić i wzbogacić swe wnętrze

rowych. W instrumentarium,

o artystyczne doznania.

nicznej są również: akordeon i
bałałajka. Tworzy to niesamo
wite brzmienie. W wykonaniu

skie oraz ballady ludowe.

Pieśni pokutne
i pasyjne
w Niewiadomiu_ _ _ _ _
marzec

23

sobota

Start o godz.

18.00, wstęp wol
ny. Dom Kultury

Start o godz.
22.00, bilety 27

Start o godz.

Niewiadomiu na koncert pieśni

18.00, bilety 40

na marcowy nocny maraton.
ENEMEF: Polskie Kultowe

Komedie to niepowtarzalny

Waligórska-Rzaczek, Bogusława

repertuar, którego nie może

Jaworska-Zniszczoł, Ewa Leks,

przegapić żaden fan najważniej

Ewa Scheicht, Marek Matuła,

szych polskich komedii. Bareja,

Piotr Lipina, Krzysztof Wychow-

Kondratiuk, Machulski, Piwow

7

pasyjnej i pokutnej w wykonaniu

chóru Cantate Deo z Tychów.

i 50 zł. Rybnickie

Centrum Kultury
zaprasza na pierwszą edycję

Wstęp wolny.

nowego festiwalu Music &

„Kochankowie
z Księżyca” w DKF
marzec

25

poniedziałek

Start o godz.

Soul Festival. Wystąpią: Ruth
Waldron, Jnr Robinson, Beata

Bednarz, Magda Anioł, KOLAH,
Joachim Mencel - piano, Adam

19.00, bilety 13 zł

Szewczyk - gitara, Kinga Głyk

DKF „Ekran” za

- bas, Irek Głyk - perkusja,

prasza do Rybnic

Grzegorz Kańtoch - perkusja,

kiego Centrum Kultury na seans

Steve Vai koncert
czerwiec

12
środa

WROCŁAW, HALA
LUDOWA
Start o godz. 19.00,

bilety 160/300

stwa i poddanych, interesuje się

zł. Steve Vai jest prawdziwym

modą i strojami. Niespodziewa

wirtuozem gitary, wizjonerskim

nie w jego królestwie pojawiają

kompozytorem i producentem mu

się krawcy z tajemniczą tkaniną...

zycznym, uznawanym za jednego

Co wyniknie z tej wizyty, co się

z najlepszych gitarzystów wszech

wydarzy....? Dowiecie się tego

czasów. Gry na gitarze zaczął się

oglądając spektakl Teatru Rodzi

uczyć w wieku 12 lat od samego

cielskiego „Nowe szaty króla”.

Joe Satrianiego, zaś w wieku 18

lat zaczął karierę u boku Franka

Bożego Ciała i św. Barbary w

zł. Rybnickie Mul

tikino zaprasza

próżnego, niezbyt

w Niewiadomiu

zaprasza do kościoła pw.

Kultowe filmy
w Multikinie

każdy zna historię

dziej niż sprawami swego króle

chóru usłyszymy dynamiczne,

rzewne pieśni rosyjskie i ukraiń

Start o godz. 16.00,
bilety 10 zł. Niemal

rozgarniętego władcy, który bar

oprócz klasycznego zestawu

instrumentów orkiestry symfo

pańskiej pt: „Pasja oczami Marii
Magdaleny”.

WODZISŁAW

niedziela

piatek

Pasja oczami
Marii Magdaleny

wolny. Grupa

i 120 zł. Rybnickie
Centrum Kultury
zaprasza na koncert Chóru

22

jego muzycznym światem zali

18.00, wstęp

piatek

marzec

literaturą fantasy. Spotkanie z

bilety 30 zł. Wodzi

ALE!BABKI. Wielkanoc tuż tuż.

marszowe pieśni wojskowe,

Rajskie ogrody
w bibliotece_ _ _ _ _ _ _

inspirowane muzyką celtycką i

Start o godz. 11.00,

warsztaty w babskim gronie

Chór Poustovalova
w RCK

22

środa

23

sobota

pozycje klasyczne i autorskie,

Europejskiej, na którym zapre

nagrodami.

Start o godz.

27

marzec

WODZISŁAW

programu „Mam Talent”. W

swoim repertuarze posiada kom

cert finałowy Festiwalu Piosenki

przedszkolaków i konkursy z

marzec

marzec

Start o godz.

ALE!BABKI - ozdoby
wielkanocne

Start o godz.

W programie m.in. występy

__

Artyści z Czech
w Czernicy_ _ _ _ _ _ _ _

Festiwal Piosenki
Europejskiej_ _ _ _ _ _ _

CO CIEKAWEGO W REGIONIE

Tomasz Kańtoch - bas, Wojtek

ski, Jerzy Kawulok, Mirosław

ski - te nazwiska gwarantują

filmu „Kochankowie z Księżyca”.

Świerczyna - gitara, Tomek Kał-

Pilarz, Zygmunt Łaciok, Jerzy

niebanalny humor, doskonałe

Perfekcyjne i precyzyjne kino

wak - instrumenty klawiszowe,

Buczyński, Janusz Palik.

dialogi i świetną rozrywkę przez

Andersona. Idylla miłosna

Mateusz Głuszak - gitara

Michał Zator, Uczestnik
„Mam Talent”
w raciborskiej „Strzesze”

Zappy! Przez te wszystkie lata zdo

RACIBÓRZ

ma ok. 60 płyt. W jego dyskografii

marzec

24

niedziela

Start o godz.
17.00, bilety 20 zł.
Najprawdopodob
niej jedyny harfista

w Polsce i jeden z niewielu na
świecie, który wykonuje na harfie
autorski repertuar akompaniując

sobie do śpiewu. Michał Zator
wystąpi w raciborskiej „Strze
sze”. Artysta zapraszany do

współpracy przez polskie filhar

monie. Półfinalista piątej edycji

był wiele nagród - zaczynając od
statuetek Grammy, a na Les Paul

Award kończąc. Na swoim koncie

znajdują się m.in. albumy nagrane
wspólnie z Zappą, Davidem Lee

Rothem (Van Halen) czy Whitesna-

ke. Niewiarygodne, porywające
wykonane z wyczuciem, pełną

świadomością oraz elektryzują

cą pasją solówki Steve'a Vaia to

coś, za co jedni go kochają, a inni
nienawidzą. Jedno jest pewne, nie

da się wysłuchać jego koncertu i
wyjść z niego bez emocji. Więcej
informacji : www.drumfest.pl

POLECAMY

SB

Żyli długo i szczęśliwie...
Co piątek na portalu Nowiny.pl kolejna odsłona
dodatku ślubno-weselnego, który pomoże

Wam zaplanować wymarzony ślub i wesele

Czytaj regularnie i wygraj bon
na obrączki ślubne!
nowiny.pl
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Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sięgnął po nowy środek do wyegzekwowania
długów od lokatorów. Po ogrzewaniu przyszedł czas na wodę.

Suche krany za długi
Ograniczenie dostaw wody
to kolejny sposób, za po
mocą którego Zakład Go
spodarki Mieszkaniowej w
Czerwionce-Leszczynach
chce wymusić na lokato
rach regulowanie długów
czynszowych. A te są potęż
ne, bo lokatorzy mieszkań
komunalnych i socjalnych
zalegają
czerwioneckiej
mieszkaniówce ponad 6,1
mln zł. Średnio dług na jed
nym mieszkaniu to około 5
tys. zł. Zdarzają się jednak i
tacy delikwenci, którzy za
dłużenia mają na kilkadzie
siąt tys. zł. Jak mówi Marian
Uherek, dyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej
zaległości lokatorów to nie
tylko niezapłacone czynsze.
- To także opłaty za ogrzewa
nie, wodę, prąd na klatkach
schodowych czy w piwni
cach - wylicza. Upomnienia,
wezwania do zapłaty nie
zbyt działają na wyobraźnię
dłużników. Na uregulowa
nie częściowych, a w kilku
przypadkach całych długów

działają jedynie wyroki sądo
we orzekające eksmisję. A i
to nie zawsze. Tylko w jed
nostkowych przypadkach,
lokator mając przed oczyma
wizję przymusowej wypro
wadzki przyjdzie i ureguluje
wszystko wraz z odsetkami.
W odniesieniu do większości
zadłużenie jednak rośnie.

Zamiast kranu - wiadro
Nową metodą Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej
na dłużnika ma być przykrę
cenie kurków z wodą. Szef
ZGM wyjaśnia, że woda nie
zostanie odcięta we wszyst
kich mieszkaniach dłuż
ników. W wodę dłużnicy
będą się mogli zaopatrywać
w zrobionych np. w piwni
cach bloków tzw. punktach
czerpania wody. Tu można
będzie przyjść z wiadrem,
napełnić je pod kranem i
zanieść do mieszkania. Bie
ganie z wiadrami tam i z
powrotem przez kilka pię
ter i po kilka razy dziennie
z pewnością będzie uciążli
we. Możliwe więc, że przy

trzydziestym zejściu z trze
ciego czy czwartego piętra
oraz wejściu z powrotem z
napełnionym wiadrem, za
31. dłużnik zejdzie i skieruje
się do kasy ZGM by chociaż
częściowo uregulować swój
dług. O dziwo lokatorzy, któ
rzy sumiennie płacą wszyst
kie należności popierają
działania zakładu przyzna
jąc, że sposób może okazać
się skuteczny na dłużników.
- Coś z tymi, którzy nie
płacą trzeba zrobić. Wielu
jest takich, których stać na
papierosy, wódkę, samo
chody, a jak mają zapłacić
czynsz czy wodę to ich nie
stać. Niestety jak się ma
mieszkanie i chce się w nim
mieszkać to za czynsz trze
ba płacić - stwierdzają. Są i
tacy, według których dyrek
tor ZGM powinien sięgnąć
po bardziej radykalne meto
dy i żeby odzyskać pieniądze
powinien kierować dłużni
ków na przymusowe roboty.
Czy przykręcenie kurków z
wodą przyniesie efekt? Okaże się za kilka miesięcy.

Gmina dopłaci mieszkańcom, którzy planują pozbyć się zawierających azbest
pokryć dachowych ze swoich budynków. Wysokość dopłaty to 70 proc.

Zimne kaloryfery
poskutkowały
W lutym ZGM zdecydo
wał się po raz pierwszy na
drastyczne
rozwiązanie
- przykręcenia ogrzewania
dłużnikom. Okazuje się, że
środek może i był bardzo ra
dykalny, ale na swój sposób
skuteczny. Kiedy bowiem
kaloryfery zrobiły się zimne,
w ZGM pojawiło się wiele
osób. Najpierw z pretensja
mi, ale potem większymi
bądź mniejszymi kwotami
zaczęli regulować swoje dłu
gi. Nawet lokatorzy, którzy
kilka tygodni wcześniej na
ekranie lokalnej telewizji
przekonywali jakim draństwem ze strony zakładu jest
przykręcenie ogrzewania.
Wylewając żale, stwierdzili,
że dyrektor ZGM jest „be”, bo
chce od nich zapłaty, a oni nie
mają pieniędzy i przez jego
pomysły muszą marznąć.
Tymczasem zimne mieszka
nie poskutkowało na tyle, że
w ciągu miesiąca spłacili aż
połowę zadłużenia czyli po
nad 10 tys. zł. Ciepło zostało

FOT MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Wielu dłużnikom czerwioneckiej mieszkaniówki już niebawem
skończy się komfort puszczania wody z kranu, a zacznie bieganie
po wodę z wiadrem

przykręcone w ponad 100
mieszkaniach. Marian Uherek wielokrotnie podkreślał,
że tego rodzaju decyzje do
łatwych nie należą, ale są
konieczne do podjęcia. - Na
pewno nie jest mi przyjemnie
podejmować takie decyzje,
ale taka jest moja niewdzięcz
na rola - stwierdza Marian
Uherek. Jak dodaje, dzięki
przeprowadzonej w gmi
nie akcji z ogrzewaniem, z
gąszcza dłużników udało się
wyłuskać tych, którzy znaj
dują się w trudnej sytuacji
materialnej, ludzi biednych,
ale „poukładanych”, którym
trzeba jak najszybciej pomóc

wyjść z dołka w jakim się
znaleźli. - Takie osoby mogą
liczyć na porozumienie oraz
rozłożenie im zaległości na
raty - oznajmia dyrektor.
Warunkiem
koniecznym
jest jednak zgłoszenie się do
ZGM, porozmawianie, a nie
ukrywanie się przed urzęd
nikami i nieodbieranie pism.
Na ulgowe potraktowanie
nie mają co liczyć dłużnicy,
którzy nie płacą, tłumacząc
się brakiem dochodów lub
niskimi dochodami, ale obkupujący się w komórki, an
teny satelitarne czy jeżdżący
„wypasionymi” autami.
Małgorzata Sarapkiewicz

Kompania Węglowa przysłała odpowiedź na interwencję burmistrza i
radnych w sprawie likwidacji Zakładu Zagospodarowania Mienia w Knu
rowie obsługującego emerytów byłej kopalni „Dębieńsko” i przeniesie
niu go do Zabrza

Urząd dopłaci za usunięcie azbestu Nie ma przełomu w sprawie emerytów z „Dębieńska
CZERWIONKA-LESZCZYNY. Do

2032 roku samorządy mu
szą uporać się z likwidacją
na swoim terenie wyrobów
i elementów zawierających
azbest. Rzecz dotyczy tak
budynków
publicznych,
jak i domów prywatnych.
Cztery lata temu rząd ogłosił
program usuwania azbestu,
dając gminom 12 lat czasu
na definitywne rozwiązanie
problemu. Program usuwa
nia wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy czerwionecki samorząd opra
cował już w 2010 roku.
Zgodnie z jego zapisami
wesprze finansowo każde
go mieszkańca, który zde
cyduje się usunąć azbest ze
wszystkiego, co znajduje się
na jego posesji. Pieniądze na
ten cel gmina zabezpieczyła
w budżecie. Podobnie jak
w przypadku domowych
oczyszczalni ścieków będą
one pochodzić z wpływów z
tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska oraz administra
cyjnych kar pieniężnych za
przekroczenia lub narusze
nia wymogów korzystania ze
środowiska. Na ostatniej se
sji radni uchwalili regulamin
przyznawania i rozliczania
dotacji na usuwanie z bu
dynków azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz
jego unieszkodliwienie.

Spełnić warunki
Wysokość dofinansowania

do likwidacji i utylizacji eter
nitu to aż 70 proc. wszyst
kich poniesionych kosztów.
- Maksymalna kwota jaką
może dostać mieszkaniec
to 2,5 tys. zł. Dofinansowa
niu będą podlegały koszty
demontażu, zabezpiecze
nia i załadunku materiałów
azbestowych. Gmina udzieli
wsparcia tym mieszkańcom,
którzy wypełnią postawio
ne w regulaminie warunki
- wyjaśnia Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka urzędu
w Czerwionce-Leszczynach.
Aby ubiegać się o pieniądze,
wcześniej trzeba dostarczyć
do ratusza sprawozdanie o
elementach, które powin
ny być usunięte oraz złożyć
stosowny wniosek. Jednym
z bardzo ważnych warun
ków jakie mieszkaniec musi
spełnić, by dostać urzędo
we wsparcie jest zlecenie
prac dotyczących usuwania
azbestu specjalistycznej fir
mie. Ich listę ma wydział
ochrony środowiska. Nie
jest dopuszczalne usuwa
nie azbestowego pokrycia
samodzielnie i nie wolno
wyrzucać płyt azbestowych
w miejsca inne niż te, które
są do tego przeznaczone. Na
gminną kasę liczyć mogą te
osoby, które są właścicielami
danej nieruchomości i nie
mają żadnych zaległości z
tytułu podatków oraz innych
opłat względem magistratu
czy podległych mu jedno

stek budżetowych jak np.
PWiK. Dodatkowo w ciągu
30 dni od zakończenia prac
trzeba złożyć o tym do urzę
du stosowne oświadczenie.
Jeśli na otrzymane pieniądze
właściciel nieruchomości
nie będzie miał faktur, dota
cję będzie musiał oddać. Jeśli
faktury będą tylko na część
kwoty,
niewykorzystane
pieniądze również trzeba
będzie zwrócić.

To nie koniec
Termin składania wnio
sków minie 31 października.
- Wnioski można składać
w Urzędzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Będą
one przyjmowane i rozpa
trywane według kolejności
ich składania. W przypadku
wyczerpania się środków fi
nansowych przeznaczonych
na ten cel w danym roku, po
zostałe wnioski będą rozpa
trywane w następnym roku.
Również wnioski złożone po
dniu 31 października, będą
rozpatrywane w roku kolej
nym - oznajmia rzecznika.
Chętni do załapania się
na dotację wcześniej powin
ni dokładnie zapoznać się z
uchwalonym dopiero co re
gulaminem przyznawania
i rozliczania dotacji. Koszt
usunięcia i utylizacji eternitu
z dachu jest spory. Zazwyczaj
waha się od kilkunastu do kil
kudziesięciu złotych za metr
kwadratowy (20-60 zł). (MS)

CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Temat przeprowadzki Za
kładu
Zagospodarowania
Mienia Kompanii Węglo
wej z Knurowa do Zabrza, a
tym samym zmiany miejsca
odbierania deputatów wę
glowych
przysługujących
emerytom byłego „Dębieńska” wracał na obrady rady
miejskiej już kilkakrotnie. Po
tym jak 1 stycznia spółka zli
kwidowała ZZM w ramach
zmian organizacyjnych lu
dzie zwrócili się o pomoc
do rajców i władz gminy. Na
ostatniej sesji wiceburmistrz
Andrzej Raudner poinfor
mował, że w końcu KW ra
czyła odpowiedzieć na słane
do niej pisma i prośby. Nie
stety odpowiedź w niczym
nie zmienia sytuacji „dębieńskich” emerytów. Jerzy
Skrzypczyk, z-ca dyrektora
Zakładu Zagospodarowania
Mienia KW potwierdził zmia
nę od 1 stycznia 2013 roku
miejsce wydawania talonów
dla emerytów byłej KWK
„Dębieńsko” z Knurowa na
Zabrze. Przypomiał też, że
jeśli emeryt chce talon ode
brać to wcześniej musi się
telefonicznie umówić i na
wyznaczony dzień stawić
się w Zabrzu. Czyli... nic no
wego. Prawdopodobnie, po
to, by pozbyć się marudnych
emerytów z ich pretensjami
wiceszef zakładu stwierdza,
że odebranie talonów to

nie przymus, a emeryt bez
problemu może go sobie za
mienić na. czystą, żywą go
tówkę. Wystarczy, że złoży w
ZZM stosowny wniosek, a
ten przekaże go do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
który co miesiąc razem z
emeryturą przekaże emery
towi również pieniądze za
węgiel. W skrócie - kto nie
chce talonu, dostanie 595,81
zł za przysługującą mu tonę.
Cena nie jest z księżyca, ale
została ustalona przez mini
stra gospodarki w oparciu o
ceny rynkowe węgla. Tyle tyl
ko, że nikt nie pokusił się o
to, by wytłumaczyć zaintere
sowanym, iż pieniądze te nie
będą im wypłacone jednora
zowo, ale co miesiąc. I tu jest
przysłowiowy pies pogrzeba
ny. Emerytom z Dębieńska i
wdowom po nich przysługuje
deputat węglowy w wysoko
ści 2,5 tony węgla. W przeli
czeniu na gotówkę to 1489,53
zł (595,81 zł x 2,5 tony). Kwo
tę tę jednak ZUS podzieli na
12 miesięcy - 1489,53 zł : 12
= 124,13 zł czyli miesięczna
kwota „węglowego” jaką
emeryt dostanie do emerytu
ry wyniesie 124,13 zł. Z pisma
przysłanego przez KW rajcy
dowiedzieli się również, że
osoby, które narzekają na
dojazd do obecnej siedziby
zakładu wcale nie muszą się
tam stawić osobiście. Eme
ryt, który nie ma możliwości

dojazdu do Zabrza, do od
bioru talonów może udzielić
komuś pełnomocnictwa, a
jego wzór może sobie ode
brać w punkcie wydawania
talonów na każdej kopalni.
Tyle, że spółka żąda pełno
mocnictwa potwierdzonego
„prawnie”. Do tej pory mo
gła je potwierdzić gmina, za
darmo. Jednak od ub. roku w
gminie działa kancelaria no
tarialna, a magistrat nie może
już niczego potwierdzać. Na
leży więc iść do kancelarii i
zapłacić. Stawka notarialna
za tę usługę kosztuje w gra
nicach 30-50 zł. Odpowiedź
KW krótko, acz bardzo tre
ściwie skomentował radny
Stanisław Breza: - Czyli jest
tak, jak myślałem. Kompa
nia będzie teraz zmuszać sta
rych ludzi, żeby z talonów
przechodzili na pieniądze.
Cóż, nie od dziś wiadomo, że
dla spółki najmniej liczy się
czynnik ludzki - mówił. Kto
zatem chce odebrać swój de
putat musi niestety jakoś do
Zabrza dotrzeć. Albo anga
żując w rolę kierowcy kogoś
z rodziny, albo skorzystać z
komunikacji autobusowej. W
tym ostatnim przypadku do
jazd do Zabrza na ul. Lompy
to zaledwie. cztery przesiad
ki. Sprawa talonów stała się
na tyle głośna, że zaintereso
wała związki zawodowe KW.
Interwencję zapowiedział ich
szef Andrzej Wowra.
(MS)
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Maluchy z dwóch gminnych przedszkoli zapre
zentowały się na II Zabrzańskim Festiwalu Tań
ca Przedszkolaków - Igraszki 2013

Biegały pod ziemią w kopalni soli

Maluchy na Igraszkach

CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Czerwonecka grupa biegowa
Luxtorpeda zaliczyła kolej
ną prestiżową imprezę bie
gową w Polsce. Tym razem
zapisała je na swoim koncie
czwórka pań - Katarzyna Pepel, Katarzyna Stabla, Wio
letta Brychcy oraz Dorota
Toman. Mowa o 12-godzinnym biegu sztafetowym pro
wadzącym podziemnymi,
zabytkowymi wyrobiskami
bocheńskiej kopalni soli na
głębokości 212 metrów pod
ziemią. Ekipa z Czerwionki
zajęła w bochnieńskim bie
gu 56 miejsce. Zawodniczki
przebiegłyśmy 131 km i 751
metrów. To dobry wynik,
biorąc pod uwagę fakt, że
debiutantki z Czerwionki
musiały na trasie zmierzyć
się z doświadczonymi już
drużynami. Lokata byłaby
z pewnością wyższa gdyby
nie pech. W trakcie biegu, na
szóstym okrążeniu kontuzję
złapała kapitan drużyny Do
rota Toman. Mimo to z bo
lącą nogą dała koleżankom
zmianę i przebiegła jeszcze
jedno okrążenie. Niestety
bieg drużyna musiała koń-
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Czerwionecka ekipa przed zjazdem na dół kopalni

czyć w trójkę. Za udział w
biegu każda z zawodniczek
otrzymała pamiątkowy me
dal. Uczestniczki sztafety
przyznają, że bieg był trud
ny, bo odbywa się na pętli
a wygrywa zespół który w
ciągu 12 godzin pokona jak
największy dystans. Wpraw
dzie technika biegania jest
dowolna, jednak na jedną za
wodniczkę przypadały trzy
godziny biegania. - Zdarzały
się momenty kryzysu, walki
z sennością, bólem i niecier
pliwości, kiedy ta mordęga
się skończy. Jednak ostatecz
nie, po usłyszeniu gongu

oznaczającego koniec bie
gu pojawiła się radość, bo to
oznaczało, że dałyśmy radę.
Warto przeżyć taką imprezę
- stwierdzają biegaczki. Do
startu dziewczyny przygo
towywały się od dłuższego
czasu i bardzo starannie. Już
przed losowaniem zmieniły
kilometry, które biegały na
treningach. - Od momentu
kiedy dowiedziałyśmy się,
iż to kobiety jadą do Bochni
zaczęłyśmy z Kasią Stablą
biegać więcej kilometrów
w innym tempie. Kasia Pepel ostro trenowała sama, a
Wioleta Brychcy miała swój

odrębny cykl treningowy zdradza Dorota Toman. Jak
dodaje podstawowym celem
ekipy było przebiegnięcie
tylu kilometrów, na ile wy
trzymają wszystkie dziew
czyny, czyli... ukończyć bieg
z dobrym samopoczuciem.
I to w pełni im się udało. Ze
swojego startu panie mogą
być dumne jeszcze z jednego
powodu. Reprezentantki Luxtorpedy były jedyną w peł
ni damską sztafetą podczas
tegorocznej edycji biegu, a
drugą w całej jego dziewię
cioletniej historii.
W bochnieńskim biegu biorą udział zarówno profesjo
nalni, uznani maratończycy,
jak i amatorzy biegów maso
wych oraz zdrowego stylu
życia z całej Polski oraz Eu
ropy. Dostać się do niego jest
niezwykle trudno. Na starcie
staje bowiem tylko 60 dru
żyn. W tym roku chętnych
było aż 147 ekip. O tym kto
wystartuje decyduje losowa
nie. Luxtorpeda zgłosiła dwie
drużyny - męską i żeńską,
ale wylosowana został tylko
ekipa pań.
Małgorzata Sarapkiewicz

FOT MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

Panie z czerwioneckiej Luxtorpedy reprezentowały gminę w dziewiątej edycji 12-godzinnego Podziemnego Biegu Sztafetowego w Bochni. Impreza odbyła się 9 marca.

Maluchy z zespołu „Siódemeczka” ze Skarbnikowej Wilii
zaprezentowały „Taniec dla Ziemi”

CZERWIONKA-LESZCZYNY,
ZABRZE. Zespoły taneczne

Bajlando z przedszkola nr
10 im. Juliana Tuwima w
Czerwionce i Siódemeczka
z przedszkola Skarbnikowa
Willa w Czerwionce uczest
niczyły w drugiej edycji za
brzańskiego Festiwalu Tańca
Przedszkolaków
Igraszki
2013. Czerwioneckie malu
chy zaprezentowały swoje
taneczne talenty na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury
Guido w Zabrzu. Finał im
prezy odbył się w miniony
piątek, 15 marca. Towarzy
szyły mu prezentacja fotore
portażu z przebiegu zmagań

konkursowych i wystawa
wyróżnionych prac plastycz
nych. Było również ogłosze
nie wyników oraz rozdanie
dyplomów i nagród. Na za
brzańskim festiwalu Bajlando zaprezentowało się w
dwóch układach tanecznych
„Polskie Gangam Style” i „Ai
Se Eu Te Pego”. Z kolei ma
luchy ze Skarbnikowej Willi
wystąpiły w swoim koron
nym programie „Taniec dla
Ziemi”. W tegorocznej impre
zie uczestniczyło 760 dzieci
z 53 zespołów, z 39 przed
szkoli, szkół i ośrodków kul
tury z całego województwa
śląskiego.
(MS)

Wieś będzie pomagać w planowaniu tras rowerowych na terenie gminy i powiatu rybnickiego. A wszystko dzięki pozyskanej dotacji.

Dostali pieniądze na nowoczesne technologie
BEŁK. Stowarzyszeniu Na

Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
udało się pozyskać kolejne
pieniądze dla miejscowości.
Tym razem na realizację
programu „Narysuj trasę ro
werową - społeczny portal
planowania sieci tras rowero-

Zbierali jedzenie
dla schroniska
DĘBIEŃSKO. Maluchy z dębieńskiego przedszkola Krasnala
Hałabały postanowiły pomóc pie
skom z rybnickiego schroniska i
przyłączyły się do akcji zbierania
dla nich jedzenia. Dzieciaki przez
kilka dni ochoczo znosiły więc
do przedszkola woreczki i puszki
z karmą dla zwierząt. Rezultat
ucieszył wszystkich, bo udało się
zebrać 7 kg karmy w puszkach
oraz 8,5 kg suchej karmy. Do
schroniska efekt przedszkolnej
zbiórki dostarczyli rodzice.

Porozmawiają
o śmieciach
CZUCHÓW. Dzisiaj, 19 marca
mieszkańcy Czuchowa będą mieli
okazję dowiedzieć się więcej na
temat nowej ustawy śmieciowej
obowiązującej od 1 lipca br. O
godz. 17.00 w miejscowej szkole
odbędzie się bowiem spotkanie
informacyjne w tej sprawie. A, że
uczestniczyć będą w nim przed
stawiciele urzędu czuchowianie

wych w powiecie rybnickim
i Mieście Rybnik”. Będzie go
realizować wspólnie z Fun
dacją Rzeczpospolita Rowe
rowa w Rybniku. Wniosek
bełkowskiego stowarzyszenia
znalazł się wśród najwyżej
ocenionych w organizowa-

nym przez Polsko-Amery
kańską Fundację Wolności
konkursie grantowym. - W
ramach tego projektu chcemy pomóc władzom lo
kalnym
w
skutecznym
zaplanowaniu kierunków
rozwoju tras rowerowych w

będą mieli możliwość do zada
wania pytań. Powinni też usłyszeć

Początek spotkania o godz.17.00.
Wstęp wolny.

odpowiedzi w kwestiach doty
czących deklaracji śmieciowych,
odbioru śmieci, wysokości za
śmieci, segregacji, pojemników,
itp. Na spotkaniu będzie można

Dni otwarte
w „Promyczku”

odebrać druki deklaracji śmiecio
wych oraz uzyskać pomoc w ich
wypełnieniu.

SpotkSanzieukaj
z pisarzem
CZERWIONKA.

Dzisiaj,

19

marca w Biblioteka Publiczna w
Czerwionce gościć będzie Jerzy
Buczyński - emerytowany górnik,
autor opowiadań, nowel i ksią
żek, w których przedstawia do
skonale znane Ślązakom postacie

z wierzeń ludowych, podań czy
legend przekazywanych z poko
lenia na pokolenie oraz bogatą,
aczkolwiek mało znaną historię i
tradycje regionu. W Czerwionce
podczas spotkania się z czytelni
kami Buczyński będzie promować
swoją najnowszą książkę „Godulowa Saga” o śląskim potentacie
przemysłowym Karolu Goduli.

LESZCZYNY. Maluchy z Leszczyn,
które w przyszłym roku chciałyby
zostać przedszkolakami w „Promyczku” mogą zobaczyć co pla
cówka ma im do zaoferowania m.in. jak wyglądają sale czy jakimi
zabawkami będą się bawić. Przez
najbliższy tydzień przedszkole nr 1
„Promyczek” nie będzie miało żad
nych tajemnic przed dziećmi i ich
rodzicami organizując Dni Otwar
te. Przez godzinę, od 15.00-16.00
wszyscy chętni będą mogli przyjść
i zobaczyć placówkę od podszew
ki. Już dzisiaj, 19 marca na spo
tkanie zaprasza grupa „Przedszkolaczek”. Spotkania potrwają aż do
piątku. Jutrzejszego popołudnia,
20 marca na spotkanie zaprasza
grupa „Słoneczniki”, 21 marca
(czwartek) grupa „Kaczuszki” a 22
marca (piątek) grupa „Biedronki”.
Chętni do złożenia wizyty w przed
szkolu muszą zabrać z sobą obu
wie zamienne.

powiecie rybnickim i mie
ście Rybniku przez wdroże
nie społecznego narzędzia
internetowego służącego do
tworzenia przez mieszkań
ców proponowanych przez
siebie tras rowerowych, z
których okresowo będą ro
bione zestawienia zawiera
jące dane, gdzie mieszkańcy
ich najbardziej potrzebują.
Owe zestawienia będą prze
syłane do właściwych orga
nów władz samorządowych
w celu stworzenia nacisku
na samorządy, do tworzenia
infrastruktury
transportu
rowerowego na obszarze re

alizacji projektu, zgodnie z
potrzebami ich mieszkańców
- wyjaśnia Michał Stokłosa,
wiceprezes Stowarzyszeniu
Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk.
W ramach projektu stworzo
na zostanie aplikacja oparta
na silniku Google Maps, któ
ra pozwoli użytkownikom,
głównie mieszkańcom po
wiatu i Rybnika na tworzenie
tras rowerowych zgodnie z
ich potrzebami. Trasy rowe
rowe będą rysowane i wi
doczne w różnych kolorach.
Na tej podstawie wiadomo
będzie, na jakim odcinku po
trzeba wdrożenia danej trasy

jest największa. - Będą także
tworzone kompilacje tras ro
werowych rysowanych przez
mieszkańców,
możliwość
oglądania tras rysowanych
przez innych użytkowników
oraz tworzenie społecznej
sieć tras rowerowych, która
zostanie nałożona na aktual
ną siatkę tras rowerowych na
obszarze powiatu rybnickiego
i miasta Rybnika - informuje
Michał Stokłosa. Program bę
dzie realizowany do 25 kwiet
nia br. i będzie kosztował
15292,00 zł, z czego 10 tys. zł
to pieniądze pozyskane w ra
mach dotacji.
(MS)

REKLAMA

Okna PVC

Szukaj
tylko
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Gimnazjaliści piszą bajki z przesłaniem
mie publikacji, ale zostaną
też nagrane na nośnikach
CD. Będziemy starali się by
głosu do czytania tych bajek
użyczyły nam znane osoby,
jak artyści, sportowcy i ludzie
związani z ziemią rybnicką.
W okresie wakacyjno-jesiennym będziemy organizowali
bajkowe popołudnia i happe
ningi podczas których bajki
obywatelskie będą trafiały
do najmłodszych mieszkań
ców powiatu rybnickiego.
Już teraz zachęcamy świetli
ce, kluby, przedszkola, domy
kultury, by zgłaszały do nas
chęć zorganizowania u siebie
takiego wydarzenia.

Stowarzyszenie URWIS wraz z
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika
zorganizowały projekt „Bajki obywatelskie - eduka
cja małych obywateli”. Budżet projektu to aż 139
tys. zł, a dofinansowanie udało się pozyskać ze
Szwajcarii. Z Agnieszką Pytlik, koordynatorką pro
jektu rozmawiamy o tym jak bajki mogą przysłużyć
się społeczeństwu.
GASZOWICE, POWIAT.

Czym są bajki obywatelskie?

Ile w sumie opracują bajek?

Bajki obywatelskie to nasz
autorski pomysł. Zrodził się
z potrzeby kształtowania
postaw obywatelskich już u
najmłodszych, kilkuletnich
dzieciaków. Jesteśmy prze
konani że to da się zrobić, a
najlepszą formą której prze
kaz kieruje się do najmłod
szych jest właśnie forma
bajki, tylko należy jej nadać
odpowiednie przesłanie, a
później zadziała już dziecię
ca wyobraźnia.

Nie wiemy ile bajek powsta
nie - patrząc na nasze wcze
śniejsze
doświadczenia
zakładamy że będzie ich co
najmniej 15. Wiemy też że
młodzież lubiła pisać bajki
wspólnie, w kilkuosobowych
grupach. Tym razem też
mają taką możliwość, mogą
też tworzyć bajki indywidu
alnie. Jak wiadomo, co dwie
głowy to nie jedna, więc bajki
grupowe mogą być niezwy
kle rozbudowane, a przez to
jeszcze bardziej oddziaływać
na wyobraźnię małych słu
chaczy. W końcu bajki będą
czytane najmłodszym.

Skąd są osoby, które biorą

udział w projekcie?

Młodzież pisząca w tej edy
cji bajki obywatelskie to
gimnazjaliści i gimnazjalistki z terenu powiatu ryb
nickiego. W sumie ponad
30 osób reprezentujących 6
szkół gimnazjalnych: Piece,
Lyski, Jankowice, Jejkowi
ce, oraz gimnazja nr 3 i 2 w
Czerwionce-Leszczynach.
Staraliśmy się, aby projekt
miał jak największy zasięg
terytorialny, co pozwoliło
także zintegrować młodzież
z całego powiatu.

Efekt dla społeczeństwa zna
my - bajki. Co zyskają gim
nazjaliści?

Po pierwsze fachowy, po
rządny warsztat obywatelskości, ale to co chcielibyśmy w
nich wzbudzić to poczucie,
że mogą sami być dobrymi
obywatelami, a także to że są
odpowiedzialni za przyszłe
pokolenia obywateli, tych
którzy za 10 - 15 lat będą po
dejmować świadome decy-

CRIS ma za sobą już podob

ny projekt. Do kogo był skie
rowany?

W ostatnich warsztatach udział wzięło ok. 30 osób

zje. Chcielibyśmy żeby wyszli
wzmocnieni w swoich posta
wach i pewni że mogą i potrafiąkształtowaćpozytywne
postawy wśród dzieciaków.

ci. Liczymy, że przekazane
wartości zaprocentują w
przyszłości, kształtując świa
topogląd dzieci, a później już
dorosłych obywateli.

Czy znacie już jakieś pomy
sły o czym bajki będą opo
wiadać?

Czego młodzież uczyła się
na warsztatach?

Wiemy, że jakieś zarysy bajek
już powstały na pierwszych
warsztatach, widoczna jest
też różnica tematyczna - po
jawiały się bajki dotyczące
np. tolerancji i obecnych
problemów
społecznych.
Chodzi o to, aby prostym
przekazem dotrzeć do dzie

Młodzież uczestniczyła w
wyjazdowych warsztatach
podczas których uczyła się
pisać bajki, tworzyć je zgod
nie z formuła bajkową. Część
warsztatów dotyczyła postaw
obywatelskich, czym one są,
jakie one są, co charakte
ryzuje dobrego obywatela,
oraz jak można te postawy

obywatelskie kształtować
w sobie i wśród najmłod
szych. Przymierzamy się do
kolejnego warsztatu, który
będzie dotyczył tworzenia
grafik i rysunków do bajek.
Dodatkowo przyszli autorzy
bajek podczas wizyt studyj
nych odwiedzą miejsca, w
których zasady demokracji,
partycypacji i aktywności
obywatelskiej, w szczegól
ności przy udziale i na rzecz
młodych ludzi, wdrażane są
na co dzień.
Co się stanie z bajkami?

Bajki zostaną wydane w for

Wcześniejsza edycja reali
zowana była w roku 2010
i finansowana przez Unię
Europejską w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecz
nego. Projekt realizowany
był na terenie powiatu wo
dzisławskiego. Wyszło bar
dzo dobrze i nowatorsko,
bajki obywatelskie otrzyma
ły wyróżnienie urzędu mar
szałkowskiego. Tym razem
chcieliśmy pozytywnie za
razić bajkami mieszkańców
powiatu rybnickiego. Udało
się uzyskać dofinansowanie
ze Szwajcarskiego Programu
Współpracy Z Nowymi Kra
jami Członkowskimi Unii Eu
ropejskiej, więc zaczęliśmy
działać.
■

Gminne centrum na razie dzieli radnych
LYSKI. W poniedziałek 11 mar

ca radni na specjalnie zwoła
nej sesji mieli rozstrzygnąć, czy
utworzyć w gminie centrum
kultury. Już samo zwołanie se
sji wzbudziło wątpliwości, bo
początkowo sesje miały być
dwie, jedna po drugiej.
Kiedy radni otrzymali do
kumenty pocztą, jak zawsze
przed sesją, zdziwili się. W
kopercie był nie jeden, a dwa
programy sesji. Jedna miała
się odbyć w poniedziałek o

godz. 15.00, a druga o 15.30.
Pierwszą zwołał przewodni
czący rady, a drugą wiceprze
wodniczący. To wzbudziło
niepokój radnych, bo przecież
wiceprzewodniczący zwołuje
sesję tylko pod nieobecność
przewodniczącego.
Kiedy
tylko zaczęły się obrady, a
opinię w tej sprawie spytał
radny Jan Widenka. - Czy
może być tak, że kiedy prze
wodniczący jest obecny, sesję
zwołuje wiceprzewodniczą

cy? - pytał. - W mojej opinii
nie może - odparła urzędowa
pani prawnik. Przed sesją rad
ni się jednak dogadali i uzna
li, że sesja będzie tylko jedna.
Oprócz przeniesień w budże
cie gminy i uchwał o zbyciu i
nabyciu nieruchomości, naj
ważniejszymi punktami były
jednak uchwały o powołaniu
gminnego centrum kultury
oraz utworzeniu jego statusu.
To, co na ostatniej zwyczaj
nej sesji zostało wyrzucone z

porządku obrad. Tym razem
pod obrady chciał je wprowa
dzić Andrzej Kolarczyk wice
przewodniczący rady, ale nie
przeszły w głosowaniu. Widać
radni nie mogą na razie zde
cydować się czy chcą opowia
dać się za gminnym centrum.
W tym przypadku podziały
widać nawet we frakcji rad
nych do tej pory przychylnej
wójtowi. Gdyby oni byli w tej
kwestii zgodni, centrum kul
tury powołane byłoby już na

poprzedniej sesji. Wójt na ra
zie nie chce wypowiadać się
o przyszłości Magii Rocka, bo
organizacja tej imprezy jest
głównym powodem chęci
powołania nowej budżetowej
jednostki kultury. Wójt Grze
gorz Gryt na razie unika tego
tematu, aby nie zaostrzyć sy
tuacji, zapowiada jednak po
wrót do tematu na następnym
spotkaniu rady. Na nadzwy
czajnej poniedziałkowej sesji
obecna była przyszła kierow

nik centrum kultury Karina
Urbanowicz, która wcześniej
prowadziła firmę odpowie
dzialną za organizację Magii
Rocka. Przez brak uchwał o
centrum nie została jednak
dopuszczona do głosu. Radni
opozycji w kuluarach po sesji
już wzięli pod uwagę odwoła
nie wiceprzewodniczącego
rady, za ich zdaniem bezpraw
ne zwołanie sesji, która w koń
cu i tak nie miała miejsca.
(ska)

Szaleli na śniegu w Wapienicy

Dzieci na koloniach pod opieką księży

GASZOWICE. Wychowanko

ŚWIERKLANY. W odpowiedzi

wie świetlicy profilaktycznej
wzięli udział w wycieczce
do Wapienicy, gdzie czeka
ła na nich jeszcze zimowa
aura. Po przyjeździe do Be
skidów dzieci udały się na
tor saneczkowy, a później

korzystały z sanek i popular
nych jabłuszek. W przerwie
pomiędzy szaleństwami na
śniegu udali się do schroni
ska, by się ogrzać i coś zjeść.
Po śnieżnych zabawach
uczestnicy wycieczki zeszli
do ośrodka harcerskiego w

Wapienicy. Tam ogrzali się
ciepłą herbatką i mieli oka
zję sami upiec sobie kiełba
ski. Po wesołym i pełnym
ciekawych wrażeń dniu
spędzonym na świeżym po
wietrzu wrócili bezpiecznie
autokarem do domu. (ska)

na ogłoszony konkurs doty
czący zorganizowania kolonii
profilaktyczno-terapeutycz
nych dla dzieci z terenu Jankowic i Świerklan 12 marca
obradował specjalny zespół
oceny wniosków, który reko

mendował do dofinansowania
dwie oferty na łączną kwotę
50 tys. Obie dofinansowane
oferty pochodzą z miejsco
wych parafii. Więcej, bo 31
265 zł otrzyma parafia św.
Anny w Świerklanach. Parafia
Bożego Ciała w Jankowicach

dostanie 18 735 zł. Do konkur
su stanęła jeszcze jedna orga
nizacja Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze z Zielonej Góry,
jednak nie otrzymała dofinan
sowania, bo oferta otrzymała
za mało punktów, a pieniądze
były ograniczone.
(ska)

Bezpłatna mammografia

Zgłoś uwagi do zmiany studium

Spotkania z mieszkańcami

ŚWIERKLANY Mieszkanki Jankowie i Świerklan w wieku 50-69 lat,

ŚWIERKLANY. Urząd informuje o ponownym wyłożeniu do

JEJKOWICE. Już 21 marca w szkole podstawowej odbędzie się zebranie

które w czasie ostatnich 24 miesiącach nie miały wykonywanej mammografii finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, w najbliższym
czasie będą mogły poddać się takiemu badaniu. Akcję bezpłatnej
mammografii zaplanowano na piątek, 22 marca. Odbędzie się ona
w Świerklanach przy ośrodku zdrowia (ul. Kościelna 79). Wystarczy
zadzwonić i zapisać się - tel. (42) 254 64 70 lub 517 544 004.

publicznego wglądu projektu „Zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerkla
ny”. Projekt ten można konsultować w dniach od 13 marca do
11 kwietnia br., w siedzibie urzędu gminy (parter, biuro nr 14), w
poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 10.00 do 13.00, w czwartki
od 14.00 do 16.00.

wiejskie, którego głównym tematem będą zmiany w gospodarce odpadami
komunalnymi. Urzędnicy postarają się wyłożyć temat i odpowiedzieć na
wszystkie pytania. Ponadto 11 kwietnia o godz. 14.30 również w szkole od
będzie się specjalnie zorganizowane przez wójta spotkanie z przedsiębiorca
mi z gminy, na którym poruszone zostaną problemy w prowadzeniu małych i
większych firm w Jejkowicach.
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Przez zajęcia odciągają od alkoholu
GASZOWICE. Gminna komisja

rozwiązywania problemów
alkoholowych co roku stara
się skupiać swoją uwagę nie
tylko na osobach dotkniętych
alkoholizmem, ale przede
wszystkim na dzieciach, któ
re w przyszłości mogą wpaść
w nałóg.
Wszystkie swoje działania
komisja przedstawiła radzie
gminy w obszernym spra
wozdaniu i na pewno nie
można powiedzieć, że pie
niądze przekazywane z bu
dżetu gminy z tytułu koncesji
na sprzedaż alkoholu idą na
marne. W ubiegłym roku
na działania profilaktyczne
i pomoc alkoholikom i ich
rodzinom wydano nieco po
nad 166 tys. zł. 130 tysięcy po
chodziło z wpłat za koncesję
od przedsiębiorców, a resz
tę pozyskano z wojewódz
kiej dotacji do działalności
świetlic. Za te pieniądze w
gminie utrzymywane były w
ubiegłym roku świetlice pro
filaktyczne dla dzieci oraz
punkt konsultacyjny. - Prze
prowadzono szereg czynno
ści związanych z osobami
uzależnionymi od alkoholu
oraz ich rodzinami. Monito
rowano środowiska rodzin
ne, szczególnie zagrożone
wystąpieniem choroby alko
holowej. Osoby powracają
ce z leczenia stacjonarnego
obejmowano nadzorem pod
kątem kontynuowania tera
pii - informuje Adam Wawoczny,
przewodniczący
GKRPA.

Uczą się i zwiedzają
Oprócz pomocy osobom
z problemem alkoholowym
i ich rodzinom, najważniej
szym punktem działalności
gminnej komisji są świetlice
profilaktycznewewszystkich
sołectwach, gdzie dzieci mogą
spędzać czas na aktywnej i
rozwijającej zabawie, a także
uczyć się i nawet brać udział
w wycieczkach podczas Ak
cji Lato i Akcji Zima. W ubie
głym roku młodzi mieszkańcy
mogli odwiedzić m.in. park
linowy w Radlinie, Ogród
Zoologiczny w Opolu, park
wodny w Żorach, park mi
niatur w Inwałdzie czy kopal-

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem
62 ogłasza, że zgodnie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmia
nami) wprowadza nowe taryfy na okres od 01-04-2013 r. do 31-03-2014r.
Wysokość cen za dostarczoną wodę dla odbiorców na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

Cena 1 m3 dostarczonej wody

4,98

5,38

zł/m3

cena wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody

Wysokość cen za odbiór ścieków dla odbiorców na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

Cena 1 m3 dostarczonej wody

7,61

8,22

zł/m3

cena wyrażona w złotych za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Adam Wawoczny czuwa nad pracą gminnej komisji oraz świetlic
za pośrednictwem Stowarzyszenia Sumina

nie soli w Bochni i „Guido” w
Zabrzu. Podczas zajęć letnich
i zimowych na wszystkich wy
chowanków czekają zawsze
nie tylko ciekawe atrakcje, ale
też posiłek w postaci kanapek
czy kiełbasek z rożna.

Nauczyli się pomagać
Młodzież brała też udział w
kilku programach, dzięki któ
rym mogła nabyć przydatne
umiejętności. Na szczególną
uwagę zasługuje akcja „Nie
bójmy się ratować życia”,
która miała na celu pokaza
nie dzieciom jak radzić so
bie w sytuacjach zagrożenia
życia. - Przygotowania do tej
akcji rozpoczęły się z samego
początku października. Za
mówiono zestaw imitacji ran,
wykorzystano fantomy resuscytacyjne użyczone przez
Stowarzyszenie Sumina, a
także zakupiono jednorazo
we maseczki resuscytacyjne i
płyn dezynfekujący. Ze wzglę
du na planowany udział du
żej ilości uczestników zajęć,
zwróciliśmy się do dyrekcji
Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej
w Piecach o udostępnienie
pomieszczeń do przeprowa
dzenia zajęć oraz turnieju
kończącego imprezę - rela
cjonuje Adam Wawoczny. W
sumie w programie udział
wzięło 208 osób, a planowa
no tylko setkę. Uczestnicy
spotykali się na warsztatach
pierwszej pomocy z ratow
nikiem medycznym, a na
koniec przeprowadzono test
wiedzy i turniej. Najlepszym
zespołom rozdano upominki,
a także przekazano nagrodę
w wys. 1000 zł, którą młodzi

Wysokość stawek abonamentowych na całym terenie działalności
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku:
- za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
- za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,
- za odczyt wodomierza i rozliczenie należności

wykorzystali na wyjazd na
ściankę wspinaczkową oraz
do kina. Każda grupa otrzy
mała też certyfikaty.

Wyszczególnienie

Informacje na stronie
Od zeszłego roku działa też
oficjalna strona internetowa
komisji pod adresem komisja.gaszowice.pl, gdzie zna
leźć można relacje z działań
świetlic, galerię zdjęć, a tak
że przydatne informacje dla
osób potrzebujących pomo
cy. - Korzystając z elektro
nicznej skrzynki pocztowej
komisja@gaszowice.pl osoby
z problemem alkoholowym
mają swobodną i anonimo
wą możliwość kontaktu z
punktem konsultacyjnym,
co w dużej mierze czynią.
Podobnie dzieci i młodzież
w ten sposób zasięgają infor
macji o zapowiadanych wy
darzeniach - wyjaśnia szef
komisji. W 2013 roku, komi
sja nie łoży pieniędzy na świe
tlice, ponieważ to zadanie w
ramach konkursu ofert wy
grało do realizacji Stowarzy
szenie Sumina. W planach
jest jednak m.in. organizacja
zajęć dla młodzieży z zakresu
przeciwdziałania agresji i na
łogom, a dla dorosłych oprócz
stałych dyżurów w punkcie,
także monitorowanie sytuacji
osób wracających z odwyku.
Członkowie komisji planują
jak co roku wybiórcze kon
trole punktów sprzedaży
alkoholu oraz opiniowanie
wniosków o pozwolenie na
sprzedaż alkoholu. W tym
roku na działalność GKRPA
z budżetu gminy pójdzie 30
tys. zł.
Szymon Kamczyk

ŚWIERKLANY. W tym roku w

budżecie gminy przewidzia
no podwyżki płac o 5 proc.
dla niektórych pracowników
budżetówki, m.in. szkolnych
sprzątaczek. Z tego samego
punktu wynika też podwyżka
dla wójta, którą radni zatwier
dzili większością na ostatniej
sesji.
Wynagrodzenie wójta skła
da się z kilku elementów, z
których najważniejsze jest
wynagrodzenie zasadnicze.
Według nowej stawki wy
nosić będzie 5565zł. Kolej
nym elementem jest dodatek

funkcyjny, teraz w wysokości
1732 zł, ponadto dodatek za
wysługę lat (1113zł) i dodatek
specjalny (1554zł). Razem po
podwyżce wójt Świerklan
będzie zarabiać 9964zł brut
to. O wynagrodzeniu wójta
decydują radni, którzy gło
sowali nad tym punktem na
ostatniej sesji. Ostatecznie
uchwała o podwyżce prze
szła większością głosów, a do
jej poparcia nie przychylili się
tylko trzej radni z Jankowic
będący w nieformalnej opo
zycji. Dwóch wstrzymało się
od głosu, a jeden zagłosował

przeciw. Na sesji obecnych
było 14 radnych, brakowało
tylko przewodniczącego rady,
który leczył w domu złamaną
na przygotowaniach do tur
nieju radnych w siatkówce
nogę. Wynagrodzenie wójta
zostało podwyższone o 925
zł, wcześniej zarabiał 9039zł.
Teraz zajmuje drugie pod
względem wynagrodzenia
miejsce wśród wójtów po
wiatu rybnickiego. Pierwszy
jest wójt Gaszowic z pensją
nieco ponad 11 tys. zł brutto,
ale nie posiada zastępcy, więc
ma więcej obowiązków. (ska)

Jednostka miary

A. Za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych:

• grupa 1 (A.1)
• grupa 1 (A.2)
• grupa 1 (A.3)

zł/okres
3,80

4,10

43,59

47,08

354,36

382,71

rozliczeniowy
(m-c)/
odbiorcę usług

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadcze
nia usług naliczana jest niezależnie od ilości dostarczonej wody, dla każdego punktu poboru wody posiadające
go wodomierz główny lub rozliczanego wg normy przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

B. Za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych:

• grupa 1 (B.1)
• grupa 1 (B.2)
• grupa 1 (B.3)

zł/okres
7,68

8,29

81,44

87,96

1 060,36

1 145,19

rozliczeniowy
(m-c)/
odbiorcę usług

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia
usług naliczana jest niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków, dla każdego punktu dostarczającego ścieki.

C. Za odczyt wodomierza i rozliczenie należności:

zł/ okres

• faktury dostarczone
za pośrednictwem
inkasenta lub poczty
(C.1)

4,32

rozliczeniowy/
odbiorcę usług

4,67

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury dostarczo
nej do odbiorcy usług dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego punktu dostawy wody, dostawy wody i
odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków rozliczanego za pomocą wodomierza głównego, lokalowe
go, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce źródło wody.

• e-faktury (C.2)

zł/ okres

3,34

3,09

rozliczeniowy/
odbiorcę usług

Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności dotyczy każdej faktury dostarczo
nej do odbiorcy usług za pośrednictwem poczty elektronicznej dla każdego ustalonego w umowie oddzielnego
punktu dostawy wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków , odprowadzania ścieków rozliczanego za
pomocą wodomierza głównego, lokalowego, urządzenia pomiarowego lub wodomierza rozliczającego obce
źródło wody oraz rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

• faktury dla odbiorców
rozliczanych według
normy ryczałtowej
(C.3)

zł/ okres

3,52

rozliczeniowy/
odbiorcę usług

3,80

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w umowie oddzielnego
punktu odprowadzanych ścieków, posiadającego własne ujęcie wody (nieopomiarowane), rozliczanego we
dług przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

• Faktury dla zestawu

Wypłata dla wójta z podwyżką

Cena z VAT

Cena netto

przedpłatowego (C.4)

zł/ okres

3,52

rozliczeniowy/
odbiorcę usług

3,80

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności dotyczy każdego ustalonego w
umowie oddzielnego punktu dostawy usług wodno-kanalizacyjnych rozliczanego za pomo
cą zestawów przedpłatowych
Odbiorca usług - każdy punkt dostawy usług wodociągowo-kanalizacyjnych rozliczanych za pomocą wodomierza głównego,
bądź lokalowego, bądź urządzenia pomiarowego, bądź rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt).

Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w okresie
obowiązywania taryf, tj. od 1.04.2013 do 31.03.2014r.
Lp.

Wyszczególnienie

cena netto
w zł

cena brutto
w zł

j.m.

1.

Stawka opłaty za przyłączenie
do urządzenia wodociągowego

164,67

177,84

szt.

2.

Stawka opłaty za przyłączenie
do urządzenia kanalizacyjnego

115,70

124,96

szt.

Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług. Opłata ma cha
rakterjednorazowy, pobierana za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

14 Uniwersytet Trzeciego Wieku
Przedszkolaki z rybnickiej „dziewiątki” na specjalnych warsztatach i pod okiem
fachowców uczyły się zdobienia jajek

Przedszkolaki robiły z seniorkami pisanki
Gwarno było w miniony
wtorek, 12 marca w bibliote
ce UTW. Książnicę odwiedzi
ły bowiem maluchy z grupy
„Wiewiórek” przedszkola nr
9 w Rybniku. Wizyta miała
charakter przedświąteczny
i... „roboczy”, bo dzieciaki
uczyły się zdobienia wiel
kanocnych jajek. W rolę na
uczycielek wcieliły się panie
z sekcji rękodzieła artystycz
nego. - Specjalnie dla dzieci
zorganizowałyśmy warszta
ty, na których maluchy mają
możliwość zrobienia pisanek,
wykazując się pomysłowością
i fantazją. Dodatkowo mają
też okazję poznać rękodzieło
artystyczne i zdobyć umie
jętności praktyczne - mówi
Barbara Natkowiec z UTW.
A ponieważ powszechnie
wiadomo, że przy pracy z jaj
kami o wypadek nie trudno,
wcześniej członkinie sekcji
przygotowały dzieciom spe
cjalne, nietłukące się jajka.
ze styropianu. Panie okleiły
je kolorowymi wstążkami, a
zadaniem przedszkolaków
było ozdobić je zajączkami
i świątecznymi motywami.
Dzieci z wielkim animuszem

zabrały się do pracy. W sku
pieniu, ale z uśmiechem na
buziach wymyślały projek
ty i wyklejały jajka w różne
wzorki. Oczywiście pomaga
ły im w tym profesjonalistki z
UTW, które dzieląc się swoją
wiedzą i umiejętnościami,
podpowiadały jak ze zwykłe
go jajka wyczarować „wielka
nocne cudo”. Ponadto dzieci
miały okazję zobaczyć inne
wielkanocne ozdoby, któ
rymi seniorki udekorowały
bibliotekę. Jak mówi wycho
wawczyni „Wiewiórek” Ewa
Serej maluchy uwielbiają
spotkania z „babciami” z
UTW. - Bardzo mi się podo
ba jak obklejam jajka. Robię
to pierwszy raz, ale jak skoń
czę to wezmę swoje jajko do
domu, żeby pochwalić się ro
dzicom - stwierdza 6-letnia
Lena Meronka. Dziewczyn
ka dodaje, że jak już zbierze
pochwały od domowników,
to przyniesie swoje dzieło do
przedszkola, gdzie trafi na
wystawę. - Ja bardzo lubię i
przychodzić tutaj, i jak panie
przychodzą do przedszkola.
Podoba mi się, jak razem ro
bimy różne niespodzianki i

nich ma swój identyfikujący
ją tytuł: „Jesteś z nami, po
ezjo.”, „Poradzymy tyż po
ślonsku”, „Dramat w srebr
ną maskę przybrany” oraz
„Akcent dydaktyczny”. Au
torami wszystkich utworów
są oczywiście studenci ryb
nickiego UTW.

W pejzażu śląskim hałdy
tworzą parki
otaczają zakochanych
stożkami czerwieni
wszystko tu rachityczne
od wody po chmury.
Na zakończenie warsztatów uśmiechnięte maluchy pochwaliły
się swoimi pisankami

inne fajne rzeczy - nie kryje
zadowolenia 6-letnia Hania
Mandecka. Efekty warszta
tów będzie można podziwiać
na specjalnej wystawie jaką
„Wiewiórki” zorganizują w
swoim przedszkolu. Po cięż
kiej pracy na maluchy czeka
ła kolejna niespodzianka, tym
razem słodka. No i oczywiście
wszystkie bardzo chętnie za
prezentowały swoje pisanki
na wspólnej fotografii. Wtor
kowe warsztaty to już kolejna
akcja jaką w ramach współ-

pracy z przedszkolem nr 9
organizują panie z UTW. Ta
współpraca trwa od dwóch
lat. Zarówno przedszkole jak
i UTW przedstawiają swoje
propozycje zajęć, a następnie
układają wspólnie „plan pra
cy”. Kolejna wspólna impreza
przedszkolaków i seniorów z
UTW już w kwietniu. - Tym
razem spotkamy się z pania
mi w przedszkolu i wspólnie
będziemy obchodzić Dzień
Ziemi - uchyla rąbka tajem
nicy Ewa Serej.
(MS)

Absolutorium dla zarządu

FOT. MARIA BIAŁEK

Wszystkie utwory, które
co tydzień będziemy przed
stawiać pochodzą ze specjal
nej, jubileuszowej publikacji
„Późne debiuty” wydanej na
dziesięciolecie istnienia Uni
wersytetu Trzeciego Wieku
w Rybniku. Na całość skła
da się kilka części, a każda z

„Śląski pejzaż”

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków rybnickiego UTW udzieliło absolutorium zarządowi

W zebraniu wzięło udział 66 członków UTW

Późne debiut

Aż trzech sprawozdań wy
słuchali członkowie UTW
podczas walnego zgroma
dzenie, które 7 marca odby
ło się w szkole muzycznej.
Sprawozdanie finansowe
oraz sprawozdanie z dzia
łalności UTW za rok 2012
przedstawiła wszystkim pre
zes Maria Białek, natomiast
sprawozdanie komisji rewi
zyjnej mecenas Szczepan
Balicki. Po krótkiej dyskusji
66 osób uczestniczących w
zebraniu udzieliło zarządo
wi absolutorium za rok 2012.

Obecnych zapoznano rów
nież z kalendarium nadcho
dzących wydarzeń. - walne
zgromadzenie to najważ
niejsze spotkanie członków
naszego uniwersytetu w
roku. I chociaż przebiegało
w miłej atmosferze, to jed
nak niepokoi mała frekwen
cja. Poruszane i omawiane
były sprawy ważne, a na sali
obecnych było tyle osób, ile
przeważnie uczestniczy w
czwartkowych wykładach
- podsumowuje prezes Ma
ria Białek.
(MS)

Tak i owoc miłości
chory od poczęcia
tworzy opinię
o polskich herosach.
Co tu pracują
w piątki i świątki
depcząc prognozy
na wyjście z kryzysu
Paleta śląska to szarość
przemieszana z czernią.
Szarość to jak popioły węgla.
Czerń to jak żałoba po węglu.
Czasem wyrobiskiem
prześliźnie się Skarbnik
przybrany w biały pióropusz
jako okaz ery sukcesu.
Kiedy nocą przewalają się
pod moim oknem
opasłe tłustym węglem pociągi
to wiem że mój Śląsk
wypruł sobie kolejne żyły
i wcale nie jestem z tego rad
gdyż znowu będę miał sen
o dojnej krowie.

Norbert Sielski-Jonasz - z urodzenia rydułtowianin, z zamieszkania
rybniczanin. Ślązak, „po same uszy zanurzony” w rodzimej ziemi, Zie
mi Obiecanej nazwanej Śląskiem. Stąd też w jego wydaniu zrodziła się
tak wyjątkowa liryka społeczna o niesamowicie silnym zabarwieniu
uczuciowym. Autor swoje utwory wzbogacił jeszcze dodatkowo o mu
zykę. Czytelnik ma więc do czynienia z poezją śpiewaną, i to śpiewaną
na najbardziej czułych nutach, bo na „wypruwanych śląskch żyłach”,
żeby „opasłe węglem pociągi” mogły sunąć przez kraj.

Ostatni wykład przed świętami
Ze srebrnym medalem wrócili reprezentanci rybnickiego UTW z II Mistrzostw Śląska Uniwersyte
tów Trzeciego Wieku w brydżu sportowym, które odbyły się w Chorzowie

Sukces brydżystów
Do bardzo udanych może
zaliczyć minioną sobotę, 16
marca brydżowa reprezenta
cja rybnickiego UTW. W za
kończonych zawodach, para
Zuzanna Kowalik i Mieczy
sław Ochwat stanęła na dru
gim stopniu podium. Oprócz
srebrnych medalistów ryb
nicki uniwersytet repre
zentowały jeszcze trzy pary

brydżystów. Jadwiga Jemielita
i Kazimierz Panek ukończyli
turniej na 8. miejscu, Marek
Wesołowski i Zbigniew Do
magała na 10. miejscu, a Tere
sa Roskosz i Marek Jabłoński
zajęli 14. miejsce. W turnieju
startowało 19 par reprezentu
jące Uniwersytety Trzeciego
Wieku z całego województwa
śląskiego.
(MS)

Wspólne „Jajeczko”
W sobotę, 23 marca UTW organizuje dla wszystkich swoich człon
ków spotkanie wielkanocne „Jajeczko”. Będzie okazja do złożenia
sobie życzeń oraz rozmów przy wspólnym poczęstunku. Spotkanie
odbędzie się w siedzibie UTW, a rozpocznie się o godz.14.00.

Seans w Multikinie

Zuzanna Kowalik i Mieczysław Ochwat ze zdobytymi trofeami

Szanowni Studenci! Prosimy o przekazanie 1% swojego podatku na Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Rybniku. KRS 0000108669. Przekazując 1% podatku na UTW
dajesz świadectwo lojalności i przyczyniasz się do poprawy jego kondycji finansowej.

Za każdą wpłatę na Uniwersytet serdecznie dziękujemy.

Już w najbliższy czwartek, 21 marca UTW zaprasza na wykład
„Poetyckie spojrzenie na upływ czasu”, który poprowadzi Zdzisława
Gwiazda. Początek o godz.11.00. Wykład jest otwarty dla wszyst
kich chętnych.

W dniu 2 kwietnia (wtorek) Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje
dla swoich studentów wyjście do Multikina na film pt.: „Baczyński”.
Seans rozpoczyna się o godz.13.30. Chętni mogą się zapisywać do
dnia 23 marca.

Dyżury w Klubie: Od września do czerwca codziennie, oprócz
sobót i świąt w godzinach: 10.00-15.00, w czasie wakacji od

10.00-13.00, od 25.03 do 02.04 - przerwa świąteczna
Kontakt: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 15. Telefon: 32 755 79
90, e-mail: rybnikutw@wp.pl, www.rybnik.pl/rkutw

Maroko-Nowiny
Skwer przy Budowlanych szpeci całą dzielnicę
Sytuacja wygląda na
stępująco - miasto dba
ło o działkę na zbiegu ul.
Budowlanych oraz Bro
niewskiego przez dobrych
parę lat. Koszono trawę,
stawiano kosze na śmieci.
W pewnym momencie jed
nak znalazł się właściciel
działki. Dzisiaj szpeci ona
tę część dzielnicy.

Na zeszłorocznych zdję
ciach satelitarnych witryny
Google Maps skwer sprawia
wrażenie malowniczego wytyczony chodnik, świeżo
posadzone niewielkie drzew
ka oraz ławki z koszami na
śmieci. Tego widoku jednak

już najprawdopodobniej nie
zobaczymy, a takie zdjęcia
dzisiaj należałoby włożyć do
kategorii archiwalnych.

Ludzie posądzają
Miasto
- Mamy tutaj duży problem
z tym skwerem. Bo mieszkań
cy winą za taki stan obarczają
Miasto. Zgłaszają się do nas,
zewsząd słyszymy głosy, by
coś z tym w końcu zrobić, by
to uporządkować. Problem w
tym, że tak my, jak magistrat
mamy związane ręce - mówi
Jadwiga Lenort z zarządu
dzielnicy. - Stosunkowo nie
dawno znalazł się właściciel

tej działki. Miasto więc wy
cofało się z wszelkich prowa
dzonych w tym miejscu prac.
- Skwer, który zawsze wyglą
dał pięknie, był uporządkowa
ny, zielony, dzisiaj szpeci nam
dzielnicę - mówi Lenort. I nie
ma w tym krzty nieprawdy.
Przejście przez niegdysiej
szy skwer dzisiaj przysparza
o uczucie obrzydzenia. Chasz
cze wysokich traw i nieupo
rządkowanych
krzewów,
brak kosza na śmieci czy jed
nej ławeczki, a gdzie niegdzie
zaczynają tworzyć się małe
wysypiska śmieci. - Wszystko
rozwiązał by znak, że jest to
teren prywatny. Ale odsunęli

byśmy od siebie tylko zarzuty,
a nie problem. Bo działka wy
gląda, jak wygląda.

Niech to ogrodzą
Ulica Budowlanych nale
ży do jednych z głównych
ciągów komunikacyjnych
Rybnika. Jest jedną z dróg
wjazdowych do najwięk
szej, najbardziej zaludnionej
dzielnicy miasta. Jak więc
zaradzić, gdy na wjeździe do
Maroka-Nowin z kierunku
ul. Kotucza wita nas okrop
ny skwer? - Sugerowaliśmy
właśnie, by skontaktować się
z właścicielem, by po prostu
ogrodził tę działkę, by nie

wyglądało to na niezagospo
darowaną przestrzeń miej
ską. Chyba jednak nic z tego
- mówi Jadwiga Lenort. Jak
zauważa, wystarczyłby znak,
że teren jest prywatny.
Miasto nic zrobić w tym
temacie nie może. - Nie do
chodzi tam do zagrożenia
życia lub zdrowia, a tylko w
tych warunkach dana gmina
może dochodzić praw lub na
kazywać uporządkowania te
renu nieruchomości - mówi
Lenort. - W tym wypadku
tak nie jest, prócz estetycz
nych doznań, nic tam nie
działa na szkodę mieszkań
ców - dodaje.

Podczas spaceru po terenie
spotykamy mieszkańca jedne
go z bloków przy ul. Św. Józe
fa. - Wie pan, ja to się czasami
zastanawiam, czy sąsiadów
nie skrzyknąć i po prostu tego
nie wykosić wszystkiego. Tego
właściciela tu i tak nie ma, a
przynajmniej ładny widok by
z okna był - mówi starszy pan.
- Jak tak może być, że w cen
trum miasta są takie miejsca i
nic nie można z tym zrobić?
Od czego mamy te urzędy
wszystkie? Chyba tylko po to,
by każdy i tak sprawy w swoje
ręce brał - mówi wprowadza
jąc rower do garażu przy św.
Józefa.
(mark)

Jak przygotować ogródek na wiosnę
O pracach w ogród
ku po zimie wczesną
wiosną rozmawiamy z
Jerzym Nowakiem, któ
ry od 35 lat pasjonuje
się ogrodnictwem i dba
pieczołowicie o swoje
rabatki przed blokiem
RSM, w którym mieszka
przy ul. Grunwaldzkiej.
Jak wiadomo, ogród sam o
siebie nie zadba, ale też nie
wielkim nakładem sił można
stworzyć cieszące oko kom
pozycje, którymi pochwalić
się będziemy mogli już na
wiosnę. Po zimie każdy, na
wet najmniejszy ogródek na
początku należy oczyścić. Usuwamy zeschnięte liście,
gałęzie i inne nieczystości,
które dostały się do naszego

ogródka. Zdejmujemy z na
szych roślin, krzewów i drze
wek okrywy, które chroniły
je przed mrozem (np. maty
agrowłókniny). Rozkopuje
my również kopczyki ziemi,
ochraniające niektóre ro
śliny. Wykonujemy to, gdy
skończą się wiosenne przy
mrozki. Następnie zabieramy
się do sadzenia i przesadza
nia niektórych drzewek,
krzewów i roślin ozdobnych.
Robimy to zanim rośliny roz
winą swoje pąki, gdyż kiedy
pojawią się już liście, wtedy
roślina jest osłabiona i ma
trudności z ukorzenieniem
się. Gdy roślina ma małe,
jeszcze nie rozwinięte pąki,
nie odczuje tego, że jest już
na nowym stanowisku. Ro

śliny wieloletnie, takie jak
np. rozchodniki, hosty, hor
tensje ogrodowe, bluszcze
czy większe sadzonki buksz
panu możemy rozmnożyć
przez podział na kępy i po
sadzić na nowym miejscu.
Zeszłoroczne przyrosty na
bluszczach, bukszpanach
przycinamy i kształtujemy
w dowolną formę - mówi
pasjonat ogrodnictwa. Kiedy
rośliny już się przyjmą, czeka
nas zasilanie ich nawozami.
Może to być kompost, który
mieszamy z ziemią wokół
roślin, tak samo możemy
postąpić z nawozami mine
ralnymi, posypując je wkoło
roślin i lekko spulchniając
ziemię. Jeśli na jesień nie
posadziliśmy roślin cebu

lowych, możemy to sobie
wynagrodzić, sadząc takie
kwiaty jak bratki, niezapo
minajki, stokrotki, które się
łatwo ukorzeniają i nie szko
dzi im przesadzanie. Są to
kwiaty wiosenne, ładne i bar
dzo wdzięczne. - Po pracach
z kwiatami możemy zadbać
o trawnik, albo stworzyć
nowy. To nie jest tak, że sie
jemy nasiona do ziemi i ona
szybko się zazieleni. Trzeba
do tego stworzyć odpowied
nie warunki. Zabieramy się
do tego, gdy przestaną doku
czać już wiosenne przymroz
ki. Najlepiej poczekać na
nadchodzący niż pogodowy.
Wtedy siejemy i po tygodniu
lub dwóch nasiona łatwo za
kiełkują i zrobi się zielono,

Na początku kwietnia wpadnie do nas prezydent
10 kwietnia w Zespole Szkół
nr 3 w Rybniku odbędzie się
spotkanie mieszkańców Maroka-Nowin z prezydentem
Adamem Fudalim w ramach
spotkań w dzielnicach.

Już dziś warto pomyśleć o
zagospodarowaniu sobie cza
su, by w środę, 10 kwietnia o
17.00 wpaść do ZS3. Spotka
nie będzie o tyle istotne, że
jego głównym tematem bę
dzie rewolucja śmieciowa,
która czeka nas już w lipcu.

Najważniejszy temat
- śmieci
- Wiele się zmieni, jeśli

chodzi o śmieci - mówiła
jeszcze niedawno Jadwiga
Lenort, przewodnicząca za
rządu dzielnicy Maroko-Nowiny. - Najbardziej zmiany
te odczują mieszkańcy blo
ków mieszkalnych, tak ze
względu na zmiany syste
mowe, jak opłaty - dodaje
Maria Polanecka-Nabagło,
przewodnicząca rady dziel
nicy.
Wszystko dlatego, że do
dziś nie wiadomo, jak zbiór
ka odpadów segregowanych
na osiedlach będzie wyglą
dała. - Problem jest mniejszy
na spółdzielczych osiedlach,

gdzie zsypy i tak na dziś są
zamykane, ludzie przyzwy
czaili się do dbania o te miej
sca i dokładnego wyrzucania
śmieci. Natomiast na osie
dlach wspólnotowych spra
wa wygląda zupełnie inaczej.
Tam zsypy nie są zamykane,
a wyrzucane są tam wszela
kiego rodzaju odpady. Wokół
śmietników walają się stare
sprzęty AGD, RTV oraz me
ble. - Tutaj to będzie rewolu
cja, bo gdy staną kontenery
na odpadki segregowane,
trzeba będzie je zabezpie
czyć, by niepowołane osoby
nie wrzucały tam swoich

niesegregowanych odpadów
- dodaje Polanecka-Nabagło.
To chyba ostatnia rzecz, któ
rej mieszkańcy wspólnot by
chcieli - płacić za niesegregowane śmieci kogoś innego.
Już dziś mamy do czynienia
z procederem podrzucania
śmieci. - Podjeżdża samo
chód, wysiada człowiek i
podrzuca worki. To się na
tych osiedlach z niezamykanymi zsypami zdarza często
- zaznacza przewodnicząca
rady dzielnicy.

Mnóstwo pytań
Spotkania w dzielnicach

Ogródek Jerzego Nowaka zachwyca w okresie letnim

bez specjalnych zabiegów z
naszej strony. Unikajmy sia
nia trawy w dni słoneczne i
bezdeszczowe, gdyż jest to
bardzo uciążliwe i wyma
ga dużego nakładu pracy z
naszej strony (podlewanie,
osłanianie przed słońcem),
a efekty mogą odbiegać
od oczekiwań - stwierdza
pan Jerzy. Wiosną możemy
też wyprodukować własne

kwiatki z nasion np. aksamit
ki łatwe w uprawie. Siejemy
je do skrzynki z ziemią, osła
niamy folią, żeby utrzymać
odpowiednią wilgotność, a
gdy roślinki trochę wyrosną
przesadzamy je do pojedyn
czych, małych plastikowych
doniczek. Gdy pojawią się
pierwsze kwiaty przesadza
my do ziemi w ogródku czy
na rabatce.
(ska)

odbywają się od 4 marca. Na
każdym z nich mieszkańcy
podnoszą ważne dla nich
kwestie, pytania i prośby do
władz miasta. Czasem jest
tak, że o ważnym problemie
magistrat słyszy pierwszy
raz, właśnie z ust mieszkań
ców. - Oczywiście, pojawi
się pewnie sporo proble
mów, spraw do załatwienia,
jednak głównym tematem
są zmiany w gospodarce ko
munalnej - zapowiadał jesz
cze przed objazdem dzielnic
Adam Fudali. - Spotkania
są jednym z najważniej
szych elementów kampanii
edukacyjnej na temat usta
wy „śmieciowej”. Choć nie
ukrywam, że dla mnie jako

prezydenta te spotkania są
także ważne z innego powo
du - dodał Fudali.
Ten powód to właśnie
wnioski składane przez
mieszkańców, oraz rady
dzielnic, które podczas
każdego ze spotkań podsu
mowują także rok swojej
działalności. - To nie jest
tak, że jako prezydent mia
sta wiem o każdej dziurze
w drodze, każdym zawalo
nym chodniku czy innych
problemach. Takie spotka
nia są bardzo potrzebne,
na nich pojawiają się często
wnioski i sugestie, co gdzie
poprawić. Łatwiej zarządzać
wtedy miastem - komentuje
prezydent Rybnika. (mark)
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Co dziesiąte dziecko jest otyłe
Statystyki Zakładu Zdro
wia Publicznego Centrum
Zdrowia Dziecka są za
trważające. Co dziesią
te dziecko w Polsce ma

problemy z nadwagą. - W
Rybniku nie jest lepiej.
Dlatego postanowiliśmy
rozpocząć program walki z
nadwagą u dzieci z rybnic
kich szkół podstawowych.
Tak powstał Dziecięcy Klub
Odchudzania „Slim Kids”
- mówi Marzena Zawacka,
instruktorka fitness z Bu
shido, gdzie klub działa.

Najważniejsza
systematyczność
Pierwsze zajęcia odbyły się
w październiku ubiegłego
roku. Wtedy uczestniczyło
w nich przeszło czterdziestu
młodych ludzi. - Staramy się
prowadzić zajęcia tak, aby
były one różnorodne. Oczy
wiście jest dużo ruchu, bo
naszym głównym zadaniem
jest walka z otyłością. Ale są
też gry i zabawy, elementy
rywalizacji. Dzieci muszą
dobrze się bawić. Inaczej
szybko stracą zapał - twier
dzi instruktora z Bushido. Na
zajęcia może przyjść każde
dziecko, które zaczyna mieć
problemy z nadwagą. Zdiagnozowanie otyłości przez

rodziców nie jest trudne. A
gdy taką diagnozę postawi
lekarz pierwszego kontak
tu, problemem trzeba zająć
się na poważnie. - Im dłużej
będziemy zwlekać, tym go
rzej. Pamiętajmy, że u dzieci,
które nie są akceptowane w
swoim środowisku, poja
wiają się kompleksy. Lepiej
temu przeciwdziałać - radzi
Marzena Zawacka i dodaje,
że dzieci, które chodziły na
zajęcia szybko stawały się
odważniejsze w kontaktach
z rówieśnikami, bardziej
otwarte no i sprawniejsze
ruchowo. To też pomagało
im chociażby na zajęciach
wu-efu w swoich szkołach.
- Tak jak już mówiłam wcze
śniej, naszym głównym ce
lem jest walka z nadwagą.
Ale nie tylko. Chcemy, aby
dzieci polubiły ruch. Żeby
nie kojarzył im się tylko z
trudnymi ćwiczeniami, któ
rych nie potrafiąwykonaćna
lekcjach wu-efu. I w moim
przekonaniu ten cel udaje
się realizować - zapewnia
instruktorka fitness. Na za
jęcia może zgłosić się każde
dziecko. - Wiadomo, że na
początku będzie mu trudniej.
Bo są osoby, które ćwiczą u
nas już od pół roku. Najważ
niejsze jednak żeby być syste

matycznym. Wtedy różnice
szybko uda się zniwelować.
A radość z efektów na pewno
będzie zachęcać do aktywne
go spędzania wolnego czasu
- przekonuje Zawacka. Zaję
cia odbywają się dwa razy w
tygodniu. W poniedziałek i
piątek, trwają 60 minut. Mie
sięczny koszt to 50 zł.

Klub „Slim Kids” działa w ośrod
ku Bushido przy ul. Floriańskiej.
Zajęcia odbywają się w ponie
działki: 17.00-18.00 i środy:
16.00 - 17.00. Tel. 32 423 59 44
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Po trzech miesiącach ćwi
czeń u wszystkich, biorących
udział w zajęciach, widać
było spadek wagi. Żeby jed
nak tak się stało, potrzebna
jest koordynacja kilku dzia
łań. Oprócz ćwiczeń ważne
jest również np. odżywia
nie. - Dlatego proponujemy
współpracę z psychologiem
oraz dietetykiem. To kluczo
we. Ważne również żeby
rodzice zauważali problem
i współpracowali. Tylko wte
dy możemy odnieść sukces
- przekonuje pracownica
Bushido. I dodaje: - W przy
szłości chcemy wykorzystać

różne materiały multimedial
ne na temat odżywiania oraz
zdrowego trybu życia, tak aby
dzieci miały odpowiednią
świadomość w tym temacie.
Wiemy, że dzieci, które u nas
ćwiczą często o tym słyszały.
Ale mamy nadziej ę, że nasze
działania sprawią, iż wezmą
sobie do serca, jakie zagroże
nia na nich czyhają - mówi
pomysłodawczyni
klubu
„Slim Kids”. Każde dziecko
w ramach programu zostaje
również przebadane przez
rehabilitanta z Bushido.
Rodzice zawsze mogę przyjść
po zajęciach i sprawdzić, czy
zajęcia dają spodziewany
efekt. Każdy członek klubu
ma założoną teczkę, w któ
rej raportowane są postępy.

Instruktorka zapewnia rów
nież, że na zajęciach stara
się budować u swoich pod
opiecznych poczucie warto
ści. Nie używa słowa gruby,
otyły. - Oczywiście zajęcia
nazywają się tak, żeby wszy
scy wiedzieli, po co tu je
steśmy. Ale na tym koniec.
One mają to traktować jako
zwykły trening. Nie wywiera
my na nich żadnej presji, że
muszą schudnąć za wszelką
cenę. Jeżeli polubią ruch, to
prędzej czy później tak się

stanie - twierdzi trenerka
prowadząca zajęcia. Zaraz
potem zaznacza jednak, że
tylko w połączeniu z dobrym
odżywianiem i dobrą regene
racją. - Pamiętajmy też, że
nadwagę z dzieciństwa nie
zwykle trudno jest zgubić w
dorosłym życiu. Tym bardziej
warto zadbać o nasze dzieci
- mówi na zakończenie Ma
rzena Zawacka, nauczyciel
wychowania fizycznego o
specjalności instruktorsko-trenerskiej.
Marek Pietras

Wiosna zbliża się wielki
mi krokami, a wraz z jej na
dejściem ruszają wymiany
uczniowskie w Gimnazjum
Sportowym nr 2 w Rybniku.
10 marca do G2 przyjechali
uczniowie z zaprzyjaźnio
nej szkoły w Getyndze. Jak
co roku będą oni mieli oka
zję poznać szkołę i zwyczaje
w niej panujące. Porównać
rozkład zajęć, ofertę po
zalekcyjną
rybnickiego
gimnazjum.
Niemieccy

uczniowie wraz zvpiekunami l ię< lą także uczestniczyć
w różnorodnych zajęciach
na terenie szkoły i poza nią.
Goście poznają Rybnik i jego
okolice, a także wybiorą się
na pouczającą i bardzo waż
ną lekcję historii do Oświę
cimia oraz na wycieczkę do
Krakowa. W czasie pobytu
uczniowie będą zakwatero
wani w rodzinach polskich,
a następnie, w czasie rewizy
ty, przyjmąpod swoje dachy

uczniów i nauczycieli z G2.
9 marca natomiast kilkuna
stoosobowa grupa unzniów
z rybnickiego gimnazjum,
pod opieką Mzterech na
uczycieli, wyruszyła na wy
mianę do Barcelony.
W czasie wymiany ucznio
wie realizować będą dwa
projekty. Jeden związany
z prowadzonym przez kla
sę europejską programem
Curriculum, a kolejny, nowy
projekt w ramach Come-

niusa pt. „Doors to Europe”.
Oba projekty związane są z
poznawaniem najistotniej
szych faktów dotyczących
odwiedzanych przez mło
dzież krajów europejskich
- zagadnień z dziedziny kul
tury, sztuki, muzyki, sportu,
języka danego narodu. Jest
to doskonała okazja dla
uczniów na podniesienie
kompetencji językowych i
zastosowanie języka angiel
skiego w praktyce. (opr.pm)

Budować świadomość

MOsana Zawadka joaekOn
że nadwagę z dzieciństwa
niezwykle trudno jest zgub
w dorosłym życiu

REKLAMA

PRODUCENT OKIEN PCV I ALUMINIUM
EKO-OKNA Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds kadr
Miejsce

pracy:

Kornice (pow. raciborski)

Kluczowe obowiązki:

* Sporządzanie, prowadzenie i kompletowanie
dokumentacji kadrowej

* Przygotowywanie danych do listy płac
* Wprowadzanie i aktualizowanie danych do systemu
kadrowo-płacowego

* Prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów
pracowniczych

* Administrowanie teczkami osobowymi pracowników
* Udział w innych bieżących pracach Działu Kadr i Płac
Nasze oczekiwania:

* Wykształcenie wyższe
* Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w
obszarze kadr i płac

* Bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień prawa
pracy, kadrowo-płacowych i przepisów ZUS

* Zainteresowanie tematyką kadrowo-płacową i chęć
dalszego rozwoju w tym kierunku

* Dyspozycyjność
* Dobra znajomość pakietu MS Office
* Dobra organizacja pracy, dokładność i sumienność
Oferujemy:

* Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w
Dziale Kadr i Płac

* Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
* Pracę w miłej atmosferze
* Atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy
o przesłanie aplikacji w postaci CV rekrutacja@ekookna.pl

I Cl VIM I •
Czujesz się oszukany, sfrustrowany? Chcesz się czymś pochwalić? Znasz
ciekawych ludzi z dzielnicy Maroko-Nowiny. Napisz do nas. Ten dodatek jest dla
Ciebie. Czekamy na Twój głos. Nie bądź obojętny na to, co dzieje się dookoła.
Napisz na: tr@nowiny.pl lub zadzwoń 600 058 849.
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Z Lucyną Ibrom, dyrektorką Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, który mieści się w Rybniku przy ul. Hibnera, roz
mawiamy o reorganizacji opieki nad dziećmi z różnymi upośledzeniami o klasach integracyjnych i o Szkole Życia

Odkrywamy zdolności dzieci niepełnosprawnych
Dlaczego?

'“OMOZIAŁEK

Lucyna Ibrom: - Tak. Nato
miast nie wszystko w tym
temacie mi się podoba. Rekla
mując powstającą placówkę
nie można używać sformuło
wań typu, że w Rybniku dzie
ci niepełnosprawne nie mają
się gdzie podziać, bo to nie
jest prawda. Informacje, które
ostatnio pojawiły się mediach,
wprowadziły niepokój wśród
rodziców naszych podopiecz
nych. Oni po prostu stracili
poczucie bezpieczeństwa. A
sprawa wygląda tak, że pla ń
cówka ta będzie alternatywą
dla osób z głęboką niepełno \Z
sprawnością intelektualną, a <
>
wybór będzie należał do ro
dziców.

obiektywnych
powodów,
dla naszych wychowanków
nie jest najważniejsze opano
wanie umiejętności typowo
szkolnych.
Ważniejsze są umiejętności,
które pomogą im w codzien
nym życiu?

Życia
nie może w. dziecku

Czyli to nie jest tak, że ten
nowy ośrodek będzie jedynym
w mieście?

szczególnie wśród pracowni
ków, którzy odczuwają uza
sadniony lęk o pracę.

Absolutnie nie. W niedalekiej
przyszłości nasza placówka zo
stanie przeniesiona i połączo
na ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym,
który mieści się przy ul. Piasta.
Wszyscy uczniowie znajdą
tam swoje miejsce. Ośrodek,
który ma powstać będzie, dzia
łał na trochę innej zasadzie. To
będzie placówka niepublicz
na,
rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcza, która
będzie się skupiać głownie na
pracy z dziećmi i młodzieżą z
niepełnosprawnością głęboką.
Nie będzie to również szkoła,
dlatego nie będzie działała wg
tzw. kalendarza szkolnego. To
akurat stanowi pewną war
tość dla rodziców dzieci, które
będą tam uczęszczać.

Wasza szkoła na Hibnera
działa od lat 90-tych.

Dlaczego wasz ośrodek bę
dzie połączony z tym z ul.
Piasta?

Ponieważ część dzieci, które
mogłyby, czy nawet powinny
uczęszczać do tych placówek
trafia do klas integracyjnych w
szkołach ogólnodostępnych. I
tak jak w innych szkołach, w
szkolnictwie specjalnym rów
nież ubywa uczniów. Dlatego
Miasto zdecydowało o połą
czeniu. Każda taka zmiana
wywołuje zaniepokojenie, a

Każde dziecko ma
jakieś zdolności.
Trzeba tylko je
odkryć.

Tak. Rybnik w ogóle był pionie
rem, jeżeli chodzi o edukację
niepełnosprawnych. Szkoła
Specjalna przy ulicy Piasta
powstała już w 1946 roku.
Tam też w 1974 roku zaczęła
działać klasa życia, dla dzieci
z głębszym upośledzeniem
umysłowym. Był to początek
rybnickiej Szkoły Życia, czyli
naszej placówki. Od kilku lat
tej nazwy oficjalnie się nie uży
wa, bo podobno miała pejora
tywny wydźwięk, natomiast u
nas, w Rybniku wprost prze
ciwnie. Początkowo Szkoła
Życia miała swą siedzibę przy
ulicy Dworek, natomiast w lip
cu 1990 roku władze Rybnika
przekazały nam obiekt przy
ul. Hibnera, w którym wcze
śniej był żłobek nr 5. Od tego
momentu aż do dziś mamy tu
swoją siedzibę, od 2004 roku
jako Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Co wchodzi w skład tego ze
społu?

Przedszkole nr 48, Szkoła
Podstawowa nr 38, Gimna
zjum nr 16 - placówki dla
dzieci i młodzieży z niepeł
nosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, a także z auty
zmem i niepełnosprawnością
sprzężoną, w wieku od 3 do 21
lat oraz oddziały rewalidacyj
no-wychowawcze dla dzieci i
młodzieży upośledzonej umy
słowo w stopniu głębokim w
wieku od 3 do 25 lat.
Rozumiem, że w tej ostatniej
grupie znajdują się dzieci, któ
re potencjalnie mogą znaleźć
się w nowej placówce, której
otwarcie planuje Stowarzy
szenie „Razem”.

Tak. Aby uciąć spekulacje,
zorganizowaliśmy spotkanie
z rodzicami w tej sprawie, na
które zaprosiliśmy prezesa
Stowarzyszenia „Razem”. Jak
na razie dwie rodziny już teraz
zadeklarowały, że przeniosą
swoje dzieci.
Od kiedy dzieci z głęboką nie
pełnosprawnością są objęte
obowiązkiem szkolnym?

Od 1997 roku.
Jak wygląda praca z niepeł
nosprawnymi dziećmi?

Oczywiście w różnych gru
pach, różnie to wygląda.
Wszystko zależy od stopnia
niepełnosprawności. Naszym
głównym celem jest przygoto
wanie uczniów do samodziel
nego życia, na tyle, na ile jest
to możliwe. Przede wszystkim
staramy się odkrywać zdolno
ści naszych podopiecznych,
które możemy rozwijać. Z

Dokładnie tak. Dlatego pro
wadzimy różnego typu zaję
cia usprawniające, mające na
celu optymalizację rozwoju
każdego podopiecznego. Bar
dzo popularne są zajęcia mu
zyczne, plastyczne, z zakresu
gospodarstwa domowego, czy
sportowe. Działają również
koła zainteresowań.
Jakie na przykład?

Chociażby Sekcja Tereno
wa Olimpiad Specjalnych
„Promyk”. Dzięki temu nasi
uczniowie mogą trenować róż
ne dyscypliny sportu, aby póź
niej uczestniczyć w zawodach
specjalnych i osiągać sukcesy.
Jest też zespół wokalno-taneczno-teatralny Baj, który
swoimi występami uświetnia
szkolne uroczystości, ale także
zdobywa laury w rozmaitych
konkursach specjalnych i inte
gracyjnych. Z inicjatywy kate
chety powstało również kółko
ministrantów.

Integracja nie może w dziecku
powodować poczucia niższej
wartości, odrzucenia, lęku,
braku możliwości odniesienia
sukcesu, który jest potrzebny
każdemu człowiekowi. Zdro
wi ludzie szukają przyjaciół,
znajomych o podobnych
predyspozycjach, zaintere
sowaniach. U dzieci jest tak
samo. Bardzo rzadko uczeń z
głębszą niepełnosprawnością
intelektualną dobrze czuje się
w klasie integracyjnej i ma
szanse na sukces. U nas tak.
My szukamy i odkrywamy
ich mocne strony i zdolności.
Bywa tak, że po kilku latach
w normalnej klasie dziecko
trafia do nas. I tak naprawdę
dopiero tutaj jest szczęśliwe.
Oczywiście nie można uogól
niać, ale przed podjęciem
decyzji trzeba dobrze prze
analizować, co dla dziecka
będzie najlepsze.
W tym powinni chyba poma
gać specjaliści?

Powinni. I często tak się dzie
je.
Czy dzieci niepełnospraw
nych jest obecnie więcej niż

jeszcze kilkanaście lat temu,
czy są to liczby podobne?

Myślę, że są podobne. Jedynie
obserwujemy, że więcej jest
dzieci z wieloraką, głęboką
niepełnosprawnością.
Uważa pani, że społeczeń
stwo jest tolerancyjne wobec
dzieci niepełnosprawnych?

Myślę, że jest coraz lepiej. Ale
czeka nas jeszcze wiele pracy
w tym temacie. Ze swojej stro
ny organizujemy wiele spo
tkań i imprez integracyjnych.
Największe z nich to festyn in
tegracyjny, mityng pływacki i
regaty żeglarskie, w których
biorą udział rzesze wolon
tariuszy. Często odwiedzają
nas uczniowie z różnych pla
cówek. Ostatnio jeden z nich
przyniósł słodycze, którymi
chciał poczęstować naszych
wychowanków. Podszedł do
mnie i zapytał jak ma to zro
bić. Odpowiedziałam, że ma
podejść i powiedzieć „pro
szę”. Trudno się dziwić ta
kiej postawie. O problemach
dzieci niepełnosprawnych, o
ich prawach i w końcu o to
lerancji mówi się przecież od
niedawna.
■

„Cyrk w przedszkolu

Wspomniała pani wcześniej,
że niektóre dzieci, które cho
dzą do klas integracyjnych w
normalnych szkołach, powin
ny być u was.

To trudny temat. Ja rozumiem
rodziców, którzy chcą, aby ich
dzieci, za wszelką cenę chodzi
ły do ogólnodostępnych szkół.
Nie jest łatwo pogodzić się z
faktem niepełnosprawności
dziecka. Często powtarzam,
że pierwszym krokiem do
akceptacji tego faktu są słowa
głośno wypowiedziane: moje
dziecko jest niepełnosprawne,
później jest już łatwiej. Nie je
stem przeciwniczką integracji,
ale musi być ona właściwa,
gdyż zła integracja przynosi
więcej szkody niż pożytku.

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Marek Pietras: - Ostatnio zro
biło się dość głośno, o tym, że
w Rybniku - Niewiadomiu
powstanie nowy ośrodek dla
niepełnosprawnych
dzieci.
Uważa pani, że to dobry po
mysł?

Dzień otwarty w Przedszkolu nr 43

7 marca w Przedszko
lu nr 43 w Rybniku odbył
się „dzień otwarty”, który
rozpoczął się spektaklem
teatralnym pt. „Curk”, w
wykonaniu grupy 6-latków,
którymi opiekują się Ewa
Synak i Karolina Kwiatoń.

Dzieci wcieliły się w rolę
żonglerów, linoskoczków,
mieliśmy tresowane zwie
rzęta, a całą zabawę umilili

nam przezabawni klauni.
Porządku w przedszkolnym
cyrku pilnował profesjonalny
dyrektor, który pełnił funkcję
konferansjera. Można było
poczuć atmosferę prawdzi
wego cyrku dzięki muzyce
oraz kolorowej scenografii.
Goście bawili się dobrze,
o czym świadczyły głośne
brawa w czasie i na koniec
przedstawienia.
(opr.pm)

Tu nas kupisz! Poniżej punkty handlowe na terenie osiedla Maroko-Nowiny,
gdzie można znaleźć naszą gazetę

• Kazimierz Nowak, ul. Dąbrówki 15d, • F.K.U. Verona, ul. Dąbrówki 11a, • Al-Ed P.P.H.U., Sklep
spożywczy ul. Dąbrówki 17c, • Kolporter, Salonik ul. Kominka 1, • Opal F.H.U. Arkadiusz Popek, ul. Orzepowicka 16c, • Ruch S.A., ul.
Kominka 27, • Sklep Żabka, ul. Kominka 46, • Sklep spożywczy Jan Kajtoch, ul. Orzepowicka 34, • Sklep Żabka, ul. Orzepowicka 9, •
Kolporter, Salonik ul. Zebrzydowicka 74, • Firma handlowa Edan, ul. Chabrowa 21, • Garmond Press, PSD 64 ul. Broniewskiego 23, •
Ruch S.A., ul. Budowlanych 43, • Trafika, ul. Dąbrówki 17b, • F.H.U Julinat, punkt sprzedaży ul. Dąbrówki 11f, • Kolporter, Salonik ul.
Chabrowa 21 • Handel detaliczny Ewa Pikulska, ul. Dąbrówki 1 • Artykuły przemysłowe Gertruda Padowska, ul. Dąbrówki 7a
Biały Domek, ul. Dąbrówki 16,
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Dlaczego tak wyglądają nasze osiedla? INFORMATOR
Zdarzają się na Maroku-Nowinach osiedla malow
nicze i zadbane. Zdarzają się
jednak takie, na których nie
ma gdzie głowy odwrócić.
Wszędzie śmieci.

Świetny przykład to ul.
Kawalca. Wspólny kosz na
śmieci liczy trzy kontenery.
Nie zawsze pełne. Wkoło
wydzielonego terenu wala
ją się jednak zwały śmieci.
Od starych kołpaków, po
szmaty i pełne worki na
odpadki. Dwadzieścia me
trów dalej, pod drzewem,
od kilku miesięcy tworzy się
już małe, dzikie wysypisko
śmieci. Sporych rozmiarów
plastikowy worek zaplątany
w krzewy, obok kilka opako
wań po jogurtach, jakaś bu
telka. Niestety, nie tylko ta
okolica tak wygląda. Choć
chlubnych przykładów też
mało nie jest.

Na spółdzielczych
blokach jest lepiej
Jadwiga Lenort z zarzą
du rady dzielnicy nie ma
wątpliwości, że winni są
przede wszystkim niedbali
mieszkańcy. - Dobrym roz
wiązaniem jest ogrodzenie i
zamknięcie koszy na śmieci.
To dziwne, jednak gdy ko
sze są zamknięte, każdy w
dziwny sposób uważa i dba
- mówi przewodnicząca za
rządu dzielnicy Maroko-Nowiny.
Problem w tym, że bloki
wspólnot mieszkaniowych
w znacznym stopniu nie
stosują zamkniętych zsy
pów. A to generuje różne,
często nie zbyt uczciwe sy
tuacje. - Zdarza się często,
że przyjeżdża samochód.
Dosłownie na kilka sekund
się zatrzymuje, wysiada pan
albo pani, wyrzuca wór ze
śmieciami, czasem z jakimś
popiołem, albo trawą, gdy
lato jest i odjeżdża - przyznaje jeden z mieszkańców
bloku przy ul. Kawalca.
- Najgorsze jest to, że na
wet jak się na straż miejską
zadzwoni, nic nie mogą zro
bić. W gruncie rzeczy ten
ktoś prawa nie łamie, bo na
odpowiednie miejsce śmie
ci wyrzuca. A to, że potem
nie ma miejsca na nasze od-

Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik. Godziny urzędowania: wto
rek 10:00 - 11:30, piątek 17:00 - 18:00, tel. (032) 42 233 81, e-mail:
rdmnrybni k@o2. p l

LTJX*vp°wie'
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

ul. Pilarczyka 5, 44-210 Rybnik, tel. 032 44 02 402, e-mail: rybnik.
mbcz@archidiecezja.katowice.pl
Ogłoszenia parafialne:

We wtorek w liturgii przeżywać będziemy Urocz. Św. Józefa. W
czasie mszy św. będziemy się też modlić w int. Ojca św. Fran

ciszka w dniu inauguracji Jego pontyfikatuorazzawszystkich

imienników św. Józefa w tym biskupa Józefa Kupnego. W
czwartek o 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu. W piątek zapra

szamy na drogę krzyżową ulicami parafii.Rozpoczniemyo19.00
przy bloku na Chabrowej 8, a zakończymy przy Chabrowej 30.

Na początku młodzież w formie misterium przedstawi scenę

spotkania z Piłatem. Proszę przynieść z sobą świece. Nie będzie

drogi krzyżowej w kaplicy. W sobotę w naszej parafii rybnicka
wspólnota AA będzie przeżywać jubileusz 25 lat działalności.

Msza św. jubileuszowa o 19.00 po niej miting. Niedziela za ty

dzień to Niedziela Palmowa. Palmy będziemy święcić na każdej

Ulica Kawalca - tak wygląda tutaj większość zsypów

pady, ludzie wywalają byle
gdzie, dookoła kosza, to już
nieważne - dodaje.
Zmiany jednak idą wielki
mi krokami - od lipca wraz
z ustawą „śmieciową” zmie
ni się wyrzucanie śmieci.
Trzeba też będzie bardziej
uważać i paradoksalnie
bardziej pilnować. - Oczy
wiście, tak spółdzielnia jak
wspólnoty zainwestują w
kosze na odpadki segrego
wane, do tego z pewnością
znajdzie się jeszcze zwykły
kontener na tzw. odpadki
komunalne - tłumaczy Ja
dwiga Lenort.

spółdzielczych odpowia
da spółdzielnia, jednak na
osiedlach wspólnotowych
- każda wspólnota z osob
na. - Problem jest jeden.

mszy w niedzielę. Już dziś informujemy, że w Wielki Czwartek

Ludzie nie uświadamiają
sobie, że śmiecąc przed blo
kiem, śmiecą u siebie. Sobie
pod domem - kończy Jadwi
ga Lenort.
(mark)

zaniesiemy komunię św. chorym, początek o godz. 8.00. Jako
że jest to dodatkowa wizyta koniecznie należy zgłosić chęć

przyjęcia w zakrystii lub kancelarii.

W poniedziałek chcemy dokonać przedświątecznych prac po
rządkowych. Na 9.00 zapraszam panie do mycia okien i panów

do sprzątania terenu.
Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej

Biblioteka poleca
- „Gra w kości”

ul. Kardynała B. Kominka 18, 44-217 Rybnik, tel: 032 42 45 240,
e-mail: rybnik.jadwiga@archidiecezja.katowice.pl
Ogłoszenia parafialne:

Rozpoczynamy drugą część okresu Wielkiego Postu, podczas

której zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży - aż do końca
Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Wtorek, 19 marca - uro

czystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. O godz. 6.30 Msza św. w

int. Ojca św. Franciszka z okazji inauguracji pontyfikatu. Stałe
nabożeństwa: środa - o godz. 8.00 Nowenna do MB Nieusta
jącej Pomocy (czas rekolekcji — godzina wcześniej). Piątek - o

godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Sobota - o godz.

Niedługo wszystko
się zmieni
Dla wspólnot oznacza to
jednak, że najwyższa pora
zabrać się za zamykanie
zsypów. Nikt przecież nie
chciałby znaleźć nieswoje
śmieci, w dodatku nieposegregowane wśród odpadów
podlegających wstępnej se
gregacji - to będzie pociąga
ło za sobą spore koszty dla
wszystkich mieszkających
w danej wspólnocie.
- Niestety, ustawa na razie
nie została jeszcze do koń
ca wyjaśniona. Nikt nie wie
jeszcze, jak to będzie wyglą
dało, dlatego wszyscy tonie
my w domysłach - mówi
Lenort. Na dziś jednak spra
wa wygląda banalnie pro
sto - za śmieci na blokach

FOTOGRATKA

iewiatah fl

Otrzymaliśmy od mieszkańca ul. Chabrowej zdjęcie z pytaniem,
czy moglibyśmy ustalić, kto odpowiada za elewację sklepu przy
ul., na której mieszka. Sprawą zajmiemy się w kolejnym numerze
TR w dodatku Maroko-Nowiny.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi

św. pół godziny przed każdą mszą św.; w sobotę od godz. 17.00.
Nabożeństwa okresu Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa - piątek,

godz. 8.30 i 17.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - niedzie

la, godz. 15.45. Zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową można
składać w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej. Za pobożne od

prawienie Drogi Krzyżowej wierni mogą zyskać odpust zupełny.

W piątek, 22 marca po Mszy św. wieczornej około godz. 18.30,
młodzież oazowa zaprasza wszystkich parafian na DrogęKrzy-

żową ulicami naszej parafii. Naszej modlitwie będą towarzyszyły

relikwie i nauczanie bł. Jana Pawła II. Za tydzień Niedziela
Palmowa. Palmy będą poświęcone na wszystkich Mszach św., a

Elżbieta Cherezińska i „Gra w kości”

w sposób uroczysty dokonamy tego podczas mszy św. o godz.
11:00. W Katedrze katowickiej o godz. 14.00 zgromadzi się mło

Uznaje się, iż święci się
nie psują - kto się odważy
sprawdzić?

Pracownicy filiinr2Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej mieszczącej się
przy ul. Zebrzydowickiej co
tydzień polecają książkę ze
swoich bogatych zbiorów.
W tym numerze coś dla mi
łośników fabularyzowanej
historii Europy - a więc gry
polityczne, szpiedzy i intry
gi. A wszystko to w średnio
wiecznej Polsce.
- Otto III to dwudziestolet
nie genialne cesarskie dziec
ko, któremu powierzono
władzę nad największa potę
gą chrześcijańskiego świata.
Zmęczony władzą, znajduje
upodobanie w ekstazie. Bo
lesław Chrobry to trzydziestotrzyletni
mężczyzna.
Kocha kobiety, seks, szaleń
cze polowania, przyjaciół,
mocne wrażenia. Pragnie
korony i dla niej gotów jest
na wszystko. Europa wcho
dzi w rok tysięczny - mówi
Elżbieta Cherezińska z filiinr

2. Dwubiegunowa konstruk
cja „Gry w kości” poprzez
osobne sekwencje dworu
piastowskiego, cesarskiego
i papieskiego - świata Bo
lesława Chrobrego i świata
Ottona III - wiedzie do spo
tkania w Gnieźnie w marcu
1000 roku. Każdy z władców
zagra wtedy o wszystko.
- Ta powieść jest współ
czesna do szpiku: wojna
wywiadów, polityka, racje
stanu, manipulacja informa
cją, średniowieczny public
relations. A jednocześnie
doskonale oddaje realia hi
storyczne, szczegół, detal i
to, co w średniowieczu naj
głębsze: mentalność epoki,
w której religijna ekstaza i
okrucieństwo graniczą ze
sobą. Z każdego grzechu
można się wyspowiadać
- dodaje Cherezińska. Co
się wydarzy, gdy Bolesław
stanie z Ottonem twarzą
w twarz? A gdzie miejsce
świętego Wojciecha Adal
berta? To jest właśnie „Gra w
kości”.
(not. mark)

dzież z gałązkami palm w ramach Światowego Dnia Młodzieży.

Rekolekcje wielkopostne pracowników służby zdrowia: 21-23
marca o godz. 19.00 w kaplicy Wojewódzkiego Szpitala nr 3 w

Rybniku. Społeczne Gimnazjum w Rybniku zaprasza na dzień

otwarty, który odbędzie się 23 marca od godz. 13.00 przy ul
Mikołowskiej 4 (plac bazyliki). Odwiedziny chorych parafianw

sobotę, 23 marca od godz. 8.00. Zapisy w kancelarii.
Przychodnia na Maroku-Nowinach NZOZ Nowiny Sp. z o.o.
Ul. Orzepowicka 8d, 44-200 Rybnik, tel. 032 42 24 079
Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Wł. Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik, tel. (32) 421 51 55,

tel/fax. (32) 422 40 88, e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”

Ul. Floriańska 1, 44-200 Rybnik, tel./fax +48 32 422 82 01/+48 32

423 59 44. Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota: 7.00 - 22.00,
niedziela: nieczynne.

Dzielnicowi Maroka-Nowin z KMP Rybnik:
asp. Roman Harbaczewski: Nowiny, Maroko (tymczasowo), tel.

32 429 52 67
asp. Artur Woźnica: Nowiny, Orzepowice, tel. 32 429 53 56
asp.szt. Dariusz Rutynowski: Dworek, Maroko, tel.32 429 53 53

mł. asp. Grzegorz Borek: Dąbrówki, tel. 32 429 53 56
Dzielnicowy z ramienia Straży Miejskiej w Rybniku:
aplikant Jakub Najmuła: tel. 324230431 lub 986

Chcesz znaleźć się w informatorze?
Napisz do nas na adres: tr@nowiny.pl
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Gości przywitała Elżbieta Śmigowska

Panie Ania i Agnieszka w zabawie „Tygodnika
Rybnickiego” wygrały drobne upominki

Uczestniczki babskiego combra musiały złożyć
uroczystą przysięgę

Zespół Wave Music

Służba zdrowia
na wesoło
Dzień Kobiet dla 80 pań, któ
re spotkały się w domu przy
jęć Enrgil w Rybniku upłynął
pod znakiem dobrej zabawy.
Tego wieczoru panie bawiły
się na babskim combrze zor
ganizowanym przez Elżbietę
Śmigowską - prezes Górno
śląskiego
Stowarzyszenia
Wspierania Osób Chorych
na Nieswoiste Zapalenia Je
lit Colitis Ulcerosa i Chorobę
Crohna. Każdego roku nasza

zabawa ma inny temat prze
wodni, tym razem bawimy się
pod hasłem „służba zdrowia”
- mówi organizatorka. Panie
tradycyjnie zostały podzielo
ne na dwie ławy, które ze sobą
rywalizowały, a ich zmagania
oceniało wysokie prezydium
w składzie: Andrzej Dąbkowski, Edward Śmigowski,
Krzysztof Sajewicz. O oprawę
muzyczną zabawy zadbał ze
spół Wave Music.
(KM)

Panie chętnie pozowały do zdjęć

■

b

Tomasz Ciba wcielił się w rolę wodzireja

Zespół Melo-Rytm

Wszystkim dopisywały wspaniałe humory

SIĘ W OSP

Gości przywitali Małgorzat Surma z KGW i
Gabriel Patron - sołtys

W sobotę, 9 marca, w sali
przy Ochotniczej Straży Po
żarnej w Dzimierzu odbyła
się biesiada, na której bawiło
się około 70 osób. Organiza
torem sobotniej zabawy było
lokalne koło gospodyń wiej
skich, sołtys Gabriel Parton
oraz OSP. Oprawę muzyczną
wieczoru zapewniał zespół
Melo-Rytm, a o dobre hu
mory zgromadzonych gości
dbał wodzirej Tomasz Ciba.
Wszyscy chętni mogli rów
nież wziąć udział w zabawie
„Tygodnika Rybnickiego”.
(KM)

Wszyscy doskonale się bawili

Przysięga to podstawa biesiady

Państwo Basia i Przemek w zabawie TR wygrali
książkę
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Poszukując skarbów, z czekanem, rowerem, w głąb ziemi, z płetwami, pieszo... i w różowych rękawiczkach!

V Festiwal Podróżników ROZJA0DY
2013 23-24 marcawlRybniku
Będzie to już piąta edycja fe
stiwalu. Tradycyjnie zjadą do
Rybnika niesamowici i ciekawi
podróżnicy. Z Anną Jaklewicz,
autorką książki: „Niebo w kolorze
indygo. Chiny z dala od wielkiego
miasta” odwiedzimy „królestwo
kobiet”, dowiemy się, co to jest
betel i jak wytwarza się barwnik
indygo, poznamy bogactwo kultu
rowe i etniczne Państwa Środka.

o „Koronie Jezior Ziemi”. Łódź
największej na świecie firmy po
szukującej skarbów Mel Fisher's
Treasures i jedyny Polak wpusz
czony na jej pokład - Tomek Michniewicz - pokaże zarówno jasną,
jak i ciemną stronę poszukiwaczy
skarbów. Po 60 kg ekwipunku, 17
dni wędrówki, 150 km do pokona
nia i trzy kobiety: Agnieszka Siejka, Katarzyna Siekierzyńska, Ewa

W bajeczny rejon Ennedi i Ouniaga w północnej, saharyjskiej
części Czadu na spotkanie z naj
bardziej rdzennymi mieszkańcami
Sahary, z legendarnego plemienia
Toubou, zabierze nas Artur Urbań
ski. Rekordzista świata w nurko
waniu wysokogórskim - Kamil
Iwankiewicz, opowie o realizacji
swoich ekstremalnych projektów:
„Nurkowaniu na wulkanie” oraz

Grewling - opowiedzą jak zdo
być zimą najwyższy szczyt Spits
bergenu. Ten, co pokochał to, co
pod ziemią - Grzegorz Kuśpiel,
zda relacje z 3-ech pierwszych,
polskich wypraw speleologicz
nych w góry Wiktora Emanuela w
Papui Nowej Gwinei. Antypody
„Rowerem Pisane”- to opowieść
Adama Wiśniewskiego, to TransOceania expedition 2012, to 6105

km z Auckland do Darwin, przez
Tasmanię i pierwszy polski prze
jazd rowerami z Port August do
Darwin przez australijski Outback,
a wszystko w czasie 88 dni. Na
zakończenie festiwalu, Agnieszka
Bielecka opowie o ubiegłorocz
nej, jesiennej wyprawie na Lhot
se (8516 m), zorganizowanej w
ramach programu „Polski Hima
laizm Zimowy 2010-2015”.

Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - Rybnik, ul. 1 Maja 91B
- www.dkchwalowice.pl

PROGRAM ROZJAZDÓW
Sobota 23.03.2013
14.00 - Prezentacja filmów nagrodzonych w konkursie

„Podróże małe i duże”
15.00 - Anna Jaklewicz - Chiny z dala od wielkiego miasta
16.30 - Artur Urbański - Kraina plemienia Toubou
18.00 - Kamil Iwankiewicz - Nurkowanie na wulkanie
19.30 - Tomek Michniewicz - W świecie poszukiwaczy skarbów
21.00 - Kino przygody i podróży - film fabularny

Niedziela 24.03.2013
15.00 - Agnieszka Siejka, Katarzyna Siekierzyńska, Ewa Grewling

Organizatorami
Festiwalu
Podróżników
ROZJAZDY 2013
jest Dom Kultury
w Rybniku Chwałowicach www.
dkchwalowice.pl
oraz Stowarzyszenie
Podróżników
MAHAKAM. Głównym
sponsorem festiwalu
jest Firma Rak
and Roll
www.rakandroll.pl.

- Przez Arktykę w różowych rękawiczkach
16.30 - Grzegorz Kuśpiel - Papua Nowa Gwinea - w głąb ziemi
18.00 - Adam Wiśniewski - Antypody „Rowerem Pisane”
19.30 - Agnieszka Bielecka - Wyprawa PZA na Lhotse 8516
21.00 - Kino przygody i podróży - film fabularny
Nowością tegorocznych ROZJAZDÓW

Nowos^
podróży, czybędzte Kino pr 79 V fastlWalowego
V, prezentacja kaz9
h fllmów fa_
«eczoru, pe nometra
bularnych. I tak w 80
niezwykły, który p
dego alpinisty u

historię m|ow rozpadlinie
desperackiej walki

skalnej zmuszonago do de P
p

O przetrwanie. Fi

czjowieka.

ukazujący praw zi
zapraszająna
yy niedzielę organize'0 zy^apr

swoisty festiwal obra*
autentyczną hisprawą filmu ukazują 9
k, które
stOrię3aborygensk,chdz,przemYerzyty

wędrując prze p
2500 km

Australię

Podczas festiwalu księgarnia
internetowa AdventureBook pl
www.adventurebook.pl i pan Roman
Krukowski zorganizują kiermasz
książek podróżniczych, gdzie będzie

można zaopatrzyć się m.in. w książki
zaproszonych podróżników z ich
autografem:
7 ^nna Jaklewicz - „Niebo w kolorze
mdygo. Chiny z dala od wielkieqo
miasta"
a
7 Tom(* Michniewicz - „Samsara. Na
drogach, których nie ma" i „Gorączka

W świecie poszukiwaczy skarbów"
-Adam Wiśniewski - „Mongolia, czyli
drogi rzadko uczęszczane".

cudowna muzyka Petera

Festiwalowi towarzyszy, przygotowana przez Polską Akcję
Humanitarną wystawa fotografii Barta Pogody pt: „Sudan:
Portret Kobiet”. Wystawa będzie czynna do 23 kwietnia
2013 r. Polska Akcja Humanitarna www.pah.org.pl, realizu
je swoją misję także poprzez współpracę z fotoreporterami
przy zbieraniu najwyższej klasy materiału fotograficznego
ilustrującego rzeczywistość globalnego Południa.
Sudan Południowy to jeden z najbiedniejszych rejonów
świata. W 2005 roku, po ponad dwudziestu latach we
wnętrznej wojny między północą a południem, zawarto
porozumienie pokojowe gwarantujące autonomię. Długo
trwała wojna doszczętnie wyniszczyła kraj. Ludzi mających

Ponadto odbędzie się kier
masz sprzętu turystycz
nego przygotowany przez
Sklep Sportowy Weekend
www.sklep-weekend.pl

ciepły bufet prowadzony
nrzez Cafe Piątka www.
facebook.com/sniadani ezapiatke.

W ramach Festiwalu Podróżników ROZJAZDY organizowany jest
Konkurs Filmowy „Podróże małe i duże”, którego celem jest zachęce
nie wszystkich podróżujących do filmowego dokumentowania swoich
wypraw. Cztery najlepsze filmy zostaną nagrodzone. Trzy spośród nich
wyłoni jury, a jeden film nagrodzi publiczność podczas głosownia na
kanale YouTube. Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane publiczno
ści na dużym ekranie podczas ROZJAZDÓW. Głosowanie internetowe

trwało do 18 marca 2013 r. na stronie: www.youtube.com/user/rozjazdy. Fundatorem nagrody publiczności jest EXPLORUJ.PL - profesjonal
ne biuro turystyki górskiej i aktywnej www.exploruj.pl, które organizuje
trekkingi, wyprawy w góry wysokie i wyprawy przygodowe.

Cena biletu na jeden dzień
karnet na

dwa dni-20 zi.
Informacja: biuro@
chwalowice.pl, tel
4216222, tel. 32 433185

za sobą traumatyczne przeżycia (utratę bliskich, sytuację
narażenia życia, wieloletnie egzystowanie w obozach dla
uchodźców, konieczność ciągłych ucieczek) dotyka bieda,
brak wszelkiej infrastruktury, brak funkcjonującej struktury
państwowej. Konieczność zmagania się ze zrujnowaną oko
licą oraz surowym klimatem skutkuje ciągłymi konfliktami
etnicznymi. Mimo trudnych warunków życia i wynikających
z nich wielu ciężkich codziennych obowiązków, kobiety w
Sudanie są dumne, pewne siebie i aktywne w zabieganiu
o poprawę jakości życia. Chętnie tworzą grupy, wspólnoty
wioskowe, wybierają swoje liderki. Pytane o marzenia po
wtarzają: bezpieczeństwo, woda, dostęp do wiedzy.

Bart Pogoda - podróżnik i fotograf. Studiował w Instytucie
Twórczej Fotografii (ITF) w Opavie. Od 2000 roku odwiedził
ponad 80 krajów. Interesują go miejsca i ludzie. Współ
pracuje z magazynem „VIVA!”, „Pani” i „Podróże”. Na co
dzień pracuje, jako fotograf reklamowy przy sesjach fo
tograficznych i produkcjach filmowych dla takich agencji
jak Saatchi & Saatchi, G7, DDB. Członek agencji TheWideAngle.com i kolektywu www.un-posed.com. Oprócz foto
grafii podróżniczej i reportażowej realizuje także projekty
multimedialne. Jego blog (www.bartpogoda.net) zaliczany
jest do czołówki blogów podróżniczych w Polsce. Strona:
www.bartpogoda.com.
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tą Dzikowską, albo...Indianą
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danie, poszukiwała śladów zawulkanie” oraz „Korona Jezior Ziemi”. Organizator wypraw
nurkowych w Himalaje, Andy, Kordyliery i Alpy, gdzie oprócz
podwodnych eksploracji wysokogórskich jezior, przeprowadza
badania i eksperymenty z dziedziny limnologii, glacjologii oraz
fizjologii człowieka. Autor reportaży, które ukazały się w licz
nych magazynach nurkowych i outdoorowych. Jego dodatko
we zainteresowania to antropologia i archeologia podwodna.
Jest fanem terenowych wypraw zwłaszcza w rejony pustynne.
Strona: www.wyprawy.az.pl.
„Nurkowanie na wulkanie”. Korona Jezior Ziemi to projekt, któ
ry narodził się podczas wyprawy nurkowej do najwyżej położo
nego jeziora na świecie, ukrytego w kraterze wulkany Licancabur
w Boliwii. Ideą całego projektu, składającego się z 7 ekspedycji,
jest nurkowanie w najwyżej położonych jeziorach na naszej pla
necie, rozproszonych na 7 kontynentach.
Projekt „Korona Jezior Ziemi” oprócz wymiaru stricte sporto
wego ma na celu badania naukowe z zakresu limnologii, geo
logii oraz fizjologii nurkowej. Badania te przyczynić się mają do
lepszego poznania ewolucji na naszej planecie, odkryć nowych
endemicznych organizmów, które zamieszkują niedostępne wy
sokogórskie jeziora, a także lepszego poznania zjawiska dekom
presji oraz fizjologii człowieka, jako nurka, narażonego na skrajne
różnice ciśnień, temperatur oraz poziomu tlenu.

Wrocławskim, oraz Międzywy-
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płynęła Atlantyk na ośmiome
trowym jachcie, ma na swoim koncie wspinaczki letnie i zimowe
w Tatrach i Alpach. W 2012 roku uczestniczyła w zakończonej
sukcesem zimowej wyprawie na Gasherbrum I (8068 m). Swój
rekord wysokości pobiła w czasie jesiennej wyprawy na Lhotse
w 2012 roku, osiągając wysokość około 8100 m. Jest fotogra
fem i autorką artykułów podróżniczych. Od 2011 r. uczestniczy
w programie Polski Himalaizm Zimowy www.polskihimalaizmzimowy.pl.
„Wyprawa PZA na Lhotse 8516" - Agnieszka Bielecka opowie
o ubiegłorocznej, jesiennej wyprawie na 4 górę ziemi zorgani
zowanej w ramach programu „Polski Himalaizm Zimowy 2010
- 2015”. Celem ekspedycji było przede wszystkim sprawdzenie
organizmów młodych, utalentowanych alpinistów na dużej wy
sokości, nabranie przez nich niezbędnego doświadczenia wyso
kogórskiego (strategia, taktyka, aklimatyzacja) zanim zaatakują
zimą poważniejsze cele w Himalajach i Karakorum w następnych
sezonach. Lhotse (8516 m) jest czwartym szczytem świata. Uwa
żany jest za tzw. wysoki ośmiotysięcznik. Droga na Lhotse do
wysokości ok. 7500 m pokrywa się z normalną drogą na Mount
Everest i wiosną każdego roku oblegana jest przez tzw. wyprawy
komercyjne. Na szczycie Lhotse stanęło 17 Polaków, w tym aż
3 panie. Ostatnio - w maju 2012 szczyt zdobyły Anna Lichota
i Kinga Baranowska. Lhotse w kierunku południowym obrywa
się wielką, słynną ekstremalnie trudną południową ścianą. W
trakcie próby jej pokonania w 1989 roku odpadł od ściany i
zginął Jerzy Kukuczka. Pierwszego wejścia zimowego dokonał
Krzysztof Wielicki w 1988 roku. Do końca 2011 Lhotse zdobyły
432 osoby, w tym 136 bez użycia aparatury tlenowej.
TOMEK MICHNIEWICZ (ur. 1982) dziennikarz, fotograf i zapalony
backpacker. Autor audycji Trójka Przekracza Granice w Programie III
Polskiego Radia. Redaktor naczelny portalu KoniecSwiata.net. Lau
reat trzech nagród na Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów Mediatravel. Publikował m.in. w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Focusie”
i „Playboyu”. Jego książki „Samsara. Na drogach, których nie ma”
oraz „Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów” stały się bestsel
lerami. Tropił przemytników dzieł sztuki w Kambodży, a zawodowi

szulerzy w Las Vegas pokazali mu, jak oszukują kasyna. Dostał się
też do zamkniętego obozu partyzantki maoistów w Nepalu i spędził
bez ochrony cały dzień w jednym z najcięższych więzień w USA, w
San Quentin w Kalifornii. Strona: www.tomekmichniewicz.pl .
„W świecie poszukiwaczy skarbów" - Tomek Michniewicz, jako

jedyny Polak został wpuszczony na pokład łodzi największej na
świecie firmy poszukującej skarbów, Mel Fisher's Treasures. Pra
cował również z innymi poszukiwaczami na pustyniach Nowego

jemnice starożytnego Egiptu.
Po Afryce przyszedł czas na
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po Wielkim Murze, w rezerwacie Wolong opiekowała się pan
dami i przemierzała konno pogranicze Tybetu. Miłość do Azji
zaowocowała kolejnymi wyprawami, tym razem do Wietnamu,
Laosu, Kambodży i Indii. Swoje przygody i wrażenia opisywa
ła na blogach: www.afropolka.blog.onet.pl i www.tybetanka.
bloog.pl, a zdjęcia zrobione podczas podróży prezentowała
na wystawach w Warszawie i Częstochowie. Ostatnie pół roku
spędziła w Indonezji. Poznawanie kultury tego kraju rozpoczę
ła od nauki batiku. Obecnie pracuje nad kolejną książką oraz
nad filmem dokumentalnym o życiu osób transpłciowych w
Jogjakarcie, na indonezyjskiej wyspie Jawa.
Oficjalny fanpage: Anna Jaklewicz, adres: www.facebook.
com/jaklewiczanna
„Chiny z dala od wielkiego miasta" to relacja Anny Jaklewicz
z czteromiesięcznej podróży po wioskach zagubionych wśród
ryżowych pól na południu Chin. Podczas prezentacji poznamy
bogactwo kulturowe i etniczne Państwa Środka - weźmiemy
udział w weselu mniejszości narodowej Bai, odwiedzimy „kró
lestwo kobiet” zamieszkałe przez matrylinearnych Mosuo, spę
dzimy noc w okrągłych domach - fortecach ludności Hakka,
przyjrzymy się fascynującym strojom kobiet z Yi i Hani z okolic
tarasów ryżowych Yuanyang, dowiemy się, co to jest betel i jak
wytwarza się barwnik indygo.
Pokaz podróżniczki połączony jest z promocją jej książki pt.
„Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta"
wydanej przez Wydawnictwo Bezdroża www.bezdroza.pl.
ADAM WIŚNIEWSKI - jak sam
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wraz z rodzicami i warszawskim
klubem rowerowym UKTR Vagabundus podróżował po Eu-
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po latach przejechać rowerem

____________ oceanmarzen.org.pl, wraz z
którą organizuje szkołę pod żaglami dla dzieci i młodzieży z
Rodzinnych Domów Dziecka. Autor książki z serii wydawniczej
Rowerem pisane: „Mongolia, czyli drogi rzadko uczęszczane”.
Antypody „Rowerem Pisane", czyli: Kiwi, Diabeł i Czerwony
Kangur. Jak wyglądają antypody z siodełka roweru? TransOceania expedition 2012 - to 6105 km z Auckland do Darwin, przez
Tasmanię i pierwszy polski przejazd rowerami z Port August do
Darwin przez australijski Outback (3142km). W czasie 88 dni tej
wyprawy uczestnicy poznali wielu niezwykłych ludzi, i zobaczyli
antypody z zupełnie innej perspektywy. Z wyprawy powraca
z nowymi opowieściami, i z nową książką z cyklu Rowerem
Pisane. Strona: www.rowerempisane.pl,www.facebook.com/
TransOceania2012.

ARTUR URBAŃSKI - historyk i
podróżnik, absolwent Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, współ
założyciel, specjalizującego się
w niecodziennych wyprawach,
klubu globtroterskiego Torre
www.torre.pl , organizator wy
praw do Afryki, Azji i obu Ame
ryk. Pionier polskich ekspedycji
saharyjskich.
„Kraina plemienia Toubou”
- Toubou - Ludzie Skał pierw
sza polska ekspedycja, która w i
sam»
styczniu 2012 r. dotarła w bajecz____
ny rejon Ennendi i Ouniaga w północnej, saharyjskiej części Cza
du. Toubou to legendarne plemię, którego przodkowie - lud Sao
- byli najbardziej rdzennymi mieszkańcami Sahary. Zamieszkują
najpiękniejsze, a zarazem najbardziej niegościnne rejony Sahary
w płn. Czadzie, Libii i Nigrze. Lud wojowniczy, z niego wywodzi
ły się najsłynniejsze saharyjskie szwarccharaktery (Hissene Habre, Goukoumi Ueddej). Dopiero od niedawna, ich nowy wódz
- deirdre - zezwolił na w miarę swobodną eksplorację terenów
plemienia. Ennedi, Ouniaga i Tibesti - to tereny Sahary bardzo
niegościnne, ale zarazem niewiarygodnie piękne. Ennedi to kra
ina księżycowych krajobrazów, skalnych labiryntów, łuków, iglic,
skalnych lasów i grzybów - o powierzchni ponad 60 tys. km kw.
Ouniaga to - cóż za paradoks - saharyjska kraina wielkich jezior
(największe mają po kilkadziesiąt km kw.). Megahighlity światowe,
acz zupełnie w Polsce nieznane, powód jest oczywisty - nikt tam
jeszcze nie dotarł.
AGNIESZKA SIEJKA (Toruń) - nie wyobraża sobie życia bez gór,
podróży, przygody i porcji adrenaliny. Zapał, dobra organizacja
i hart ducha pozwalają jej cieszyć się wszystkim. Ważniejsze
szczyty: Jebel Toubkal, Mount Blanc, Grossglockner, Elbrus.
KATARZYNA SIEKIERZYŃSKA (Poznań) - biegi, góry, przygo
da i podróże to coś, co lubi najbardziej, czemu poświęca dużą
część swojego czasu i co daje jej energię. Lubi stawiać sobie
nowe wyzwania i przekraczać swoje granice. Pasja to maratony,
półmaratony i inne biegi na 15km i 10km. Ma na swoim koncie
m.in.: Kilimanjaro, Mount Blanc, Gran Paradiso.
EWA GREWLING (Poznań/Kcynia) - jej życiowe dewizy brzmią:
„teorie zawsze sprawdzaj w praktyce”, „od odwagi do głupoty
niedaleka droga”. Jest kobietą tysiąca pomysłów, spragniona
wrażeń, pełna wiary w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Bezu
stannie ciągnie ją w góry, uwielbia rower oraz chodzenie po da
chach, pasja to podróże autostopem po Europie. Organizowała
Poznański Festiwal Podróży i Fotografii. Wicemistrzyni Między
narodowych Mistrzostw autostopowych w 2010 r. Sopot-Praga.
Liczne trekkingi - w 2011 zdobyła Plateau.
„Przez Arktykę w różowych rękawiczkach" - trzy kobiety: bio
log, ekonomistka i urbanistka. Połączyła ich wspólna pasja do
gór, podróży i poszukiwania adrenaliny. Zaczynając od Karkono
szy czy Tatr, przez Pireneje, Alpy, góry Kaukazu i najwyższe szczy
ty Afryki i Himalajów realizowały swoje marzenia podróżnicze
i tak w poszukiwaniu przygody dotarły za koło podbiegunowe.
Po 60 kg ekwipunku, 17 dni wędrówki, 150 km do pokonania. Po
konały zaplanowaną trasę, pokonały siebie, swoje wątpliwości
i słabości, stanęły zimą na szczycie najwyższego szczytu Spits
bergenu - Newtontoppen. Ale ważna była droga a nie cel.

GRZEGORZ KUŚPIEL - podróżnik, grotołaz, instruktor alpinizmu.

Założyciel i kustosz nowego Działu Etnograficzno-Podróżniczego w
Muzeum Miejskim „SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej www.muzeum-dabrowa.pl/muzeum.html. Członek Stowarzyszenia Speleologicznego przy Polskim Towarzystwie Geograficznym. Od ponad 25 lat
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uczestniczy w wyprawach jaskiniowych, górskich i etnograficznych w
różne rejony świata. „Papua Nowa Gwinea - w głąb ziemi" - relacja
z pierwszych w historii polskiej speleologii wypraw do Papi Nowej
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Meksyku, na Morzu Karaibskim, w Południowej Afryce i Indonezji. Podczas spotkania wprowadzi
nas w to środowisko, pokazując zarówno tę jasną, jak i ciemną stronę.
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Gwinei. Grotołazi z sosnowieckiego Klubu Speleologicznego „AVEN"
www.ksaven.pl i Speleoklubu z Dąbrowy Górniczej www.sdg.org.pl aa—
J
w niezbadanym dotychczas górskim masywie Wiktora Emanuela w
Papui Nowej Gwinei, znaleźli zupełnie dziewiczą jaskinię. Prowincja, w której doszło do odkryć, należy
do najmniej zbadanych i najrzadziej odwiedzanych rejonów Papui, jest to również jedno z najbardziej
dziewiczych miejsc na Ziemi, co podkreśla chociażby fakt, iż w 1992 roku odnaleziono tam plemię,
które zatrzymało swój socjologiczno-techniczny rozwój na poziomie ludów neolitycznych. W masywie
Gór Centralnych, wewnątrz wyspy porośniętej nieprzebytym, deszczowym lasem równikowym, żyją
ludzie używający kamiennych siekierek, kościanych noży i modlący się do przelatujących nad Papuą
samolotów, a to wszystko zaledwie kilka dni pieszo od bazy polskiej wyprawy.
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Nadwozie i zawieszenie najbardziej cierpią zimą

- Pierwszym krokiem,
jaki zawsze podejmujemy,
jest gruntowne umycie auta.
Oczywiście klient może tego
dokonać sam - mówi Marek
Świtała. - Dzięki temu ocenia
my, jak samochód przeszedł
zimę, znajdujemy ubytki.
Czyścimy powierzchnię la
kieru, ale także podwozie i
zakamarki, gdzie również
może osadzać się szkodliwa
dla samochodu sól - dodaje.

Nie zapomnij
o dywanikach
- Równie ważną rzeczą
jest wypranie i wysuszenie

dywaników wewnętrznych,
by wilgoć nie dostała się do
elektroniki, która czasem
umieszczana jest pod stopa
mi kierowcy czy pasażera.
Zdarza się to czasami, stąd
gdy już zrobi się na tyle cie
pło, by samochód wysuszyć,
trzeba to niezwłocznie zro
bić - zaznacza Światała. Jak
przyznaje, tutaj kończą się
kroki, które kierowca może
zrobić sam. Reszta zależy od
mechaników.
- W pierwszej kolejności
ustalamy ubytki w nadwo
ziu, musimy je zniwelować.
Nikt nie chce korozji, a po zi
mie, przy sporym zasoleniu
dróg, nie trudno o takie miej
sca, gdzie potencjalnie może
zacząć się korozja - mówi
Marek Świtała. Później
mechanicy przechodzą do
sprawdzenia zawieszenia i
układu kierowniczego. - To
kluczowe. W Polsce mamy
z tym poważny problem,
jakość dróg i części, które
stosowane są w naprawach
niestety powodują, że po
każdej zimie zawieszenie
i układ jezdny nie jest w
najlepszym stanie. Części
ściąga się przeważnie ze
Wschodu, gdzie jakość ich
wykonania pozostawia wie
le do życzenia. W naszym
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FOT MAREK GRECICHA

Na co zwrócić uwagę
podczas pozimowego
przeglądu, jakie ele
menty naszego sa
mochodu najbardziej
narażone są na działa
nie zimy oraz dlaczego
tak ważne jest mycie
samochodu - o tym i
innych ważnych dla
wiosennych porządków
w naszych czterech
kółkach rozmawiamy
z Markiem Świtałą,
właścicielem serwisu
Auto-Tech w Rybniku.

Marek Świtał zaznacza, że przegląd pozimowy jest dla żywotności samochodu bardzo ważny

serwisie zawsze przygoto
wujemy kilka kosztorysów
dla klienta. Ten pierwszy to
kosztorys optymalny - czę
ści droższe, ale dobrej jako
ści. Nie zawsze można sobie
jednak na nie pozwolić. Nie

REKLAMA

- Serwis opon do samochodów osobowych
i ciężarowych
- Wytaczanie bębnów i tarcz hamulcowych
zł/kpl
ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE
NA WYMIANĘ I NIE CZEKAJ W KOLEJCE
zł/kpl

RYBNIK, ul. Sosnowa 5, tel. 32 422 95 72

oczekujmy jednak, że chiń
ska część kupiona za 30 zł
na Allegro wytrzyma nam
tyle, co część firmowa, która
kosztuje 130 zł. W ogólnym
rozrachunku sprawdza się
stare powiedzenie, że za
jakość się płaci - komentu
je Świtała. Właściciel Au
to-Tech przyznaje też, że w
rachunku rocznym bądź se
zonowym, czasem taniej jest
kupić droższą część, niż co
dwa-trzy miesiące zjawiać
się w warsztacie i wymie
niać wadliwą, słabej jakości
część na kolejną.

Kiedy wymienić
opony?
Później sprawdzamy po
ziom wszystkich płynów ro
boczych. - Przeważnie jest
tak, że przegląd po zimie jest
tym przeglądem jednorocz
nym, więc wtedy też wymie
niamy filtry oraz olej - mówi
Świtała. Gdy już to mamy z
głowy, warto pomyśleć o wy
mianie opon. - Sytuacja tutaj

rysuje się następująco. Jeśli
ktoś mówi, że nie wymienia
opon zimowych, że chce je
dojeździć w lato - stwarza
poważne zagrożenie na dro
dze. Stosowana w zimówkach mieszanka nadaje się
do jazdy przy uśrednionej
temperaturze dobowej do
7 stopni Celsjusza. W wy
padku, gdy robi się cieplej,
opony te stają się za mięk
kie, a to powoduje poważne
problemy z przyczepnością,
drogą hamowanie i tak da
lej - przyznaje właściciel
Auto-Tech. Zmiana opon
na letnie jest więc nie tylko
koniecznością, ale w pew
nym sensie moralnym obo
wiązkiem. - Przy okazji, bo
srogiej zimie, gdy jeździliśmy
po bardzo dziurawych dro
gach, warto ustawić geome
trię kół, sprawdzić cały układ
kierowniczy, by wychwycić
luzy. Szczególnie istotne jest
to w autach nowej genera
cji. Tam jest tak, że luz na
jednym elemencie generuje

luzy na innych. Następuje re
akcja łańcuchowa. A czasem
nie zdążymy dojechać do ser
wisu w odpowiednim czasie i
do wymiany jest już nie jeden
element, a kilka - mówi Świ
tała. - Gdybyśmy mieszkali
w Niemczech albo Francji,
układ jezdny martwiłby nas
tylko w momencie, gdy już
słyszymy stuki. Nasze drogi
sprawiają, że musimy pod
chodzić do tego dużo bardziej
rygorystycznie. Na końcu
mechanicy diagnozują kom
puter pokładowy, sterow
niki samochodu. - Prawda
jest taka, że przegląd nie jest
drogi. 50-60 złotych za pod
stawowy, około 100 złotych
za rozszerzony. To nie duże
pieniądze, jednak trzeba
również zrozumieć, że nie
zawsze pozwalają nam na to
finanse. Warto jednak pamię
tać o pozimowej kontroli, by
za kilka tygodni czy miesięcy
nie mieć nieprzyjemnej nie
spodzianki - mówi Świtała.
(mark)
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TUNING WORLD
Internet Shop

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 137, tel. 506 626 987

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER

- NOWE OPONY LETNIE OD 89 zł
- ŚWIATŁA DZIENNE LED od 49 zł
- XENONY, OŚWIETLENIE LED
- USŁUGI BLACHARSKO-LAKIERNICZE
sklep internetowy: www.tuning-world.na.allegro.pl

www.weiser.xo.pl
e-mail: romanweiser@wp.pl

47-400 RACIBÓRZ

ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73

tel. kom. 602-794-286, 692-012-587
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- Dobierając opony warto pamiętać o typie, wadze samochodu, jego wyposażeniu w systemy, także o własnym stylu jazdy i umiejętnościach - przeko
nuje Marcin Orlik, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Jazda

Opony a technika jazdy
Wymiana opon zimo
wych na letnie i odwrotnie
to temat znany każdemu
kierowcy. I choć powraca
regularnie, warto kilka wąt
ków przypomnieć. Produ
cenci ogumienia, podobnie
jak instruktorzy nauki jazdy
podają, że temperaturą gra
niczną dla wymiany opon
jest 7 stopni Celsjusza. Kiedy
spada do tego poziomu, pora
decydować się na założenie
opon zimowych, kiedy po zi
mie przekracza - czas na let
nie. Oczywiście zdarzają się
zimowe dni, kiedy tempera
tura sięga 20 stopni. Miniony
rok pokazał, że śnieg może
spaść nawet w maju. Kiedy
więc wybrać optymalny ter
min zmiany opon?
- Generalnie, jak mawia
Sobiesław Zasada, do koń
ca marca na pewno opony
zimowe i od początku listo
pada też już opony zimowe
- mówi Marcin Orlik, wła-

POZNAJ AUTO
Odpowiednio dobrane opo
ny wspomagają komfort
i bezpieczeństwo. Jednak
równie ważne są systemy
i układy zainstalowane w
aucie. Z ich znajomością i
umiejętnością korzystania
bywa jednak różnie.
Do czego np. służy ABS?
Wśród wielu kierowców
pokutuje przekonanie, że
skraca drogę hamowania.
Nic bardziej mylnego. Za
zwyczaj droga hamowania
jest dłuższa. Natomiast rolą
ABS jest umożliwienie ma
newrowania samochodem
podczas hamowania. Bez
ABS podczas hamowania
koła się blokują i auto nawet
przy skręcie jedzie prosto.

Szybka jazda a dziura w oponie - jak opanować auto?
Jadę 120 km/h, nagle czuję, że któreś koło
traci powietrze, a kierownica zaczyna buk
sować? Jak bezpiecznie wyjść z sytuacji?
- Ważny jest właściwy sposób prowadzenia
auta. Trzymając obie ręce na kierownicy w
pozycji za piętnaście trzecia zachowamy
kontrolę nad autem nawet kiedy poczujemy
buksowanie. Spokojnie wytracamy prędkość,
zjeżdżamy na pobocze. Niestety zwykle sunąc
autostradą trzymamy kierownicę tylko jedną
ręką. Wówczas nagła utrata powietrza w opo
nie i wiążące się z nim zakłócenie toru jazdy
powodują, że auto dosłownie wyrywa kierow
nicę z ręki. W zależności od tego, jak się ułoży
uszkodzone koło auto może zjechać na pobo
cze, uderzyć w barierkę, a nawet przekozioł-

ściciel Ośrodka Szkolenia
Kierowców Jazda. Sugeruje,
aby nie czekać z wymianą
opon letnich i zimowych na
ostatni moment. Przekonać
powinny nas zarówno bez
pieczeństwo jak i pieniądze.

Inny popularny system ESP
- stabilizacji toru jazdy - po
maga płynnie i bezpiecznie
wychodzić z zakrętów, co
przydaje się idealnie np. w
tak zmiennych warunkach
jak obecne. - Ja zalecam,
żeby gdzieś na dużym par
kingu czy placu wymusić
na samochodzie włączenie
poszczególnych układów,
żeby sprawdzić, do czego
służą i jak mogą się nam
przydać w jeździe - mówi
Marcin Orlik. Przytacza
statystyki - do 80 proc.
wypadków z udziałem aut
wpadających w poślizg nie
musiałoby dojść, gdyby kie
rowcy potrafili ten poślizg
kontrolować, albo do niego
nie dopuścić.

kować. Są to ekstremalne sytuacje, niemniej

do nich dochodzi, zwłaszcza, że niestety ama
torów bardzo szybkiej jazdy nie brakuje. Przy

zniszczonej oponie na pewno nie powinni
śmy gwałtownie hamować, bo narażamy się

na jeszcze większe kłopoty z opanowaniem

pojazdu. W dodatku możemy się zderzyć z
innymi autami. Starajmy się stopniowo zwol

nić i spokojnie zjechać na pobocze. - Często
słyszę, że trzymanie obu rąk na kierownicy

jest niewygodne. Nieprawda, jeśli ustawienie
fotela, kierownicy jest odpowiednie, a ergono
mia optymalna, siedzenie z obiema rękami na

kierownicy jest wygodne. I bezpieczne.

Opony letnie gubią zimą swo
je właściwości jezdne. - Opo
na letnia mniej się ściera i jest
bardziej odporna na wysokie
temperatury. Opona zimowa
jest bardziej ścieralna i mniej
odporna na wysokie tempera
tury. Co za tym idzie? Opony
zimowe zużywają się latem
dwa razy szybciej niż letnie
- mówi Marcin Orlik.

Zwlekasz - tracisz
Osoby zwlekające z wy
mianą ogumienia na letnie
narażają się więc na szyb
sze zużycie zimowych, co
oznacza perspektywę ich
prędkiej wymiany. Poza tym
zimówki wykorzystywane la
tem tracąc bieżnik przestają
spełniać swoją funkcję zimą.
Zadaniem opon zimowych
jest odprowadzanie błota pośniegowego. Tej funkcji nie
spełnia opona letnia, która
jest twardsza. Jazda oponą
letnią po śniegu przypomina
jazdę łyżwami po lodzie. I od
wrotnie, opona zimowa nie
potrafi latem odprowadzać
wody. Wjazd w kałużę grozi
aquaplanningiem. Ogumie
nie zachowuje się jak narta

wodna. Opona gubi kontakt z
asfaltem narażając kierowcę
na utratę kontroli nad autem.
- Samochód zaczyna się za
chowywać jak na gołoledzi.
Brak przyczepności na pro
stej doprowadzi do zarzuca
nia samochodem. Oczywiście
w grę wchodzą jeszcze masa
samochodu, rozstaw osi i wy
sokość, ale nawet przy pręd
kości 70 km/h aquaplanning
grozi dachowaniem - mówi
instruktor jazdy.

Opona
a zużycie paliwa
Instruktor zaleca zacho
wanie dystansu i ostrożności
przy kierowaniu się podczas
wyboru opon takimi cecha
mi jak oszczędzanie paliwa,
czy większa przyczepność
dająca satysfakcję kierow
com o sportowym zacięciu.
Wszelkie te cechy mają zna
czenie tylko w określonych
warunkach i przy założeniu,
że potrafimy je wykorzystać.
Jeśli potrafimy ekonomicznie
jeździć, odpowiednia opona
ułatwi oszczędzanie paliwa.
Inaczej nie zauważymy róż
nicy podczas tankowania. W

naszym zmiennym klimacie,
na drogach pełnych nierów
ności, dziur, różnego typu na
wierzchniach (asfalt, beton,
kostka) nie odczujemy też
walorów sportowych. Takie
opony nadają się tylko na tor.
Bardzo popularne np. wśród
młodych osób jest ogumienie
niskoprofilowe. Te opony są
szerokie, więc lepiej od węż
szych trzymają się jezdni. Ale
też szeroka powierzchnia po
woduje, że jesteśmy bardziej
narażeni na aquaplanning.
Poza tym niski profil pogar
sza komfort jazdy. W aucie
mocno czujemy wszelkie
nierówności.

Warto słuchać
producenta
Marcin Orlik sugeruje,
aby kupując opony brać

pod uwagę specyfikację
wskazywaną przez produ
centa samochodu. - Skoro
producent wskazuje opony
o pewnej charakterystyce,
to nie robi tego bez powodu.
Duże żonglowanie nie ma
sensu. Sam złapałem się na
tym, a można powiedzieć,
że jestem doświadczonym
kierowcą, iż kupiłem opony
zimowe o wzmocnionej kon
strukcji licząc na poprawę
osiągów auta. Co się okaza
ło? Moje auto mając wagę
1600 kg było zbyt lekkie na
te opony. Nacisk na asfalt był
zbyt mały i auto źle się pro
wadziło. Sprzedałem opony
właścicielowi samochodu
dostawczego o masie około 3
ton i tam się sprawdziły ideal
nie - mówi Marcin Orlik.
(tora)
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ITALPARTS
Hurtownia

Motoryzacyjna

Twój samochód kupowałby
w Italparts. A Ty?
Czekamy na Ciebie
Części zamienne do wszystkich samochodów europejskich i azjatyckich

RYBNIK
UL. JANKOWICKA 9,
TEL. (48) 32 433 01 61
Racibórz

ul. Starowiejska 102
tel. 32 414 96 88

Zabrze

ul. Staromiejska 35
tel. 32 376 36 55
Jastrzębie Zdrój

ul. Zdrojowa 3
tel. 32 434 01 29
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Wczesnowiosenny
ogród nie jest
jeszcze zbyt
bogato ukwiecony,

ale napawa
optymizmem.

Ledwo stopnieją
śniegi, pojawiają
się pierwsze
krokusy, szafirki

czy tulipany.
Wiosna to przede wszyst
kim czas mobilizacji w
ogrodzie - czeka się na ocie
plenie, a kiedy skończą się
mrozy i ziemia obeschnie
na tyle, że chodząc po
ogrodzie, nie zapada się w
rozmiękłe podłoże - trzeba
ruszyć do pracy. Przegląda
my narzędzia, sukcesywnie
zdejmujemy osłony z wraż
liwych na mróz krzewów,
krzewinek i młodych drze
wek, przycinamy drzewa
i krzewy, czyścimy rabaty,
nawozimy glebę, sadzimy i
siejemy rośliny, przesadza
my rozsadę na miejsca sta
łe.
Komponując obsadzenie
ogrodu, warto sięgnąć po
rośliny określane jako cebu
lowe (choć niektóre wyra

stają z bulwy, a nie cebuli).
Ich szczególną ozdobą są
kwiaty. Przy planowaniu
nasadzeń trzeba brać pod
uwagę, że po przekwitnię
ciu część nadziemna zaczy
na stopniowo obumierać,
warto więc sadzić je tak,
aby żółknące i pokładające
się liście zostały zasłonięte
przez pędy roślin rozwija
jących się później. Rośliny
można sadzić pojedynczo

- wtedy najlepiej oglądać
je z bliska, albo w dużych
skupinach, w których ni
skie tworzą barwne ko
bierce bądź falujące łany.
Można też wykorzystywać
je w kompozycjach z różny
mi elementami dekoracji
ogrodowych: z kamienia
mi, rzeźbami ogrodowymi,
w podwyższonych raba
tach, na tle elewacji budyn
ku.

Zanim stopnieje śnieg, po
jawią się pierwsze przebiśniegi, śnieżyce, śnieżniki,
ranniki. Po nich wczesne
tulipany botaniczne, kro
kusy, narcyzy i hiacynty,
a dalej przyjdzie czas kwit
nienia szafirków, szachow
nic, psizębów i tulipanów
(odmian jest tyle, że trudno
zdecydować, które są naj
piękniejsze), a także mniej
znanych ifejonów, kama-

sji, obrazków, śniedków i
czosnków ozdobnych.
Wczesną wiosną możemy
siać do gruntu niektóre
warzywa i ozdobne rośliny
jednoroczne oraz wysadzać
bratki i stokrotki, którym
niestraszne wiosenne przy
mrozki. Sezonowe rośliny
wrażliwe na chłód muszą
poczekać do połowy maja.

_

Sposobów na piekny ogród z
Numerem Specjalnym „Ogro
dy i Tarasy” szukaj w kioskach
lub na sklep.murator.pl
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^^JGRZEGORZ

Świerk# ®
CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE

Jesteśmy autoryzowanym dealerem marek:
(Dwchon

I MANna

wielton®'

CIMH5

SIAVEX-VOL

HORSCH
PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ I PANELOWEJ

Dzwoń już dziś!
43-245 Studzionka
k. Pszczyny
ul. Powstańców Śl. 113
tel. 32 449 11 82
fax 32 449 11 83

Do 15 kwietnia specjalna oferta, naF^^k^iiSl^riMtfe1 n '’’gwarancją!
Zapewniamy również pełny asortyment oryginalnychczęści zamiennych

47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 24
tel. 77 403 38 16
fax 77 487 40 56

• bramy, furtki
• akcesoria

••

do ogrodzeń

montaż
transport

siatki i panele ogrodzeniowe
słupki i podmurówki
F.P.H.U. SIATEX-POL Kubik Wojciech
Rybnik, ul. Grunwaldzka 64, tel: 32 42 400 82, 601 206 789
www.siatexpol.pl, biuro@siatexpol.pl
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Jak rozpocząć wiosnę w ogrodzie radzi właściciel Centrum Ogrodniczego LIMBA
pan Grzegorz Konik

W marcu jak w garncu, a w garncu groch ... z kapustą
Od czego zaczynamy wio
senne porządki w ogro
dzie?
Wiosenne prace zaczynamy od
porządkowania ogrodu, przyci
nania, bielenia drzew, areacji
(napowietrzania), nawożenia i
uzupełniania trawnika. Planujemy
nowe nasadzenia, dosadzamy ro
śliny. Zakupujemy nawozy i nasio
na. Pierwsze rozsady robimy już
w lutym, w domu lub w szklarni.
Od marca kiedy ziemia się trochę
ogrzeje i nie jest już zmarznięta
wysiewamy do gruntu pierwsze
nasiona warzyw odpornych na
niskie temperatury, takich jak
bób, groch, rzodkiewka, marchew,
cebula. Jak w przysłowiu: „Kto
sieje groch w marcu gotuje go w
garncu, a kto w maju ten w jaju”.
Sadzimy również drzewa owoco
we. Powoli zdejmujemy okrycia z
roślin i co jest istotne nie czeka
my z tym na ostatni moment, by
ich nie rozhartować. Wtedy może
zaszkodzić im nawet niewielka mi
nusowa temperatura. Odpowied
nie do tego celu będą dni, kiedy
temperatura podnosi się powyżej
10 stopni, zimowych osłon jeszcze
nie chowamy, mogą się przydać
podczas przymrozków w kwietniu
i maju.

Na co początkujący ogrod
nik powinien zwrócić uwa
gę przy wyborze roślin?
Przede wszystkim na odpowiedni
dobór roślin do gleby, którą mamy
w ogrodzie. Najlepiej poprosić o

radę specjalistę w centrum ogrod
niczym lub w szkółce. Dla absolut
nych nowicjuszy polecam rośliny
iglaste np. świerki, jodły, sosny,
jałowce, żywotniki i ich odmiany.
Natomiast, jeśli chodzi o krzewy
ozdobne najlepiej sprawdzają się
krzewuszki, bzy, forsycje, żylistki,
jaśminowce, irgi, berberysy. Z
owocowych konieczne są maliny i
borówka amerykańska. Są to rośli
ny najbardziej wdzięczne w upra
wie, które najszybciej będą cieszyć
nasze oko i podniebienie. Rośliną
mniej odporną na mróz, ale którą
warto posadzić, nawet dla jed
norocznego efektu, jest budleja
Dawida (omżyn), zwany motylim
krzewem. Krzew ten kwitnie przez
całe lato i jest fantastycznym wabikiem na motyle. Nie wyobrażam
sobie również ogrodu bez krzewia
stej hortensji, która w przeciwień
stwie do hortensji ogrodowej jest
łatwa w uprawie.

Jak zaplanować dobór ro
ślin, aby ogród cieszył oko
przez cały rok?
Jeśli chodzi o wczesnowiosenne
zestawienia doradzałbym po
chodzący z Azji pieris japoński.
Każdemu polecam forsycje, któ
re swoją żółcią cieszą nas przed
każdą Wielkanocą. Natomiast
koneserom kwitnący już od lute
go oczar. Z roślin cebulowych na
początek sezonu idealnie nadają
się przebiśniegi, krokusy, narcyzy.
Drugą odsłoną wiosny są oczy
wiście magnolie, kwitnące przed

pojawieniem się liści, które wy
magają nieco doświadczonej ręki,
ze względu na swój wrażliwy na
niskie temperatury system korze
niowy. Kwiecień to również czas
cebulowych tulipanów, hiacyntów
oraz kwitnienia drzew owocowych,
które doskonale komponują się z
roślinami ozdobnymi. Na przeło
mie kwietnia i maja kwitną: bzy,
pigwowce, rododendrony i azalie.
W czerwcu kwiatami obsypują się
ostatnie różaneczniki, jaśminow
ce, żylistki i zaczynają kwitnąć
królowe kwiatów, czyli róże. God
ne polecenia są tu dzikie odmiany,
które są stosunkowo łatwe w ho
dowli, a z płatków możemy zrobić
różnego rodzaju przetwory. Na
czerwiec polecam roślinę, która
w Polsce jest absolutną nowością,
ale może stać się perłą każdego

ogrodu - kalmię szerokolistną. Li
piec i sierpień to czas kwitnienia
powojników, budleji i lubiącego
półcieniste stanowiska - hibiskusa
oraz hortensji krzewiastych. Lato
to także okres, kiedy możemy się
cieszyć różnego rodzaju owocami.
Jesień to pora zakładania wrzoso
wisk, które zaczynają kwitnąć pod
koniec sierpnia. Warto je zasadzić
w tym okresie, gdyż mamy pew
ność że się dobrze przyjmą. Wrzo
sy lubią stanowiska słoneczne, su
che i osłonięte od wiatru oraz gle
bę lekko próchniczą, o kwaśnym
odczynie. Doskonale komponują
się z jałowcem, sosnami, irgami
i pięciornikami kwitnącymi już od
lata. Jesienią cieszyć nas będą

przebarwiające się: klony, jarząby,
oczary, dęby, borówki, trzmielina
oskrzydlona, a ze względu na de
koracyjne owoce: ogniki, berbery
sy, irgi. Przez cały rok dobrze wy
glądają i tworzą szkielet ogrodu
rośliny iglaste i zimozielone.

Czym charakteryzuje się
wspomniana kalmia?
Kalmia jest krzewem zimozielonym
dorastającym do jednego metra.
Jej głównym walorem dekoracyj
nym są kwiaty, w kolorach od bieli
przez róże do bordo, które cieszą
swoim pięknem tuż po przekwit-

nięciu różaneczników. Kalmia wy
maga stanowisk słonecznych lub
półcienistych oraz gleb kwaśnych,
umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych. Świetnie komponuje się
w otoczeniu innych wrzosowatych:
azalii, różaneczników, pierisów,

wrzosów jak i drzew iglastych.
Pomimo takich zalet jak: mrozood
porność, zimozielone ulistnienie,
brak konieczności przycinania i
piękne kwiaty, wciąż jest rzadko
spotykana w naszych ogrodach, a
to powinno się zmienić.
(KC)
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brukowanie
I URZĄDZANE OGRODÓW
I ROBOTY ZIEMNE
koparka

Kora Sosnowa
worek .80 . l
powyżej 20 worków
dostawa do 25 km

HT

9000

I BUDOWA PŁOTÓW

GRATIS

Z KOSTKI GRANITOWEJ

I SPRZEDAŻ KRUSZYW

ROŚLINY DO OCZEK
WODNYCH

piasek, żwir, ziemia, humus, kora, itp.
Zamówienia i więcej informacji

506 691 752

Lilie wodne 20 zł różne kolory
a także rośliny

Informacje o roślinach wodnych

przybrzeżne, np. pałka miniaturowa

32 456 18 28

rKaskada", Sławomir Szkatuła, ul. Hoża 38, Wodzisław Śl. - Zawada
REKLAMA

W ofercie również chryzantemy, wrzosy i zioła

Oferujemy sprzedaż detaliczną i hurtową

Zaufaj doświadczeniu!

placówki

47-400 Racibórz
ul. Mikołowska 10
tel. 32 724 92 32

w Raciborzu

biuro@ogrodnictwo-powala.pl

Zapraszamy do

nowo otwartej
Usługi Ogrodnicze Jacek Sobik, ul. Zgodna 30, 44-251 Rybnik

Email: jacek.sobik@op.pl

www.ogrodysobik.pl

47-435 Raszczyce
ul. Szkolna 2
tel. 32 430 06 25

Godziny otwarcia: Pn.-Pt.: 7:00 - 18:00, Sob.: 7:00 - 15:00
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TRZY PO TRZY
PODSTAWÓWKI, pochwalcie

się

SWOIMI UCZNIAMI!
Klasa III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

Ruszamy z kolejną edycją konkursu „Trzy po trzy”!
Uczeń, którego wypowiedź otrzyma największą liczbę głosów,
wygrywa zestaw podręczników do klasy czwartej, a dla swoich
klasowych kolegów zaproszenie na jednodniową wycieczkę
do ośrodka wypoczynkowego Aquabrax w Szymocicach, która
odbędzie się w czerwcu 2013 roku.
Aby zagłosować, wytnij z gazety kupn, zaznacz na nim imię i nazwisko osoby,
której wypowiedź najbardziej Ci się podoba i wrzuć ją do urny.
UWAGA! Pod uwagę będą brane tylko oryginalne kupony wycięte z gazety.
Każdy może wrzucić nieograniczoną liczbę kuponów.
Na każdym kuponie można zaznaczyć tylko jedno imię i nazwisko.

MAKSYMILIAN MACHOCZEK
Jest nas w klasie 22, 7 chłopców i 15 dziewczyn. Naszą pa
nią jest Joanna Puchucka. Szkołę zaczęliśmy jako 6 i 7—latki.
Jeździmy na różne klasowe wycieczki. Byliśmy z zoo w Cho
rzowie, w Bielsku-Białej w teatrze Banialuka, zwiedziliśmy też
palmiarnię w Gliwicach. W Rudach przejechaliśmy się kolejką
wąskotorową. Byliśmy również w Teatrze Ziemi Rybnickiej i w
kinie. Odwiedziliśmy Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu,
pojedziemy też do Aquaparku w Gorzycach. Przed nami wy
jazd na zieloną szkołę do Krynicy Morskiej. Bierzemy udział w
wielu konkursach. Uczestniczymy w turnieju „Gry i zabawy”,
w ramach konkursu „Bezpieczny mieszkaniec” wykonaliśmy
prace plastyczne. Zbieramy makulaturę, baterie. Zbieramy
ubrania dla potrzebujących ze schroniska św. Alberta. Poma
gamy zwierzętom w schronisku, zbieramy żołędzie dla zwierzą
w zoo. Teraz przygotowujemy się do jubileuszowej 10. edycji
miejskiego konkursu wiedzy o UE - nasza szkoła jest jego or
ganizatorem. Jako klasa bardzo się lubimy, a nasza pani jest
bardzo fajna!

JAKUB SŁOŃSKI

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rybniku

W naszej klasie jest 15 uczniów, w tym 6 chłopców i 9 dziew
czyn. Nasza wychowawczyni zawsze uczy nas interesujących
rzeczy. Bierzemy udział w konkursach, nasze najważniejsze to
„Pokaż co potrafisz”, „Mam talent”. W naszej szkole zawsze coś
się dzieje, są apele oraz różnego rodzaju akcje, np. zbieramy
karmę dla zwierząt ze schroniska, kupujemy świece by pomóc
chorym dzieciom, zbieramy makulaturę, braliśmy też udział w
„Górze grosza”. Teraz przygotowujemy się do konkursu „Paląc
śmieci trujesz dzieci”. Jeździmy też na wycieczki. Byliśmy na
warsztatach w Osinach, chodzimy do kina i teatru, w każdy wto
rek jeździmy na basen. Na wycieczce w Krakowie zwiedziliśmy
Muzeum Lotnictwa Polskiego. W Muzeum Inżynierii Miejskiej
z kolei zobaczyliśmy stare samochody. W Bielsku w wytwórni
filmów animowanych dowiedzieliśmy się, jak powstają bajki było super! Byliśmy też w teatrze muzycznym. Jako klasa jeste
śmy grzeczni, mili, pomocni i tolerancyjni, a nasza pani jest po
prostu świetna. Nie ma lepszej pani na świecie!

Klasa 3B ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rybniku

I

MARTA JAKUBSKA

FOT. KATARZYNA MACIEJOWSKA

Moja klasa jest super i pani również. Wszyscy lubimy się roz
śmieszać i wygłupiać, dlatego pani wymyśla dla nas różne
zajęcia, np. dzień śmiesznych fryzur, dzień poduszek, spinek i
krawatów. Najbardziej lubimy popołudniowe party, bo wtedy
oglądamy filmy i zajadamy słodycze. Świetnie bawiliśmy się
na wieczorze baśni, leżeliśmy wtedy w śpiworach, pani czy
tała nam bajki, a później jedliśmy pizzę. Naszym ulubionym
świętem jest Dzień Rodziny. W tym dniu przygotowujemy
desery, a później mamy różne konkursy, tatusiowie grają
mecz z chłopcami, a mamy malują paznokcie na czas. Jest
super! Braliśmy udział w wielu konkursach: na najlepszego
dyżurnego, w konkursie czytelniczym, na najgrzeczniejsze
go i najsympatyczniejszego ucznia, w konkursie literackim
i sportowym „Jestem sprawny fizycznie”. Mamy też wiele
imprez klasowych. Nasza klasa jest super, możemy zawsze
na siebie liczyć.

KUPON: zaznacz osobę która twoim zdaniem powinna wygrać, wytnij kupon i wrzuć do urny
Klasa III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Rybniku

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej
nr 6 w Rybniku

Klasa 3B ze Szkoły Podstawowej
nr 6 w Rybniku

MAKSYMILIAN MACHOCZEK

JAKUB SŁOŃSKI

MARTA JAKUBSKA
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Czołem! Jestem Błażej Marcin Pieprzka. Świat
pierwszy raz zobaczyłem 9 marca o godz. 18.00.
Miałem wtedy 57 cm i ważyłem 3680 g. Pozdra
wiam mamę Magdalenę, tatę Marcina i rodzeństwo

Dzień dobry! Ten przystojniaczek, na którego patrzy
cie to ja - Karol Sulka. Rodzice Beata i Maksymi
lian przytulili mnie pierwszy raz 11 marca o godz.
02.10. Miałem wtedy 55 cm i ważyłem 3300 g.
Pozdrawiam moich cudownych rodziców i siostrę

Emilię i Oskara. Mieszkamy w Leszczynach.

Natalię. Jesteśmy z Leszczyn.

Serwus! Nazywam się Dawid Wodecki. Rodzice Mo
nika i Krzysztof uściskali mnie pierwszy raz 9 marca
o godz. 4.30. Miałem wtedy 54 cm i ważyłem 3180
g. Pozdrawiam rodziców oraz siostrę Kingę, która
czeka na mnie w domku w Rybniku.

Hura! Już jestem! Nazywam się Marcel Basista.
Jestem pierwszym synem Doroty i Tomasza z Ryb
nika. Urodziłem się 9 marca o godz. 19.00. Moje
wymiary po przyjściu na świat to 56 cm i 3480 g.
Pozdrawiam kochanych rodziców.

z; HHl
Hej! Mam na imię ZofiaananazwiskoDukiewicz.
Rodziców Monikę i Macieja zobaczyłam pierwszy
raz 10 marca o godz. 22.27. Miałam wtedy 54
cm i ważyłam 3070 g. Przesyłam moc buziacz

Witam! To właśnie ja - Jacek Sachs. Do rodziców
Ani i Michała pierwszy raz uśmiechnąłem się 9
marca o godz. 23.18. Miałem wtedy 58 cm i wa
żyłem 3880 g. Pozdrawiam kochanych rodziców
i siostrę Agatkę, która czeka na mnie w domku w

ków kochanej mamusi i tatusiowi. Mieszkamy w
Rybniku.

Jankowicach.

Hej! Jestem Marcin Gruszczyk. Swoje urodziny będę
świętował 11 marca. Pojawiłem się na świecie o
godz. 13.55. Miałem wtedy 56 cm i ważyłem
3860 g. Pozdrawiam mamusię Justynę i tatusia
Wojciecha. Jestem ich pierwszą pociechą. Miesz

Cześć! Ta urocza dziewczynka na zdjęciu to ja
- Maja Nalepa. Urodziłam się 10 marca o godz.
22.58. Ważyłam wtedy 3590 g i mierzyłam 58
cm. Przesyłam słodkie całuski mamie Oli i tacie
Mariuszowi, pozdrawiam też siostrę Julię. Jesteśmy

kamy w Rybniku.

z Czuchowa.

Wita was malutki Patryk Michna. Chłopczyk jest
drugim dzieckiem Kariny i Marcina z Rydułtów.
Urodził się 11 marca, o godz. 15.00. Ważył wtedy
3043 g i miał 52 cm. W domu na braciszka czeka
już 5-letni Dominik.

Dzień dobry! Nazywam się Lena Kaletka i jestem
pierwszym dzieckiem Patrycji Pukowiec i Konrada
Kaletki z Rybnika. Urodziłam się 11 marca, o godz.
18.55. Ważyłam wtedy 2750 g i miałam 51 cm.

Hej! To słodkie maleństwo, to Alicja Szczepaniak
- pierwsze dziecko Ewy i Krzysztofa z Gołkowic.
Mała Alicja urodziła się 11 marca, o godz. 23.55.
Ważyła wtedy 2550 g i miała 52 cm.

Cześć! Wita was Nikodem Grabarczyk. Takie imię
wybrali dla mnie mama Elżbieta i tata Jakub z
Rybnika. Urodziłem się 9 marca, o godz. 4.03.
Ważyłem wtedy 3270 g i miałem 55 cm. W domu
czekają na mnie bracia: 6-letni Franek i 5-letni
Dominik.
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TRZY PO TRZY
PODSTAWÓWKI, pochwalcie

się

SWOIMI UCZNIAMI!

Ruszamy z kolejną edycją konkursu „Trzy po trzy”!
Uczeń, którego wypowiedź otrzyma największą liczbę głosów,
wygrywa zestaw podręczników do klasy czwartej, a dla swoich
klasowych kolegów zaproszenie na jednodniową wycieczkę
do ośrodka wypoczynkowego Aquabrax w Szymocicach, która
odbędzie się w czerwcu 2013 roku.
Aby zagłosować, wytnij z gazety kupn, zaznacz na nim imię i nazwisko osoby,
której wypowiedź najbardziej Ci się podoba i wrzuć ją do urny.
UWAGA! Pod uwagę będą brane tylko oryginalne kupony wycięte z gazety.
Każdy może wrzucić nieograniczoną liczbę kuponów.
Na każdym kuponie można zaznaczyć tylko jedno imię i nazwisko.

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej

MATEUSZ RECK

z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

Jest nas w klasie 19, 7 dziewczynek i 12 chłopców. Nasza klasa
jest klasą integracyjną. Uczymy się też języka esperanto, uczymy
się poprzez gry i zabawy. Piszemy listy do dzieci z różnych krajów.
Mateusz i Zuzia zdobyli nagrody specjalne w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym „Ludzie wędrują”. Gościmy u siebie dzie
ci z zagranicy i również my je odwiedzamy. Byliśmy w Herzbergu gdzie mieści się centrum języka esperanto oraz w Czechach.
Opiekujemy się naszym szkolnym muzeum. Koleżanka Zuzia zajęła
drugie miejsce w konkursie „Karolinka”. Organizujemy dni otwar
te kuchni śląskiej. Przygotowujemy różne smakołyki, jesteśmy
przebrani w śląskie stroje, śpiewamy śląskie piosenki i gramy na
fletach. Jeździmy również na wycieczki. Byliśmy w Krakowie i w
Wieliczce. Na wycieczce w zagrodzie żubrów widzieliśmy, jak rodzi
się małe żubrzątko. Często jeździmy do Osin. Jako klasa możemy
na siebie liczyć, a nasze panie są miłe. Na przerwach lubimy ska
kać w gumę, na skakance i bawić się w liska. Jak jest ładna pogoda
to chodzimy na plac zabaw.

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami

PAWEŁ WOŁOSZYN

FOT. KATARZYNA MACIEJOWSKA

W naszej klasie jest 25 uczniów, 16 chłopców i 9 dziew
czynek. Nasza wychowawczyni to pani Renata Dobrzaniecka. Bierzemy udział w wielu konkursach i zawodach
sportowych. Uczestniczymy też w wielu zajęciach poza
lekcyjnych. Kolega Karol zajął pierwsze miejsce w miej
skim konkursie recytatorskim. Mamy też osiągnięcia ma
tematyczne, Gabryś będzie reprezentował naszą szkołę
w miejskim konkursie matematycznym, z kolei Michał to
nasz klasowy artysta, zajmuje pierwsze miejsca w konkur
sach plastycznych. Jesteśmy bardzo wysportowani, nasz
ulubiony przedmiot to w-f. Wyjeżdżamy również na wy
cieczki. Zwiedziliśmy Park Miniatur w Inwałdzie, byliśmy
w Dinolandii. Często chodzimy do kina i do teatru. Byliśmy
też w palmiarni w Gliwicach, a w Chlebowej Chacie dowie
dzieliśmy się jak robi się chleb i masło. A już w maju wy
jeżdżamy na zieloną szkołę. Jesteśmy zgranym zespołem,
a nasza pani jest super. Szkoda, że w czwartej klasie nie
będzie nas uczyć.

Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

Klasa HIC ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami

JULIA MIKUCKA

Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

W naszej klasie uczy się 24 uczniów. Bierzemy udział w wielu
konkursach, najczęściej w plastycznych i matematycznych. Pra
ce plastyczne Darii, Wiktorii, Nadii i moje były prezentowane w
galerii Oblicza w RCK. Wiktoria reprezentowała naszą klasę w
II Konkursie Edukacyjnym „My-Aktywni-Kreatywni” w kategorii
„Mój EKO-DOM” i przygotowała makietę ekodomu, wszyscy z
niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie. Ania i Daria re
prezentują nas w zawodach pływackich. Daria drużynowo wy
walczyła drugie miejsce dla naszej szkoły w międzyszkolnym
konkursie szachowym, z kolei w szkolnym konkursie literackim
zajęliśmy prawie całe podium. W turnieju „Gry i Zabawy” zajęli
śmy drugie miejsce. W konkursie recytatorskim Daria i Klaudia
zdobyły drugie miejsce, w ortograficznym Mateusz pierwsze,
a w matematycznym Karol drugie. Często chodzimy na spek
takle do teatru. Zwiedziliśmy Park Miniatur, Dinolandię i już nie
możemy się doczekać wyjazdu na zieloną szkołę. Organizuje
my też przedstawienia dla naszych najbliższych. Każdy dzień
zaczynamy od uśmiechu!

KUPON: zaznacz osobę która twoim zdaniem powinna wygrać, wytnij kupon i wrzuć do urny
Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

Klasa IIIC ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

MATEUSZ RECK

PAWEŁ WOŁOSZYN

JULIA MIKUCKA

akcja edukacyjna 29
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Jak unikać fałszywych proroków ?
Współczesne

rynki

finansowe

są

pełne wynalazków i innowacji, Podob

no na świecie jest około 30tys. instru
mentów

finansowych,

których

już

chyba nikt nie jest w stanie ogarnąć,

Jak zatem ma sobie z nimi poradzić

zwykły człowiek?

Za dużo komplikacji
Ekonomiści upatrują jednej z przyczyn
obecnego kryzysu w zbyt licznych i niezrozu
miałych narzędziach finansowych służących
inwestowaniu, a czasem spekulacji. Choć
nasz rynek finansowy nie jest tak rozbudo
wany jak amerykański, to tylko fachowcy
wiedzą, czym są derywaty albo tzw. ETF-y
(zainteresowanym wyjaśnię to na stronie
www.fortunaradzi.pl).

Amator na giełdzie
Z tego powodu wiele osób sądzi, że samo
dzielnie coraz trudniej lokować kapitał,
inwestować na giełdzie, kupować jednostki
uczestnictwa. Uważam, że to się udaje, ale lub czasu, by śledzić, co się dzieje na rynkach,
przydaje się też pomoc fachowców.
dobrym rozwiązaniem może być zdanie się
Tylko komu wierzyć? Jak odróżnić fałszywych na maklerów i doradców finansowych.
proroków od dobrych doradców? Kiedy dołączyć Zanim jednak zaniesiemy oszczędności do
z inwestycjami do korzystnego trendu? Jak uniknąć biura, dobrze jest ustalić opinię innych
łapania spadającego noża, czyli kupowania klientów o jego skuteczności, poznać
taniejących akcji po zbyt wysokiej cenie?
pracowników, zapytać o ukończone kursy,
doświadczenie i wyniki osiągane dla
Własne reguły
Podstawowe kryteria inwestowania trzeba klientów. I koniecznie trzeba sprawdzić, czy
sobie wyznaczyć we własnym zakresie. Jeśli firma nie znajduje się na czarnej liście
chcemy spać spokojnie, to większą część Komisji Nadzoru Finansowego.
środków włóżmy w obligacje skarbowe lub Nie wszystko złoto...
przyzwoicie oprocentowaną lokatę bankową Bo fałszywych proroków wszędzie pełno.
objętą gwarancjami BFG.
Nawet telewizja reklamuje fundusze oferują
Jeśli liczymy na wyższe zyski, a jednocześnie ce tzw. odwróconą hipotekę.
jesteśmy gotowi do poniesienia większego ryzyka Akurat wczoraj wpadła do mnie sąsiadka,
(i ewentualnej straty), możemy zainwestować
pani Irena, aktywna emerytka po siedem
oszczędności na giełdzie. Byleby zawczasu dziesiątce. Przyniosła ulotkę funduszu
odpowiedzieć sobie na pytanie: czy liczę na wzrost hipotecznego. - Dosłownie spadli mi z nieba,
kursu akcji, czy na wypłatę dywidendy.
panie Fortuna. Obiecują kilkaset złotych do

Pomoc doradców
Dla osób, które nie mają wystarczającej
wiedzy, by wybierać instrumenty finansowe

- Odwrócona hipoteka to ciekawy pomysł na
godne życie na emeryturze, ale na razie nie
w naszym kraju - odpowiedziałem. - Póki nie
będzie właściwych regulacji prawnych, proszę
ostrożnie podchodzći do funduszy hipotecznych.

Da się uczciwie
Odwrócona hipoteka powinna działać jak
w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.
Tam jest to kredyt bankowy udzielany osobom
starszym jednorazowo lub w formie rat. Jego
wysokość ustala się z góry na podstawie
rynkowej wartości nieruchomości. Zabezpie
czeniem jest hipoteka.
Po śmierci kredytobiorcy spadkobiercy mogą
spłacić zaciągnięty przez niego kredyt i wtedy
hipoteka wygasa. Jeśli kredyt nie jest spłacany
przez spadkobierców, to bank dochodzi wierzy
telności, sprzedając nieruchomość na rynku. Po
zaspokojeniu roszczeń nadwyżkę pieniędzy
bank przekazuje spadkobiercom zmarłego.
Bank zarabia na operacji, może nawet spore
kwoty, ale nie przejmuje podstępnie nierucho
mości na własność i nie uprawia lichwy.

emerytury właściwie za nic. Wreszcie będę
żyła jak niemiecki emeryt. Tylko co właściwie
znaczy ta odwrócona hipoteka?

Pokusa nadużycia
- U nas, pani Ireno - wyjaśniam sąsiadce tzw. fundusze hipoteczne wykorzystują
instytucje dożywocia i renty, znane z Kodeksu
cywilnego. W zamian za przeniesienie własno
ści, fundusz wypłaca dotychczasowemu właści
cielowi rentę aż do śmierci. I co najważniejsze,
własność mieszkania, domu przechodzi na
instytucję już przy podpisaniu umowy.
Umowy są tak zawierane, że spadkobiercy nie
uzyskają nawet części wartości nieruchomości.
Można sobie wyobrazić, że senior umiera zaraz
po podpisaniu umowy. Wtedy nieruchomość
przejmuje fundusz - praktycznie za kilkaset
złotych, a spadkobiercy nie mają nic.
Z kolei, gdy senior-jakby na złość funduszowi żyje długie lata, a fundusz hipoteczny bankrutu
je, to kto wtedy wypłaca rentę? Czy senior może
mieszkać w nie swoim mieszkaniu? Firmy
oferujące odwróconą hipotekę to zwyczajne
przedsiębiorstwa działające na zasadach
ogólnych, nie podlegające regułom Komisji
Nadzoru Finansowego.

Brakuje gwarancji
Ryzyko nadużycia bierze się z zastosowania
umowy dożywocia, z założenia zawieranej
między osobami bliskimi, zwykle spokrewnio
nymi. W tej konstrukcji zbywca miał być
traktowany jak domownik, któremu przysłu
guje wyżywienie, opieka, pielęgnacja w choro
bie i na koniec pogrzeb. Tymczasem firmy, nie
objęte nadzorem finansowym, użyły przepi
sów regulujących życie rodzinne do celów
komercyjnych.
Gwarancja niezależności
Jeśli nie udało się nam zgromadzić nic poza
mieszkaniem, to nawet ta nieruchomość może
dać gwarancję niezależności lub być trampoliną
finansową dla następnych pokoleń.
-Trzebajednak-i tu spoglądam na panią Irenę
- z nieruchomościami postępować rozważnie,
bo życie potrafi sprawiać różne niespodzianki,
a o fałszywych doradców nietrudno.
Wasz aspirant Fortuna
Zapraszam na moją stronę www.fortunaradzi.pl.

Jak (obecnie) działają fundusze hipoteczne?
Nietrafione inwestycje

Poszukaj przykładów ryzykownych
inwestycji w swoim otoczeniu, wśród
znajomych, w artykułach w naszym
tygodniku czy w internecie. Jak dużo
stracili naiwni inwestorzy? Czy
rozumieli, w co wkładają pieniądze?
Czyich porad posłuchali?
Podziel się swoją wiedzą z rodziną,
przyjaciółmi, także z rodzicami i dziadka
mi. Może w ten sposób uchronisz ich
przed fałszywymi prorokami?

Tnieszkahtójęroęfytą???:

Wraz z rodzicami lub dziadkami
oszacuj wartość ich mieszkań lub
domów. Oblicz, jaką miesięczną kwotą
dysponowaliby po sprzedaży swoich
mieszkań czy domów w wieku 65 lat
(załóż, że będą żyli jeszcze przez 15 lat).
Rodzice lub dziadkowie musieliby
wówczas wynająć mieszkanie w okolicy,
a ich koszty utrzymania byłyby większe.
Czy takie rozwiązanie opłaciłoby się
emerytom i całej rodzinie? Rozważ
argumenty za i przeciw.

właściciele nieruchomości

Dla kogo?

emeryci

powyżej 65 lat

Kto wypłaca?
Wypłaca firma pożyczkowa, a nie
bank.

Zasada działania

Wytnij i zachowaj kupon ze
sprawnością, a rozwiązania
ćwiczeń prześlij na adres e-mail:
fortunaradzi@gmail.com

a

ĆWICZENIA

Cywilna umowa dożywocia z rentą,
a nie kredyt.

Zmiana właściciela
KONKURS

CartP Mfufónan?e
J Financial Wisdom for Life

rtcf

to obozy edukacyjne, na
które Amerykanie wysyłają dzieci i młodzież,
by nauczyć ich niezależności finansowej.

Camp Millionaire

Wysokość wpłat

Zbierając systematycznie wycinane z gazety
znaczki sprawności, możesz zdobyć miejsce na
takim obozie dla siebie lub dla wskazanej osoby
w wieku 16-19 lat.
Tygodniowy obóz zorganizuje Akademia Leona
Koźmińskiego w czerwcu 2013 r. Laureaci konkur
su mają sfinansowany cały pobyt w Warszawie.

li

Zależy od oferty i wyceny fundu
szu hipotecznego.

Prawa spadkobierców

Ograniczone albo żadne, zysk po
sprzedaży nieruchomości trafia do
funduszu hipotecznego.

Szczegóły KONKURSU znajdziesz na
www.fortunaradzi.pl
\_________________________ J

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

NBP
Narodowy

Przy podpisaniu umowy, a nie po
śmierci emeryta.

Bank

Polski

30 ogłoszenia drobne
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• Kasacja pojazdów, zaświadczenia
do wydziału komunikacji. Bezpłat
ny odbiór z domu klienta. Płacimy
gotówką, 690-993-034, www.kasacja.
wodzislaw.pl.

SPRZEDAM
• Vw passat kombi, 1993 r., benzyna,
bezwypadkowy, garażowany, bogate
wyposażenie, 509-087-666 po 15.00.

• Skup, złomowanie pojazdów,
pomoc drogowa, bezpłatny odbiór
pojazdu od klienta, zaświadczenia
złomowania pojazdu, 662-666-733,
515-524-137.

• Volkswagen golf IV 2003 rok 1,9 tdi,

klimatronik, 10 x airbag, podgrzewane
fotele, żółty, bezwypadkowy, 17 000 zł,
602-710-872.

KUPIĘ

INNE

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
wynajem samochodów i lawet. Sprze
daż części używanych, 604-344-033,
793-913-434.

• Serwis auto gaz, ul. Świerklańska 5.
Montaż, serwis LPG, tel. 32-733-07
33, 503-949-821, raty, samochód
zastępczy.

• Auto-skup - skupujemy wszystkie
samochody osobowe, dostawcze,
sprawne oraz do złomowania. Płacimy
najlepiej, 792-785-493.

• Autokasacja, zaświadczenia, odbiór
od klienta bezpłatny, płacę najlepiej,
692-236-095.

• Kupię samochód, gotówka, 500-656
400.

• Opony letnie, felgi, alufelgi. Nowe,
używane. Najtaniej. Montaż gratis.
Gacka, Racibórz, Mariańska 25, 32-415

• Kupię ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. 602-811-423.

18-68, 504-476-839.
• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,

• Auto-skup. Osobowe, dostawcze. Całe
oraz uszkodzone. Gotówka od ręki,
darmowy dojazd, dobre ceny, 512-700
770.

pełnosprawne i do remontu, 533-720
416.

• Auto-skup. Auta wszystkich marek,
całe, uszkodzone. Transport gratis.
Złomowanie samochodów, 510-519
858, 507-803-399.

• Akcje (prawa do akcji) JSW kupię,
513-288-524.

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

• Hamaro s.c. - złomowanie samo

KREDYTY - POŻYCZKI

chodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

• Masz złą historię kredytową? Bank Ci
odmówił? My Ci pożyczymy! Zadzwoń
32-415-82-28 lub wyślij sms 881-367-163.

• Bezpieczna pożyczka bez BIK! Mini
mum formalności. Do 6 000. Osoby
pracujące, emeryci i renciści. Możliwy
dojazd do klienta, Racibórz i okolice.

dostawcze

Tel. 531-951-213.

_ sprawn®.|<ovve
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każda marka
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każdy rocznik
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796 383 483
530 483 573

uproszczona. Kredyt na oświadczenie
do 200.000 zł. Zapraszamy Strefa Bi
znes, Racibórz, ul. Opawska 76. Tel. 882

korepetycji z matematyki i języka pol
skiego. Przygotowuję do egzaminów
gimnazjalnych i matury. Cena 20 zł/h,

193-434, 882-193-333.

tel. 724-494-419.

• Kredyty i leasingi samochodowe na
oświadczenie, uproszczona procedura,
decyzja tego samego dnia. Zapraszamy
Strefa Biznes, Racibórz, ul. Opawska 76.
Tel. 882-19-34-34 lub 882-19-33-33.

• Kredyty konsolidacyjne od 10 000,
rata 202 zł, tel. 32-415-32-82, 32-423
68-52.
• Oddłużeniowe od 50 tys. zł, rata 368
zł, tel. 32-422-50-42, 32-423-56-17,
535-223-220.
• Kredyty od 15 000 zł, rata 297 zł,
bezwiekowo, tel. 32-455-68-65, 32

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam dom wraz z ogrodem
w Pawłowie przy głównej ulicy, 796
658-369, 0049/7214-024-5985.
• Sprzedam nieruchomość 17 a, zabudo
wana domem, warsztatem, ogrodzona,
Olza, ul. Dworcowa 6, tel. 32-451-16-10,
693-525-009.
• Działki budowlane, Wodzisław Śl.,
Turza Śl., atrakcyjne położenie i ceny.

470-48-15.

Bezpośrednio od właściciela, 609-338
999.

• Kredyty konsolidacyjne od 50 000 zł,
rata 889 zł, tel. 32-427-01-67, 535-500

• Sprzedam jednorodzinny dom
do remontu, 8 km od Raciborza, częś

095.

• Kredyty na zakup lub pod zastaw
samochodu oprocentowanie 7,9 %
do 100% wartości samochodu. 32-700
72-11.

oddłużeniowe, pozabankowe BEZ BIK,
tel. 32-700-70-40.

ciowo podpiwniczony, z budynkami
gospodarczymi i garażem. Cena 95 tys.
(do negocjacji), tel. 787-679-031.
• Sprzedam działkę wraz z lasem i po
lem (razem pow. 0, 7412 ha) Rzuchów,
tel. 32-430-10-59.

• Działki budowlane, ok. 7 arów i 8 arów,
ogrodzone + media, Brzezie, ul. Kobyl-

ska, 607-436-668.

• Kredyty konsolidacyjne kwota 50 tys.
Rata 549 zł. Tel. 32-700-72-11.

• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
do remontu, Racibórz, 91,40 m kw.,

• Chwilówki, wypłata od ręki, w 15 mi

kamienica, cena 115 tys. www.kucza.
gratka.pl, tel. 602-695-159.

nut, bez BIK i sprawdzania, duża przyznawalność, 32-454-77-64, 515-454-398.

• Tylko u nas! Pożyczka z komornikiem,
zostaje Ci 850 zł, przyjdź, zapraszamy,

32-454-77-64, 515-454-398.
• Supernowość! Pożyczki do 10 tys. zł
na działalność gospodarczą, minimum

formalności, bez BIK, 723-533-881, 32
454-77-64.

• Sprzedam, kupię nieruchomości:

domy, mieszkania, działki. Daj nam
zlecenie na poszukiwanie nierucho
mości. Wejdź: www.kucza.gratka.pl lub
602-695-159.

• Sprzedam uzbrojoną działkę budowla
ną, 20 arów w Turzy Śl., cena do uzgod

nienia, tel. 605-550-758.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
najtańsze oprocentowanie, wysokie
kwoty, 32-726-73-96, 609-469-580,
606-765-223.

• Mieszkanie, 89 m kw., piwnica, III p.
kamienicy, atrakcyjna część Racibo

• Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł!
Proste zasady, bez zbędnych formalno
ści. Provident Polska S.A. - 600-400-295
(opłata wg taryfy operatora).

• Kredyty hipoteczne na budowę,
remont, spłatę zadłużenia, kupna
mieszkania, 32-726-73-96, 609-469-580,
606-765-223.

tel. 533-253-653.
• Potrzebujesz szybko gotówki na
święta? Provident Polska S.A 600
400-288 (taryfa wg opłat operatora).

MATRYMONIALNE
500-776-920. Serdecznie zapraszamy.

• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-426

• Świąteczna pożyczka od 300 zł! Provi

02-92, 696-478-189.

dent Polska S.A. 600-400-288 (taryfa wg
opłat operatora).

• Mężczyna pozna skromną panią

• Absolutna nowość! Pożyczki 30-stki!
Niebankowe, bez BIK. Najniższe kosz
ty pożyczek w Polsce. Bez ograni
czeń kwotowych! Emeryci i renciści
bez ograniczeń wieku. Zadzwoń!
Sprawdź! DAIGLOB Piechocka sp.j.
Tel. 694-826-852.

w wieku 38-48 lat. Oferty tylko matry
monialne. Kontakt sms 693-744-769.

rza, niski czynsz, atrakcyjna cena.
501-502-211.

• Do sprzedania słoneczne, 2-pokojowe mieszkanie przy ul. Słowackiego,
44 m kw., ładna kuchnia, cena 90 tys.
zł, tel. 501-717-181.

• Sprzedam działkę 26 arów, uzbrojona,
Głożyny, ul. Kominka, tel. 515-120-400.
• Jankowice Rudzkie! Hektar budow-

lano-rekreacyjny. Las, spokój, domek,
oczko, pozwolenia.. Racibórz, Gliwicka:
grunty inwestycyjne, tel. 601-463-290.
• Działka budowlana 598 m kw.
w Rudach. Działka budowlana 645 m
kw. w Szymocicach, 32-419-12-21, 609
540-074.
• Sprzedam lub wynajmę lokal
użytkowy o pow. 30 m kw. w centrum
Baborowa z zapleczem socjalnym
i dużą witryną. Cena sprzedaży 50.000
zł do negocjacji, Najem 500 zł netto.
Kontakt: 609-304-117.
• Sprzedam mieszkanie 54 m kw., Lotni
cza, Raciborz, tel. 600-962-940.
• Działka budowlana w Nędzy położona
przy oświetlonej drodze asfaltowej,
pow. 7,33 ara, prąd, woda, 660-509-210.

• M4, Racibórz ul.Eichendorffa, 91 m
kw., IIp./III, 110000 zł, 534-737-900,
www.kamel.nieruchomosci.pl.
• Sprzedam ziemię rolno-budowlanousługową, pow. 14 ha, w tym 2 ha lasu.
Cena 4,20 zł/m kw., Głubczyce, tel. 602
695-159.
• Dom, Racibórz, Ocice, 155 m kw.,
działka 14 arów, 375 000 zł, 537-315-949,
www.kamel.nieruchomosci.pl.
• Działka, Stara Wieś, 29.3 ara, 150 000
zł, 792-102-022, www.kamel.nieruchomosci.pl.
• Dom, Turza, 136 m kw., działka 50
arów, 359 000 zł, 537-315-949, www.
kamel.nieruchomosci.pl.
• M5, Racibórz, ul. Wileńska, 77 m kw.,
IIp./III, 534-737-900, 155 000 zł, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

• Okazyjnie sprzedam nowy, duży
dom jednorodzinny, b. ładnie po
łożony. Racibórz, Ocice, ul. Wiejska,

pow. 180 m kw. Cena do uzgodnienia
507-052-935.
• Okazja! Sprzedam mieszkanie M4
68,4 m kw, I p. Raciborz Ostróg, 506
011-304.
• Mieszkanie 3-pokojowe w Wojnowicach, 67 m kw., cena 84.000 zł, tel. 605
056-206.
• Sprzedam mieszkanie M-3, 51 m kw.,
po remoncie, Radlin - Głożyny, atrakcyj
na cena, 509-449-646.
• Sprzedam działkę w Raciborzu, rekre
acyjną 3,6 ara, altana do wykończenia,

NAUKA

• Sprzedam działkę budowlaną w Kuźni
Raciborskiej, pow. 3810 m kw. Atrakcyj
ne miejsce, tel. 503-853-678.

• Dom - szeregówka, Nędza, 126 m kw.,
1.76 ar, 215000 zł, 534-737-900, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

• Nie czekaj. Zaplanuj święta już dziś.
Szybka pożyczka bez BIK do 6 000.
Zadzwoń lub wyślij sms: 663-981-860.

• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-07-77,

• Centrum Raciborza, ul. Ludwika,
1 pokój, 25,4 m kw., 3 piętro, 69 tys.
Tel. 883-576-978.

• Zdecydowanie sprzedam lub
zamienię na 2 mniejsze: mieszkanie
M-5 w Raciborzu. 73 m kw., 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka/garderoba, balkon + przynależna
duża piwnica. VII piętro. Winda. Tel.
781-547-311, 603-966-093.

• Sprzedam dom w Cyprzanowie, 190
m kw. + garaż, na działce 1100 m kw.,
cena 220.000 zł do negocjacji, 32
418-81-69 po godz. 19.00.

• Kredyt z zajęciami do 2 tys. zł, chwilówki z zajęciami, kredyt ze złym BIK,

«/>

• Jesteś na karcie podatkowej? Po
trzebujesz kredytu? U nas procedura

Tel. 882-19-34-34, 882-193-333.

• Kredyty na spłatę komornika, trudne
kredyty, zaległe czynsze mieszkaniowe
itp. 32-726-73-96, 609-469-580, 606
765-223.

• Szybka pożyczka bez BIK. Na 12 do 48
m-cy. Od 1 000 do 50 000 dla osób pro
wadzących działalność gospodarczą.
Zadzwoń 32-415-82-28 lub 667-372-780.

Dzwoń! 501-011-090

• Język angielski, nauczanie indy
widualne, osoby w każdym wieku.
Przygotowanie do egzaminów. Dojazd
do klienta, 502-769-620.
• Uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych, średnich! Jestem
absolwentką studiów inżynierskich na
Politechnice Wrocławskiej. Udzielam

• Polska Grupa Finansowa oferuję
kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne,

GASTRONOMIA
• Kupię warszawę, syrenę, wołgę,
ładę, fiata 125 p, 126 p, kupię wszyst
kie nowe i używane części, gotówka
od ręki, 509-486-266.

• Chcesz szybko i bez zbędnych formal
ności otrzymać kredyt? U nas jest to
możliwe! Oferujemy kredyty bankowe,
pozabankowe i chwilówki. Zapraszamy
Strefa Biznes, Racibórz, ul. Opawska 76.

tel. 604-222-528.

• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygoto
wanie do egzaminów. Racibórz, Matejki

• Sprzedam garaż betonowy przy ul.
Wawelskiej w Rybniku. Cena do uzgod

4/2, tel. 32-415-25-84.

nienia. Tel. 662-884-540.

• M3, Kuźnia Raciborska, 54 m kw., II p./
IV, 89 500 zł, 534-737-900, www.kamel.

nieruchomosci.pl.
• M4, Racibórz, Ostróg, 64 m kw., parter/
IV, 136 000 zł, 537-315-949, www.kamel.

nieruchomosci.pl.
• M3, Racibórz, Nowe Zagrody, 42 m
kw., balkon, 95 000 zł, 537-315-949,
www.kamel.nieruchomosci.pl.
• M3, Racibórz, Ostróg, 52 m kw.,
balkon, 10 1800 zł, III p./IV, 537-315-949,

www.kamel.nieruchomosci.pl.
• Sprzedam mieszkanie z balkonem, 47
m kw., 2 pokoje, Racibórz, Ostróg, cena
78 tys., tel. 602-695-159.
• Sprzedam dom wolno stojący, Raci
bórz, Markowice, os. Słoneczny Stok,
203 m kw., 5 pokoi, działka 977 m kw.,
601-090-827.

Chcesz zamieścić ogłoszenie? - odwiedź nasze punkty:
RACIBÓRZ

RYDUŁTOWY

PSZÓW

• Wydawnictwo Nowiny, Sp. z o.o.
ul. Zborowa 4

• Sklep „Hit”, ul. Ofiar Terroru 59 a
pn. - pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00
tel. 32-457-63-34

• Kwiaciarnia Ładne Kwiatki
ul. Pszowska 555

pn. - pt. 8.00 - 16.00
tel. 32-415-47-27, fax 32-414-02-60

Godziny otwarcia: pn. - pt. 8.00 - 18.00
sob. i niedz. 9.00 - 13.00, tel. 509-134-736

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biuro 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
Mega Hit, os. XXX-lecia 62 a
pn. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00, tel. 32-457-63-34

• 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://oglo szenia.nowiny.pl
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• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
52 m kw., Racibórz, ul. Pomnikowa,
tel. 603-224-993.

• Do wynajęcia pokoje mieszkalne, Raci
bórz, ul. Pomnikowa, Polna, 300 - 500 zł
+ media, 781-838-373, 785-838-363.

• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić
pn. - pt 7.00 - 17.00.

• Sprzedam działkę budowlaną
w Rudniku, ul. Jesionowa, pow. 10,67 ar,
cena do uzgodnienia, 691-584-132

• Pomieszczenie pod działalność
gospodarczą, 75 m kw., Racibórz,
Polna 4, cena 1 000 netto, 781-838-373,
785-838-363.

• Zatrudnię kosmetyczkę/kosmetologa.
Wymagane doświadczenie min. rok,
tel. 606-457-148.

• 1900 zł/m kw., stylowe mieszkanie
3-pokojowe w kamienicy w centrum
Raciborza, 502-658-785
• 1590 zł/m kw. Nowe, luksusowe, 2-poziomowe, apartamenty w centrum Raci
borza. Czynsz 200 zł/m-c, 502-658-785
• Żory, działka budowlana, 3200 m kw.,
z budynkiem, w rozliczeniu mieszkanie
533-720-416.
• Sprzedam dom, 230 m kw., Racibórz
Obora, o wysokim standardzie (sau
na). 602-716-432.
• Sprzedam duży dom piętrowy,
możliwość prowadzenia działalności,
Bojanów, 886-531-343.
• Turza Śląska. Okazja! Sprzedam działkę
budowlaną, uzbrojona, atrakcyjne miej
sce, cena do uzgodnienia, 600-816-113.

KUPIĘ
• Kupię bezpośrednio mieszkanie
3-pokojowe w Rybniku lub Wodzisła
wiu Śl., może być do remontu, cena
60 000 - 105 000 zł, 50 - 65 m kw., pref.:
Maroko, Nowiny, os. XXX-lecia, bez wad

prawnych i bez obciążeń finansowych.
Tel. 518-581-424.

ZAMIENIĘ
• Zamienię mieszkanie czynszowe PGL
DOM, dwupokojowe, 48 m kw. w Raci
borzu przy ul. Słonecznej, w dobrym
stanie na mniejsze. Tel. 666-023-155.

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Wynajmę w Tworkowie mieszkanie na
II p., 80 m kw., 3-pokojowe, irene.kobylka@t-online.de, 0049/1702-105-434.
• Wynajmę lokal działalność, biuro,
sklep, 25 m. kw., Wodzisław - Cyganek
(obok skład budowlany, komis) 604
974-570.
• Wydzierżawię zakład stolarski o pow.
400 m kw. z kompletnym wyposaże
niem maszynowym oraz lakiernią. Za
kład nadaje się również na prowadzenie
działalności w innej branży. Miejsco
wość: Czyżowice, kontakt: 607-666-201

• Wynajmę powierzchnie handlowe
w Raciborzu, ul. Opawska, 250 m kw.,
135 m kw., 400 m kw., I piętro, nad
Biedronką. Tel. 507-052-935.
• Wynajmę umeblowane, 2-pokojowe
mieszkanie w Pszowie, tel. 515-364
733.
• Firma produkcyjna wynajmie halę
o pow. 500-800 m kw w Raciborzu
lub okolicach, tel. 664-903-777, email:
wsx54@wp.pl.
• Wynajmę mieszkanie o pow. 58 m kw.,
2-pokojowe w Raciborzu, 604-126-328,
660-980-315.
• Wynajmę pokoje dla firm (i nie tylko)
w domu wolno stojącym, internet, miej
sce parkingowe, Racibórz, 696-728-592.
• Wynajmę umeblowane pokoje (z
łazienkami). Racibórz, 600-801-134.
• Wynajmę nieruchomość wraz
z domem (parter+piwnica), garażem
w Raciborzu (ul. Rudzka 100), nie
ruchomość idealna pod działalność
gospodarczą, powierzchnia działki ok.
10 arów, utwardzony grunt, tel. +49
234-953-67-76.

• Wynajmę sklep, 100 m kw. przy ul.
Mickiewicza, w centralnym miejscu,
naprzeciwko Galerii Młyńskiej w Raci
borzu, cena 3800 zł netto. Wiado
mość arthen@arthen.pl, 602-716-432.
• Wynajmę budynek, ok. 30 m kw.,
pod gastronomię lub sklep na pl.
Wolności w Raciborzu, cena 1200 zł.
Wiadomość arthen@arthen.pl, 602
716-432.
• Wynajmę lokal 40 m kw., po byłej piz
zerii, na działalność gastronomiczną lub
inną, cena 1.300 netto/ m-c, Racibórz,
Londzina 15, 502-139-302.
• Wynajmę częściowo umeblowane
mieszkanie 2-pokojowe, 47,7 m kw.,
Racibórz, Opawska (k. Tesco), 32-415
23-34, 535-833-500.

• Wynajmę lokale handlowe pow. 20
i 40 m kw., Racibórz, Opawska (koło Bie
dronki), 0049/6938-7945, 609-224-470.

• Odstąpię dobrze prosperujący dom
przyjęć w okolicach Raciborza. 501
782-872.

• Sławików k/Raciborza sprzedam
mieszkanie lub wynajmę osobie bez
nałogów ze stałymi dochodami, 787
369-083.

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

• Wynajmę kawalerkę, 36 m kw.
w Raciborzu, tel. 693-667-344.
• Wynajmę w pełni wyposażony klub
bilardowy, możliwość rozwinięcia
gastronomi, parking, Racibórz, 607-841
942, 603-460-249.
• Wynajmę pomieszczenia na cele pro
dukcyjne, handlowe lub magazynowe,
Racibórz, 603-460-249, 607-841-942.
• Do wynajęcia od 200 do 600 m kw.
powierzchni handlowo-usługowej,
Racibórz centrum, parter, parking, 661

116-077.
• Do wynajęcia komfortowe, umeblo
wane mieszkanie, 116 m kw., atrakcyjna
lokalizacja w centrum Raciborza, 601
949-906, 661-116-077.

• Zagraniczna firma wprowadzająca
nowy produkt dla zdrowia, przyjmie
do pracy na Śląsku, 604-425-727, e-mail:
bretvan@gmail.com.
• Firma transportowa z Rybnika zatrudni
kierowcę C + E (firanka). Tel. 604-782
270.

• Zatrudnię emeryta, 602-118-208.
• Restauracja z Raciborza zatrudni
kucharzy, kucharki oraz pomoce ku
chenne, tel. 32-415-75-85, braxton@
onet.pl.

• Zatrudnimy sprzedawcę w betoniarni
w Wodzisławiu Śl. Wymagane doświad
czenie. Praca w terenie. Etat + prowizja.
Tel. 502-264-878.
• Przyjmę panią na staż pracy w charak
terze pomocy kuchennej do restauracji.
Racibórz, 603-460-249.
• Zatrudnię doświadczonych murarzy
z okolic Wodzisławia, 608-022-403.
• Zatrudnię kelnera/kę z doświadcze
niem do restauracji w centrum Racibo
rza. 501-782-872.
• AHU 3 działy administracja - call
center - handlowy - 152 zł/h, tel. 537
468-098
• Opiekunka osób starszych z komuni
katywnym niemieckim. kontakt, tel. 32
320-00-89 lub 725-474-024.
• Ambitne młode osoby na różne stano
wiska 1500-2000 zł/m 537-468-109.
• Pewna praca w Niemczech ruszto
wania, wymagania prawo jazdy kat CE
podstawy języka, tel. +49 176-11-66
77-01.

• Szukam koleżanki do współpracy,
508-168-859.
• Restauracja w Wodzisławiu zatrudni
kucharza z doświadczeniem. Dzwo
nić po 12h, 667-911-148.

• PPKMiL Sp. z o.o. zatrudni kierowcę
kat C+E, wymagane doświadczenie na
wannach, karta kierowcy. CV przesyłać
na adres e-mail: praca@ppkmil.com.pl
lub fax 32-338-08-75 tel 32-338-08-70.

• Poszukuję do wynajęcia pola 1 do 2
ha pod uprawę ziół. Okolice Raciborza,
501-782-872.

• Do wynajęcia bar, Wodzisław, ul. Ks.
Konstancji 4, 605-059-883.

• Wynajmę wyremontowane
i częściowo umeblowane 2-pokojowe mieszkanie, 48 m kw. Czynsz wraz
z odstępnym 900 zł + media, kaucja
2700 zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909
619 w godz. 9.00 - 20.00.

• Czeska firma marketingowa przyjmie
do pracy na Śląsku osoby w dowolnym
wieku, e mail: braiva@onet.pl.

PRACA
DAM PRACĘ
• Firma holenderska zatrudni osoby na
produkcji. Wymagany język angielski
lub niemiecki. Zapewniamy transport,
zakwaterowanie, 32-410-92-80.
• Praca dla kobiet - opieka nad star
szymi osobami. Wymagana znajomość
języka niemieckiego. 32-419-83-13.

• Centrum Promocji Zdrowia i Urody
w Raciborzu, min. średnie 3 kreatywne
osoby. 691-488-826 dzwonić 8.00-9.00.

• Zatrudnimy pielęgniarki do Domu
Spokojnej Starości w Zabełkowie, praca
stała lub dodatkowa, 665-134-082.

• Zajazd Malibu w Raciborzu zatrudni na
dobrych warunkach kelnerki z doświad
czeniem, tel. 32-417-25-14, 602-259-603.
• Nowo powstająca restauracja
Chata Staropolska w Świerklanach
zatrudni doświadczonego kucha
rza. CV prosimy przesyłać na adres:
jureczka@onet.pl, tel. 604-884-774,
533-900-234.

• Zatrudnię dekarza, cieślę. Praca
w Centrum Dachowym, Rybnicka 47,
Racibórz, 32-415-43-18, 607-666-068.
• Firma finansowo-ubezpieczeniowa
poszukuje kandydatów na stanowisko
menager sprzedaży. Więcej informacji
pod nr 698-265-051 .
• Night club Fantasy zatrudni panie.
Wysokie zarobki. 515-364-733, www.
fantasyclub.pl.

• Kierowców C+E zatrudni „Sanco” Sp.
z o.o. Oferujemy: podstawa + diety,
wyjazdy do krajów UE z powrotami
do Polski. Mikołów, 32-226-45-91.

• Zatrudnimy panie i panów z II i I grupą
inwalidzką z terenu Raciborza i Rybnika.
Kontakt 510-228-807.

• Zatrudnię do prac ociepleniowych,
stała umowa, 798-384-571.

• Spółka finansowa Eurocent za
trudni przedstawicieli finansowych
z Pszowa, Lubomi i Tworkowa. Praca
dodatkowa, atrakcyjne wynagrodze
nie prowizyjne + telefon! Wyślij CV:
praca@eurocent.pl.

• Pewna praca w Niemczech, kierowca
kat. CE, ADR, znajomość języka, warunki
dobre, tel. +49-176-11-66-77-01.

• Przyjmę dziewczynę do pracy
w restauracji Auchan w Raciborzu,
uśmiechniętą, miłą, komunikatywna,
600-245-105, 32-42-41-926.

• Retro Pub przyjmie barmankę na staż

• Poszukuję pracy jako kierowca B,C,E,
ADR cysterny, operator sprzetu cięzkiego, znajomość językow, 507-709-403.
• Dyspozycyjny, sprawny emeryt szuka
pracy tel 601-260-472.

finansowy prze PUP Racibórz, ul. Ocicka
32, Racibórz, 663-820-001
• Firma metalowa z Raciborza zatrudni
operatora kuźniarki do produkcji śrub.

Wymagania: doświadczenie operator
skie przy obsłudze maszyn (mile widzia
ne kuźniarek firmy Sacma), komunika
tywność, dyspozycyjność. Wiek 25-50
lat. CV + LM: info@kamco.pl.
• Pracownik biurowy: pozyskiwanie
klientów, przygotowywanie ofert. Umo
wa zlecenie, praca 3 dni w tygodniu.
CV prosimy wysyłać na adres: biuro@
nomat.com.pl.
• Austria, Niemcy, praca dla fachowców,
dobra znajomość niemieckiego: stolarz,
hydraulik, spawacz, pielęgniarka,
tel. 32-332-64-62, 696-491 -069.
• Zatrudnię doradcę finansowego.
Średnia prowizja za 1 umowę: 350 zł.
Tel. 667-372-780.
• Przyjmę do pracy w polu przy warzy
wach, Racibórz, 605-047-173.
• Przyjmę do pracy przedstawiciela
handlowego. Wymagane prawo jazdy,
wykształcenie min. średnie, komunika
tywność, 601-533-308.
• Poszukuję osoby do wyprowa
dzania 5-letniej suczki na spacer
(American Staffordshire Terrier). Rano
i popołudniu, codziennie, łącznie
1,5 do 2h dziennie. Proponuję 500 zł
miesięcznie. Wodzisław, os. Piastów.
Kontakt: kasior.klm@gmail.com, tel.
792-514-428.

• Zatrudnię rysownika CAD (balustrady,
schody, konstrukcje). Wymagana komu
nikatywna znajomość j.niemieckiego.
Mile widziane doświadczenie. CV:
biuro@silverstal.pl.
• Salon meblowy w Raciborzu zatrud
ni kierowcę kat. B z lekkim stopniem
niepełnosprawności do rozwozu
mebli, na dobrych warunkach finan
sowych, 32-415-07-78, CV na arthen@
arthen.pl.
• Grupa Itum zatrudni pracownika
magazynu szczegóły na www.itum.
com.pl lub tel. 515-034-820.
• Grupa Itum zatrudni kierowców kat.
C+E. Szczegóły na www.itum.com.pl
lub 515-034-820.
• Zatrudnię cieśli, zbrojarzy, tynkarzy na
agregat, 606-876-557, 669-588-558.

RÓŻNE
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57
64, 501-317-662, www.hummerlimuzyna.com.pl.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.
• Ekogroszek, węgiel, flot i muł, tel. 608
315-746.

• Drewno kominkowe, rozpałkowe,
do wędzenia, www.drewno-ekopal.pl.
Drewno kominkowe od 160zł, opałowe
od 120zł. Tel. 668191265.
• Drewno opałowe - 100 zł, transport,
32-430-85-77, 32-454-61-37.

• Węgiel, eko groszek, węgiel
brunatny, flot, muł, od 120 - 280

pln. Drewno rozpałkowe, opałowe,
kominkowe. Zapewniamy transport
i gwarancję jakości, 698-940-343.
• Kupię stare motory, motorowery,
zegary, meble, militaria, monety,
zdjęcia, radia, medale oraz inne starocie
663-125-597
• Złom, odbiór od klienta, 509-162-624.

• Eko groszek. Kazimierz Juliusz,
Pieklorz. Każdy opał na zamówienie!
Tanio! Transport gratis. Jakość gwa
rantowana! Tel. 506-186-677.
• Tuje, świerki i inne ozdobne - b. tanio

sprzedam, od 2.50 zł, 32-476-51 -42,
503-532-965.
• Altany, domki, meble ogrodowe,
balustrady z drewna, schody. Firma
Frydrych, Syrynia, 602-118-208, 32-451
73-18.
• Przyjmujemy w komis dowolny towar.
Racibórz, Hala Sezam, Eichendorffa/
Kościuszki, 607-841-942, 32-414-05-29.
• Likwidujesz, remontujesz mieszkanie,
dom? Kupię stare sprzęty gospodarcze,
przedwojenne rowery, części, żarna
i inne starocie, 663-125-597.
• Sprzedam przyczepę campingową
w Brennej, 4.000 zł, 609-540-074.

• Drewno kominkowe już od 170 zł,
brykiet bukowy od 17 zł/worek (op
cja dostępna przy zamówieniu tony).
Szybki termin realizacji zamówień.
Transport do 10 km gratis! Rogów, ul.
Raciborska. Tel. 531-666-396.

• Przyjmę do pracy na stanowisko kasjer-sprzedawca w branży spożywczej
i ogrodniczej, Chałupki, 501-485-402.

POSZUKUJĘ PRACY
• Przyjmę pracę jako gosposia domowa
lub jako sprzedawca odzieży, obuwia,
nagrobków, wynagrodzenie 600 zł,
604-706-996.
• Poszukuję pracy jako pracownik go
spodarczy (drobne naprawy budowla
ne, koszenie trawy, naprawy ślusarskie)
bez nałogów, 668-813-190.
• Murarz, tynkarz z 10-letnim doświad
czeniem szuka pracy na terenie Radlina
i okolic, 605-852-129.

OWAR ZYS
• Iwona, Racibórz, 698-009-242.

• Iza, Wodzisław, 518-645-151.
• Blondyneczka, Wodzisław, 516-480
740.
• 40-latka, Ewcia, 886-392-670.
• Dojrzała, centrum, 660-821-989.
• Majka, 530-921-350.

• Zwinne usta, 600-624-753.
• Blondynka, Rybnik, 515-049-175.

• Emerytowana pielęgniarka szuka
pracy lub pomoże w opiece nad chorym
w domu (okolice Rydułtów) 517-060-913.

• Kusząca nowa, 534-062-393.

• Szukam stażu, pracy (kelnerka, bar
manka, sklep, gastronomia, produkcja,
targ, pomoc domowa, sprzątaczka,
opiekunka osób starszych, dzieci
i wszystkie inne) nie mam doświadcze
nia ale szybko się uczę, 518-399-359,
powiat raciborski i wodzisławski.

• Dojrzała, XXL, 534-876-162.

• Uległa XL, 881-654-825.

• Claudia, Racibórz, 788-963-960.

• Słodka kobietka, 883-272-757.
• 606-521-450, Radlin.
• Dziewczyna, Żory, 503-960-751

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH (do 15 słów)
•
•
•
•

motoryzacja - 15 zł
biznes - 15 zł
gastronomia - 15 zł

kredyty, pożyczki - 15 zł

•
•
•
•

nieruchomości - 15 zł
matrymonialne - 10 zł
nauka - 10 zł

różne - 10 zł

•
•
•
•

podaruję - 10 zł
zguby - 10 zł

praca (promocja) - 5 zł

towarzyskie - 30 zł

•
•
•
•

transport - 15 zł
turystyka - 15 zł

noclegi - 15 zł

usługi rem.-bud.- 15 zł

•
•
•
•

usługi - 15 zł
wróżby - 15 zł
zdrowie - 15 zł

zwierzęta - 15 zł

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI: pogrubienie + 5 zł, ramka + 5 zł, kontra + 5 zł, apla + 5 zł, kolor + 5 zł, ogłoszenie podwójne (do 30 słów) + 10 zł

32 ogłoszenia drobne
• Ania, 45, 694-691-171.
• Julia, Rybnik, 516-505-831.
• Kasia, Rybnik, 783-620-601.
• Sara, weekendy, 505-606-551.
• Kasia, Racibórz, 789-369-086.
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• Tapicerstwo: renowacje, naprawy,
usługi. Transport gratis! Wodzisław Śl.,
tel. 530-393-336, 796-626-146.
• Ogrodzenia siatkowe-panelowe,
producent, montaż. Siatex-Pol,
www.siatexpol.pl, tel. 601-206-789.
Rybnik, ul. Grunwaldzka 64.

• Ewelina, 886-309-057, Racibórz.
• Wodzisław, 33-latka, 513-248-217.
• Wodzisław, Blondyneczka, 515-554

532.
• Nowa, Racibórz, 513-968-171.
• Nadia, Racibórz, 667-155-251.
• Sara, Wodzisław, 535-087-133.
• Gabi, Wodzisław, 661-613-025.

• 40-latka, Wodzisław, 535-829-199.
• Klaudia, Wodzisław, 605-503-427.
• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

• Marta, Wodzisław, 797-421-966.

• Ola, Wodzisław, 882-830-252.
• Ukrainka, 19-tka, 730-838-381.
• Dyskrecja, 45-latka, 888-967-756.

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

32-415-30-94.
• Najtańszy transport mikrobusami
maxi, kontenerami. Przewóz mebli,
towarów Polska - Niemcy, Belgia,
Holandia. Tel. 77-482-99-39.
• Carmad - wypożyczalnia samocho
dów. W ofercie samochody osobowe
oraz busy 9 osób. Kontakt: 533-080-533.
• Transport, przeprowadzki, przewóz
mebli, AGD. Racibórz, kraj, zagranica,
600-586-810.
• Usługi transportowe w kraju. Przepro
wadzki, przewóz mebli, materiałów wy
kończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Usługi przewozowe. Przewóz osób
w kraju. Imprezy okolicznościowe, lotni
ska, itp. (6 osób), 667-970-566.

TURYSTYKA
• Nie przegap okazji! Tylko teraz
rabaty do 20%! Dzieci od 790 zł!
Gwarancja niezmiennej ceny oraz
vouchery na wycieczki fakultatywne
gratis! Zapraszamy! Biuro Podróży
WW, Św. Jana 1, Wodzisław, 32-455
55-00, www.wakacjeww.pl.

USŁUGI
• Wynajem podnośników koszowych
- zwyżek, wysokość 20 metrów. Wy
cinka drzew, usuwanie sopli, www.
wynajem-rusztowan.com, 660-782
402.

• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszel
kiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta.
Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.
• Ogrodzenia - wyprzedaż, tel. 33-488
05-64.

• Brukowanie. Kanalizacje. Komplek
sowe usługi brukarskie, przyłącza
kanalizacyjne. Pomiar wycena
bezpłatnie, tel. 600-502-817, 32-456
23-81.
• Karcher - czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samo
chodowej, Racibórz - Brzezie, Wysoka
6, 32-415-66-59, 661-758-976.

• Opał - multikar, niskie ceny trans
portu, tel. 514-014-558.
• Zakład pogrzebowy Hades, Gołko
wice, ul. 1 Maja 20; Rogów, ul. Parko
wa 11, tel. 32-472-72-72, tel. 602-587
936. Świadczymy usługi całodobowo.
Rozliczamy zasiłek pogrzebowy.
• Projekty ogrodów, przycinanie,
wycinanie drzew i krzewów, sprzątanie
ogrodów, renowacja trawników, 503
405-743.
• Meble na wymiar. Oferujemy: kuchnie,
szafy, zabudowy, meble biurowe oraz
pokojowe. Bogaty wybór frontów oraz
akcesorii. Pomiar oraz wycena gratis,
tel. 663-081-689 lub 504-737-703.

USŁUGI REM.-BUD.
• Art-Bruk usługi brukarskie, drenaże,
płoty z kamienia naturalnego i inne,
możliwość negocjacji cen, 511-701-520,
798-516-003.
• Wynajem rusztowań. Promocja
całoroczna 10 gr za m kw./doba, więcej
na www.wynajem-rusztowan.com,
660-782-402.
• Wylewki maszynowe, tel. 660-447
023, pomiar poziomów oraz fachowe
doradztwo na budowie - gratis!
• Henrieta Woźniak - architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa in
westycji, aranżacje wnętrz, 691-779-787.
• Malowanie, tapetowanie, płytkowanie,
panele podłogowe, podwieszane sufity,
gładzie, małe elewacje, poddasza, tyn
ki. Czysto, solidnie, 530-523-000.
• Budowa od podstaw, docieplenia,
malowanie elewacji, tynki natrysko
we, wykończenia wnętrz, płyty k.-g.
Remonty, 603-839-917.
• F.H.U. oferuje usługi w zakresie sprze
daży i montażu instalacji, klimatyzacji,
wentylacji, wod.-kan., c.o., gaz, pompy
ciepła, solary, wymiana kotłów, 668
243-160.
• Malowanie mieszkań, elewacji,
dachów, podbitek, 30-letnie doświad
czenie, 32-430-07-00, 781-759-872,
32-421-07-98.
• Brukarstwo, utwardzanie terenu, robo
ty ziemne, drenaże, usługi minikoparką
tel. 605-228-124.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych scho
dów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691 -539-589.
• Tynki maszynowe, wylewki mixokretem, ocieplanie budynków, 607-686
794.
• Wykończenia wnętrz, remonty, budo
wa domów, ogrodzenia, klinkier, granit,
kostka brukowa malowanie, gadzie,
kafelkowanie, panele 601-479-637.
• Kompleksowe remonty łazienek, c.o.,
wod.-kan., malowanie, tapetowanie,
panele, gipsy, 695-383-890.
• Odkurzacze centralne, instalacje elek
tryczne, 660-665-329.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
mieszamy tynki, przycinamy parapety
od ręki, tynki Kreisel. Dekortynk, 32
415-18-64, 691-717-839.

• Kompleksowe remonty, adaptacje,
łazienki, płytki, panele, regipsy, malo
wanie, tel. 886-599-498.

• Szalunki, rusztowania - Sambor,
32-739-83-63, 606-940-998.
• Tynki cementowe wewnętrzne i ze
wnętrzne, agregatem, pod malowanie,
ocieplanie budynków, tynki akrylowe.
Negocjacja cen. 510-727-827.
• Kafelkowanie schodów, tarasów,
łazienek, gładzie gipsowe, montaż płyt
gipsowych. Projektowanie łazienek.
Tel. 886-317-863.
• Brukarstwo. Szybko, tanio, solidnie.
510-097-750.

• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowa
nie. Fak. Vat, 502-087-125, 32-457-93-32.
• Ogrodzenia betonowe, produkcja,
montaż, transport, najtańsze podmu
rówki. 604-25 1 -289, 608-469-112, www.
alpa.rybnik.pl, Atrakcyjne ceny!

cje, kafelkowanie, wykończeniówka,
łazienki, kompleksowe brukowanie
z materiałem, płoty z montażem, 507
709-403.

w godz. 8.00 - 9.00.

WRÓŻBY

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

• Dachy, gonty, papa, pokrycia kom
pleksowo, tel. 32-421-72-04, 504-145
990.

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn-pt, 15.00 - 17.00, tel. 32

• Remonty A - Z. Kompleksowe
remonty mieszkań, sklepów poddaszy,
domków jednorodzinnych, docieplanie
elewacji. Solidnie, 530-907-950.
• Usługi tynki zwykle, dekoracyjne, mu
rowanie, kafelkowanie, płyty gipsowe,
panele, malowanie, sufity podwieszane,
głądź, ocieplanie, 697-395-230.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity pod
wieszane, płyty kartonowo - gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• Usługi instalacyjne, wod-kan, elek
tryczne, zabudowa k.-g., budowlanka,
itp. Sprawnie i solidnie, 531-098-990.

• Tanio kostka brukowa od 26 zł
z transportem, brukowanie placów,
dróg, podjazdów 601-080-781, kupon
rabatowy.

• Specjalista - alergolog. Testy, spirome
tria, porady. Novum-Med, Wodzisław
Śl., 26 Marca 164, tel. 32-453-02-50.

laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia. Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.
derma.neostrada.pl.

• USG - Kolor - Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,

Racibórz, Kasprowicza 1, pn.,wt., czw.,
pt. 12.15 - 14.15, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

ENDOKRYNOLOGIA
• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław, 32
456-26-36, 602-737-205.
• Irena Leśnik, specjalista chorób we

wnętrznych, leczenie ta rczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.

INTERNA
• Krężel Jarosław, specjalista chorób we
wnętrznych, przyjmuje w środy 16.00
- 17.00. Racibórz, W. Polskiego 26b/7,

• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy klinkier,
solidnie, tanio, FV, 606-118-496.

• Docieplenia budynków, ceny od 65
zł/m kw. wykańczanie wnetrz, bru-

• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z - zapraszamy, tel. 517-531-887.

• Elewacje, kafelkowanie, montaż
okien i drzwi. Roboty ogólnobu
dowlane, wysoki standard, usługi
hydrauliczne. Gwarancja wykonania
minimalnie 2 lata, 511-672-321.
• Nadzór budowlany, projektowanie,
świadectwa energetyczne, doradztwo
techniczne, 665-871-450.
• Nadzorowanie i kierowanie budową,
uprawnienia budowlane. Kosztorys
i wycena prac. Przygotowanie ofert
przetargowych, 534-822-500.

stracja, 32-415-39-89.

karstwo. Doradztwo i wycena gratis,
504-717-822.
• Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
kafelkowanie, gładzie, malowanie,
tapetowanie, sufity podwieszane, pa
nele, instalacje wodne, kanalizacyjne,
c.o., 606-462-879.
• Balustrady, schody, ogrodzenia,
bramy, podjazdy oraz inne wyroby
ze stali nierdzewnej, a także kute,
603-411-536.

• Brukowanie kostką betonową od 70 zł,
granitem, prace ziemne, odwodnienia
tanio i solidnie, 884-038-222.

SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

TOMAS
Rybnik - Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel.

32-425-08-80

(przy trasie Rybnik - Wodzisław)

Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEAT LEON 2010 1,9 TDI klima, krajowy, I wł.
SKODA OCTAVIA KOMBI 2007 1,6 102KM

VW GOLF V 2004 1,9 TDI 105KM klimatyzacja
VW GOLF PLUS 2008 1,9TDI kraj, I wł., serwis
VW GOLF IV 2002 1,9 TDI 100KM kombi kraj
PEUGEOT 407 2007/8 2,0 HDI 136 KM kraj
PEUGEOT 207 2008 1,4 klima, krajowy, I wł.

MERCEDES C-180 2001 2,0 129KM klima

F.MONDEO kombi 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
FORD FOCUS 2009 1,6 TDCI 90KM kombi,kraj
FORD FOCUS 2008 1,6 TDCI 90KM kraj, I wł.

FORD FUSION 2003 i 2004 1,4 krajowy, klima

FIAT LINEA 2007 1,3 MULTIJET krajowy, I wł.
FIAT PANDA 2010 1,1 krajowy, I wł.

MAZDA 6 kombi 2002 2,0 diesel
OPEL ASTRA II 1999 1,4 16V 90KM krajowy

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKI

SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”
Wodzisław - Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka

Rok

Cena

FIAT IDEA 1,3 D MULTIJET automat

05 r.

17.900

FORD FOCUS 1,8 TDCI 110 sport 3
drzwi xenon

04 r.

13.900

FORD FOCUS C-MAX 2,0 TDCI 136
KM stail

04 r.

19.900

FORD FOCUS 1,8 TDDI 75 KM kombi

04 r.

12.900

FORD FOCUS 1,8TDCI 100 KM kombi

04 r.

13.900

LAND ROVER FREELANDER 1.8 16V 3
drzwi limited

99 r.

13.900

LAND ROVER FREELANDER 1,8 16V
3 drzwi lift

04 r.

19.900

OPEL CORSA 1.0 12V klima 3 drzwi

01 r.

10.900

MERCEDES A 170 CDI 2 KPL KÓŁ

99 r.

11.500

NISSAN X-TRAIL 2,2 DI 4x4 81 TKM

05 r.

31.900

HYUNDAI i10 1.1 16V 5 drzwi klima

09 r.

18.900

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI 4x4

02 r.

20.900

VW GOLF 1,9 105 KM TDI kombi

07 r.

29.900

VW NEW BEETLE 2,0 16V 115KM klima

99 r.

13.900

VW PASSAT 1,9 TDI 110 KM kombi
climatronic

97 r.

10.900

bólu kręgosłupa, korekcja wad posta
wy, rejestracja: 513-574-584. Racibórz,

VW PASSAT 1,9 TDI 130 KM kombi
comfort

03 r.

18.900

ul. Kolejowa 19.

VW POLO 1,4 16V HIGHLINE 3 drzwi

03 r.

14.900

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specja
lista laryngolog, pn. i czw. 15.30 - 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja
501-287-739.

• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje: pn., czw. 16.00 - 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692

430-970.

• Ogrzewanie, c.w.u., kanalizacja, gaz.
Solidnie. 530-725-740.

www.owczarki.eu

KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista

LARYNGOLOGIA

• Budowa domów niskoenergetycznych
i tradycyjnych, ocieplanie, zabudowy
z płyt k.-g. Tel. 608-022-403.

• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.

602-516-974.

• Wykonujemy: dachy, rynny, więźby,
(blacha, papa, dachówka). Szybko
i solidnie, tel. 697-177-760 lub 506-193
315.

• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budyn
ków, remonty dachów. Wykonywanie
nadzorów budowlanych, 695-638-650,
32-415-16-45.

•Sprzedam dużą, nową , nieużywaną
klatkę dla szynszyli (80x50x80) z
półkami, domkiem, poidełkiem,
miseczką (150 zł). Tel. 600-437-740.

DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG - Kolor - Doppler, przepływy, 32
729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

kardiolog, poniedziałki, środy 17.00
- 18.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego
6a/6, 602-695-679. Obowiązkowa reje

• Cyklinowanie solidne schodów, miesz
kań, świetlic, sal gimnastycznych i auli.
697-143-799.

ZWIERZĘTA

• Choroby skóry, testy alergiczne,

• Brukarstwo, krótkie terminy, firma z 20
letnim doświadczeniem, bezpłatny
pomiar, kosztorys, 607-608-542, kupon
rabatowy.

• Bruki wyrobek - brukarstwo
w pełnym zakresie usług, tel. 601
480-877, www.facebook brukarstwo
wyrobek tract.

183, 609-809-749, www.lekarzweterynarii-raciborz.pl.

415-37-50.

• Kafelkowanie, remonty łazienek,
c.o., wod.-kan., sucha zabudowa
wnętrz, krótkie terminy realizacji,
wycena gratis, tel. 515-304-042.

• Wykańczanie wnętrz, adaptacja pod
daszy, łazienki, kominki, tynki ozdobne,
tel. 501-783-259.

• Gabinet weterynaryjny Racibórz,
Ocicka 19, tel. 32-415-52-10, 601-471

• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

• Kompleksowe wykańczanie wnętrz,
sufity podwieszane, gipsowanie,
malowanie, kafelkowanie, tapetowanie,
docieplanie poddaszy i budynków.
Faktury. 669-984-670.

• Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.
o. Dariusz Kubek - tanio i z gwarancją,
tel. 784-143-233.

WETERYNARIA

• Wróżby - tarot, karty klasyczne, nume
rologia. Rybnik, 506-846-555.

ALERGOLOGIA

• Usługi remontowo- wykończeniowe,
aranżacja wnętrz, instalacje wodnoka
nalizacyjne, c.o., kafelkowanie, podwie
szane sufity, malowanie, docieplenia,
693-213-567.

URODA
• Odchudzę każdego, tel. 691-488-826

• Ogrodzenia kute, panelowe, bramy
przesuwne, dwuskrzydłowe, segmen
towe, furtki, montaż od fundamentów.
Napędy do bram, 513-301-629.

• Elektryczne instalacje - awarie, szybko
i tanio wykonamy, 32-755-27-33, www.
elektrocom.pl.

www.falemilimetrowe.pl.

• Tanie kompleksowe, remonty, elewa

• Docieplanie i malowanie elewacji,
tynki ozdobne, gładzie, regipsy, malo
wanie, tapetowanie, 502-280-427.

• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże,
studnie, szamba. Gwarancja, tel. 32-421
72-04, 504-145-990.

MEDYCYNA NATURALNA
• Rosyjskie aparaty terapii falami mili
metrowymi! Sprawdzona skuteczność!
Wszelkie schorzenia, pasożyty, infekcje.
Konsultacja, sprzedaż: 601-463-290.

OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Raci
bórz, 32-415-15-94. Czynny: poniedzia

łek godz. 16.00-18.00, wtorek, środa.
piątek 15.00- 17.30

STOMATOLOGIA
• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a (z
tyłu marketu E.Leclerc). 32-417-28-75,
603-783-383, www.dentalpro.com.pl .

REHABILITACJA
• Ośrodek rehabilitacji Akson, leczenie

UZALEŻNIENIA
• Prywatna poradnia leczenia uzależ
nień, alkoholizm, hazard, narkomania,
odtrucia poalkoholowe, wizyty domo
we, 324-260-292, 696-478-189.

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 800 - 1800, soboty 900 - 1500

www.pielczyk.pl
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Czas wyciszenia emocji oraz kontrolowanie
ich. Budowanie powolne trwałego związku w
spokoju. Osoby samotne mogą poznać kogoś
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Fiat nr 1

Fonda, aktorka

komu swoich poglądów. Samotne osoby mogą
pośród grupy poznać osobę, która ich bardzo zafascynuje.
Idealny czas na walkę i zdobywanie wyższych stanowisk,
awansów.
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Bardzo dobry czas na miłosne wyznania, roman
tyczne kolacje. Osoby bez partnera mogę wła
śnie teraz wejść w romantyczny układ i poznać
kogoś, kto zostanie z nimi na długo. Czas spełnienia zawodo
wego, dodatkowe możliwości rozwoju - kurs, awans.

©

STRZELEC 22.11 - 21.12
Poczujecie, że jest przy was odpowiedni partner.
Niektórzy podejmą życiowe decyzje. Osoby sa

motne czeka miłość, przyjaźń bardzo wartościo
wa. Stabilizacja i spokój. To dobry moment na budowanie

swojego dotychczasowego stanowiska.

HUMOR

- Jasiu, dlaczego płaczesz?
- Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem!

wszędzie drzewo. Naciskam ha
mulec, próbuję cofnąć, odwra
cam się - drzewo...

Kiedy moja żona zostawiła mnie
z powodu mojej, jak ona powie

- Nie.
Drzwi zamykają się, trolejbus

- Spokojnie kochanie, to tylko

działa, „niedojrzałości”, byłem
zdruzgotany.

rusza, babuleńka siada i mruczy
pod nosem:

Pani bez słowa wyciąga 2 złote
1 daje Jasiowi. Jasiu przestaje
płakać, pani odchodzi. Po chwi

Ale jestem optymistą: pomy

- Za to ja dojadę...

ślałem, że po prostu pójdę do
McDonald's, zamówię Happy

- Ile zna pan języków?

Meal, pobawię się nową zabaw

- Trzy.

ką i zrobi mi się weselej.

- Jakie?
- Rosyjski, angielski i francuski.

sts

sts

Jadę sobie trolejbusem i ob

- Proszę powiedzieć coś po an

serwuję następującą scenę: na
przystanku trolejbus zatrzymuje

gielsku.
- Gutten tag.

się, otwierają się drzwi. Wsiada

- Ale to jest po niemiecku...

jakaś babuleńka, przed wejściem
za nią staje jakiś facet i pyta jej:

- A to cztery.

- Przepraszam, dojadę tym trolej
busem do rynku?

choinka zapachowa.

sts

li jednak znów słyszy donośny

Ordynator przechodzi koryta

płacz Jasia.
- Jasiu, a czemu teraz pła-

rzem szpitalnym i nagle słyszy
dobiegające z dyżurki pielęgnia

czesz?
- Właśnie sobie pomyślałem,
że gdybym nie zgubił tamtych

rek odgłosy libacji. Zaciekawio

2 złotych, miałbym teraz czteeeeeeery!

sts

ny zagląda do środka i widzi
obłoki dymu papierosowego,
kieliszki i rozbawiony personel.
- Co to ma znaczyć! Pijaństwo
w pracy?!

©

KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01

©

WODNIK 20.01 - 18.02

Nadszedł czas spokoju i powrotu do ciepłych
uczuć. Nie zamartwiajcie się, lęki są tylko w wa

szych głowach. Możliwe rozstania lub powroty do
osób z przeszłości. Dużo ruchu w pracy, czas może być stresu
jący jednak nie poddawajcie się.

Poczujecie ponowny przypływ uczuć do partne
ra, tak jakbyście budzili się na nowo. Czas stabi
lizacji, budowania fundamentów na długie lata.
Poczujecie wiatr w żagle, być może odważycie się wcielać
swoje pomysły.

Blondynka wraca roztrzęsiona

- Jest powód panie profesorze,

do domu i mówi do swojego
chłopaka:

jest powód - odpowiada jeden
z asystentów. Siostra Kasia nie

sts

- W ogóle nie da się jeździć po

jest w ciąży ...

Możliwe, że zaczniecie wspominać dawne czasy
lub odnowicie kontakt z przyjacielem dawno nie

Pani wychodząc ze sklepu widzi

tym mieście! Skręcam w lewo
- drzewo, zawracam - drzewo,

- Aaaaa to i ja się napję...

widzianym. Spokój i harmonia w związkach.

płaczącego Jasia:

sts

RYBY 19.02 - 20.03

opracowała Tarocistka Kirke • www.wrozbyonline.pl
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SPORTY SZKOLNY - Powiatowe Zawody Koszykówki Chłopców

■ SZACHY - Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Wodzisławskiego

Lyski wygrały i pojadą
na turniej rejonowy
W Gimnazjum w Lyskach
odbyły się Powiatowe Zawo
dy Koszykówki Chłopców.
Organizatorem imprezy był
UKS Gracz. W turnieju wzięły
udział cztery drużyny: Jejko
wice, Jankowice i Lyski oraz
po raz pierwszy reprezentacja
ze Świerklan. Zgodnie z regu
laminem Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej
przy czterech zespołach roz
grywki odbyły się systemem
pucharowym. W pierwszym
meczu turnieju drużyna z Jej
kowic pokonała Jankowice
26:16. - Mimo przewagi punk
towej jejkowiczan i ostatecznej
przegranej jankowiczan mecz
mógł się podobać, był szybki,
akcje były składne i efektow
ne, a chłopcy wiedzieli czego
chcą na boisku - powiedział
po spotkaniu Bogusław Niestrój z UKS Gracz.
Drugi mecz pomiędzy Ly
skami i debiutującą drużyną
ze Świerklan był popisem
tych pierwszych. Lyszczanie
weszli na boisko skoncen
trowani, pełni niepokoju co
zaprezentuje drużyna prze
ciwna, której nie znają. Oka
zało się, że strach ma wielkie
oczy. Pierwsze minuty poka
zały, kto jest lepszy. Od po
czątku do końca przebieg
meczu kontrolowali chłopcy
z Lysek, wygrywając 94:5. Po
dobny przebieg miał mecz o
■SPORTY

Zwycięska drużyna z Lysek. Stoją od lewej Kamil Bugdol, Łukasz Sygitowicz, Przemysław Dera,
Karsten Bugdol, Marek Palica, Jacek Tecler i Wojciech Chrószcz. W przysiadzie od lewej: Kamil
Gwóźdź, Artur Czajka, Bartek Gańczorz, Mateusz Pastor i Łukasz Lamża.

trzecie miejsce, gdzie chłop
cy ze Świerklan nie poradzili
sobie z drużyną z Jankowic.
W finale zmierzyły się zespo
ły z Lysek i Jejkowic. Wygrali
ci pierwsi 41:30, dzięki cze
mu zapewnili sobie udział
w zawodach rejonowych.
Najlepszymi zawodnikami
turnieju zostali wybrani: Jacek
Tecler z Lysek i Kamil Szulik
z Jejkowic. Najskuteczniej
szym zawodnikiem turnieju
z dorobkiem 43 punktów był
Marek Palica z Lysek.(opr.pm)

■

■SPORTY WALKI

nicy Boguszowice przy ul.
Jastrzębskiej. Celem jest
propagowanie aktywności
fizycznej wśród młodzieży
ponadgimnazjalnej oraz po
pularyzacja pływania. W za
wodach mogą wziąć udział
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Rybnika i powia
tu rybnickiego, Wodzisławia

KLASYFIKACJA OGÓLNA TURNIEJU

1. Kamil Kozioł, MKSz Rybnik

3. Krzysztof Wołyński, MKSz Rybnik 7 pkt

(oboje po 5 punktów). W tym
miejscu należy nadmienić, że
najmłodsza kategoria wieko
wa była reprezentowana na
zawodach przez największą
liczbę zawodników (25), co
świadczy o dobrej robocie
działaczy
propagujących
ten sport. W kategorii wie
kowej 1996-2001 wygrał
wspomniany już Kamil Ko
zioł, przed Piotrem Żyliń
skim z Ogniska Rydułtowy
oraz Łukaszem Domańskim
z Akademii Szachowej Gli
wice (obaj po 6 punktów).
Najstarszą kategorię wieko
wą wygrał Samborski, przed
Wołyńskim, zaś 3. miejsce
zajął Adam Bizoń z Pszowa.
Organizatorem zawodów
było Starostwo Powiatowe w
Wodzisławiu. Arbitrem zawo
dów był Jacek Stebel.
(art)

REKREACJA - Bieganie

Rusza wiosenna edycja Akademii Biegania
Akademia biegania wraca
po zimowej przerwie. MOSiR w Rybniku zaprasza na
bezpłatne zajęcia ruchowe
z trenerem lekkiej atletyki.
Pierwsze spotkanie już w
najbliższy czwartek o go
dzinie 18.00.

Gim. Jankowice - Gim. Jejkowice 16:26
Gim. Świerklany - Gim. Lyski 5:94

Mecz o 3. miejsce
Gim. Jankowice - Gim. Świerklan 40:8

Finał
Gim. Lyski - Gim. Jejkowice 41:30

Klasyfikacja
135:46

2

4
3

56:57

2

3

56:34

2

2

13:134

1. Gim. Lyski

2

2. Gim. Jejkowice
3. Gim. Jankowice
4. Gim. Świerklany

Śląskiego i powiatu wodzi
sławskiego, Żor, Knurowa,
Jastrzębia-Zdroju oraz Raci
borza (z wyjątkiem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego
w Raciborzu) z roczników
1996-1993. - Serdecznie
zapraszamy do kibicowania
młodym pływakom. Zawo

dy zawsze stoją na bardzo
wysokim poziomie, rywa
lizacja jest bardzo zacięta.
Warto zatem zjawić sie na
trybunach - zachęca Barba
ra Kalisz-Gaweł z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Rybniku. Początek piątkowej
imprezy o godzinie 11:00.
(kp)

Organizatorzy przekonują,
że biegać może każdy, nieza
leżnie od wieku. Akademia
biegania została powołana do
życia kilka lat temu i z roku
na rok ma się coraz lepiej. Każda kolejna edycja skupia
większą ilość uczestników
w różnym wieku. Są przy
padki, że w zajęciach biorą
udział rodzice wraz z dzieć
mi. Zauważamy również,
że bardziej zaawansowani
uczestnicy chętnie biorą
udział w innych naszych
imprezach - Biegu Wiosny i
Półmaratonie Księżycowym
- mówi Barbara Kalisz-Gaweł z rybnickiego MOSiR.
Zajęcia będą się odbywały
w każdy wtorek i czwartek
od godz. 18.00. Uczestnicy

spotykają się na stadionie
lekkoatletycznym przy ul.
Gliwickiej. Członkiem akade
mii może zostać każdy chęt
ny, bez względu na poziom
umiejętności i wytrenowania.
Wystarczy podpisać jedynie
stosowne oświadczenia oraz
w wypadku uczestników nie
pełnoletnich przedłożyć pro
wadzącemu zgodę rodziców
na udział w zajęciach. W cza
sie wiosennej edycji akade
mii odbędzie się 19 spotkań.
Ostatnie zaplanowano na 28
maja. - Będą zajęcia na sta
dionie, w lesie oraz w innych
miejscach. Dlaczego warto z
nami biegać? W życiu wypeł
nionym pracą, często przy
komputerze, wskazana jest
każda forma ruchu. Ma ona
wpływ zarówno na zdrowie
fizyczne jak i psychiczne podsumowuje Kalisz-Gaweł.
Dodajmy, że zajęcia akademii
prowadzi trener la Andrzej
Piecha. Więcej szczegółów
na stronie www.mosir.rybnik.pl.
(kp)

- Taekwon-do

Rybnicki Klub Taekwon-do: sukces w Bułgarii
Z początkiem marca w
Bułgarii odbył się puchar
Europy w taekwon-do. W
imprezie świetnie zapre
zentowali się zawodnicy z
Rybnika, którzy wywalczyli
medale zarówno indywidu
alnie, jak i w konkurencjach
drużynowych.

Sukces Rybnickiego Klubu
Taekwon-do jest tym więk
szy, że niektóre ekipy startu
jące w zawodach to drużyny
narodowe, dlatego naszym
reprezentantom przyszło się

mierzyć m.in. z najlepszymi
zawodnikami Ukrainy, Bia
łorusi czy Bułgarii. Nie prze
szkodziło to jednak w zajęciu
wielu pozycji medalowych.
Amadeusz Myszka był naj
lepszy zarówno w walkach
indywidualnych +85 kg
jak i układach inywidualnych. Był także członkiem
ekipy, która zdobyła złoto
w walkach drużynowych
i układach drużynowych.
Trzecie miejsce w układach
stopni mistrzowskich (II

8,5 pkt

2. Henryk Samborski, Rydułtowy 8,5 pkt

WYNIK

Pływacka licealiada po raz siódmy

Impreza odbędzie się na
pływalni MOSiR w dziel-

61 zawodników wystąpiło
w III Indywidualnych Mi
strzostwach Powiatu Wo
dzisławskiego w szachach.
Zwycięzcą imprezy, która
odbyła się w Wodzisławiu
został Kamil Kozioł, zawod
nik MKSz Rybnik.

Kozioł miał identyczny wy
nik co drugi w klasyfikacjigeneralnej Henryk Samborski
z Rydułtów (ubiegłoroczny
zwycięzca pucharu). Obaj w
9 rundach zdobyli 8,5 punk
tu, co oznacza, że nie prze
grali ani jednego pojedynku,
a tylko w jednym stracili
punkty przez remis. Miejsce
3. zajął kolejny zawodnik
MKSz Krzysztof Wołyński,
który zdobył 7 punktów.
W najmłodszej kategorii
wiekowej 2002 rok i młodsi
najlepszy okazał się Adam
Radecki. Zawodnik Ogniska
Rydułtowy zdobył 6 punktów
i wyprzedził swoją klubową
koleżankę Paulinę Robakow
ską oraz Macieja Borkowskie
go z Hetmana Marklowice

SZKOLNY - Pływanie

W piątek, 22 marca w Ryb
niku odbędzie się siódma
edycja pływackiej licealiady. Organizatorem zawo
dów jest MOSiR Rybnik,
a współorganizatorem IV
Liceum Ogólnokształcące
w Rybniku.

Puchar pojechał do Rybnika

dan) wywalczył Grzegorz
Szałkowski, który zdobył
też dwa złota w drużynie.
Poza sukcesami w zespole,
Rafał Poleszak był drugi w
walkach tradycyjnych oraz
trzeci w układach stopni mi
strzowskich (IV-VI dan). Do
dwóch złotych medali dru
żynowych Łukasz Kubiak
dodał dwa srebra: w walkach
do 57 kg oraz w walkach tra
dycyjnych. Dwa razy na naj
niższym szczeblu podium
stanęła Sonia Przeździnk - w

walkach do 55 kg oraz ukła
dach stopni mistrzowskich
(I dan). Dodajmy, że złotą
drużynę w konkurencjach
walk i układów uzupełnili
Paweł Stęclik i Rafał Majew
ski. Rybnicki klub wywalczył
ostatecznie trzecie miejsce w
klasyfikacjimedalowej senio
rów i czwarte miejsce w kla
syfikacjimedalowej klubów.
Nasi zawodnicy znacznie
przyczynili się też do zwy
cięstwa Polski w klasyfikacj i
generalnej krajów.
(kp)

Rybniczanie na najwyższym stopniu podium
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Znakomita gra Energetyka ROW i trzy punkty
W drugim meczu rundy
wiosennej, piłkarze Ener
getyka ROW Rybnik podej
mowali na swoim stadionie
ekipę Chojniczanki Chojnic.
Przyjezdni w tabeli zajmo
wali drugie miejsce. Pierw
sze zarezerwowane było dla
rybniczan. Po 90 minutach
meczu nic w tym układzie
się nie zmieniło, ponieważ
Energetyk ROW wygrał 3:0.

Od początku spotkania rybniczanie ruszyli z animuszem
pod bramkę rywala. W pierw
szym kwadransie na bramkę
Chojniczanki strzelali m.in.
Muszalik, Kurzawa i Krotofil.
Niestety, piłka po tych ude
rzeniach nie chciała wpaść
do bramki przyjezdnych. W
25. minucie spotkania nad
Rybnik nadciągnęła śnieży
ca. Warunki do gry zrobi
ły się bardzo ciężkie, to nie
zrażało jednak podopiecz
nych Ryszarda Wieczorka, a
zwłaszcza jego syna, który w
28. minucie wdarł się w pole
karne, nie zdołał jednak do
grać piłki do swojego kolegi,

bo obrońca Chojniczanki wybij ją na róg. Do tego stałego
fragmentu gry podszedł Muszalik. Dośrodkował piłkę,
przedłużył ją Buchała, a do
bramki futbolówkę, strzałem
głową, wpakował Kostecki.
W 34. minucie na strzał z dy
stansu zdecydował się, bar
dzo aktywny, Krotofil. Chwilę
później ten sam zawodnik
wrzucił piłkę z prawej strony
pola karnego, dopadł do niej
Kutarba i silnym strzałem po
konał bramkarza gości. Na
przerwę obie drużyny scho
dziły więc przy prowadzeniu
Energetyka ROW 2:0.
Po zmianie stron na boisku
nadal dominowali miejsco
wi. Grali spokojnie, bardzo
mądrze i pewnie. Było wi
dać, że są przekonani o swo
jej wyższości. W 51. minucie
spotkania boisko na noszach
opuścił Marcin Grolik. Chwi
lę później został odwieziony
do szpitala na badania. Oka
zało się, że nie ma żadnych
złamań. Lekarze stwierdzili
jedynie mocne stłuczenie.

Daniel Kutarba nie tylko dobrze radził sobie w grze obronnej, ale
także strzelił bramkę

PO MECZU POWIEDZIELI:

Energetyk ROW Rybnik

BRAMKI: Kostecki (29.), Kutarba
(45.), Krotofil (76.)

ROW: Kajzer, Radler, Grolik (54.
Jary), Szary, Krotofil, Kurzawa (83.
Muszalik,

19

40

33-19

2. Chojniczanka Chojnice

19

33

3. Raków Częstochowa

18

33

31-17
32-19

Oszukałbym wszystkich mówiąc, że
się nie cieszę z wyniku i gry moich

4. Bytovia Bytów

17

31

27-14

5. KS Polkowice

19

29

30-24

podopiecznych. Powiem tak: czapki
z głów przed piłkarzami ROW. Przez

6. Górnik Wałbrzych

17

26

20-15

7. MKS Kluczbork

18

26

30-18

cały tydzień zastanawiałem się nad
zestawieniem drużyny. W końcu zde
cydowałem, że zagramy z tyłu trójką
obrońców. Ta zmiana gry zaskoczyła

8. Rozwój Katowice

18

26

26-21

9. Tur Turek

RYSZARD WIECZOREK,
trener Energetyka ROW

Chojniczanka Chojnice

Szatkowski),

1. Energetyk ROW Rybnik

Kostecki,

Wieczorek, Kutarba, Buchała (80.

Gładkowski).

CHOJNICZANKA: Jałocha, Iwanicki
(64. Ikegami), Markowski, Jankow
ski, Abramowicz, Feciuch, Rysiewski

(88. Radomski), Mąka (59. Laskow
ski), Mikołajczak, Feruga, Orłowski

18

23

20-19

17

20

17-22

I o to głównie chodzi, żeby na boisku
grać swoje, na luzie. Wiem, że nie za

13. Chrobry Głogów

18

20

17-25

14. MKS Oława

17

17

19-29

15. Jarota Jarocin

17

15

13-22

16. Ruch Zdzieszowice

17

15

17-29

17. Elana Toruń

18

11

6-26

18. Lech Rypin

19

29

24-35

łatwa do obrony, ale mamy już trochę
przewagi nad rywalami, więc możemy
być spokojniejsi.

MAREK KROTOFIL,
obrońca Energetyka ROW
Wydaje mi się, że mamy patent na
wiceliderów. Dzisiaj warunki były
bardzo ciężkie, ale najważniejsze, że
pokazaliśmy, iż nawet na śniegu mo

żemy wygrywać. Uważam także, że
pokazaliśmy dobrą grę. Dużo lepszą niż

tydzień temu. Zmieniliśmy ustawienie
i to spowodowało, że fajnie nam się

grało, szczególnie na skrzydłach. Jeżeli
chodzi o moją grę, to pół roku zajęło mi

przyzwyczajenie się do nowej pozycji.
Ale teraz z każdym meczem powinno

być jeszcze lepiej.
KAMIL KOSTECKI,
kapitan Energetyka ROW
To był dla nas bardzo ważny mecz w
kontekście awansu do I ligi. Zostały
cztery ekipy, które biją się o awans,
wygrana z takim zespołem, to praktycz
nie oznacza zdobycie sześciu punktów.
Bardzo się cieszymy z dzisiejszego
wyniku. Z każdym treningiem zgrywamy
się i gramy lepiej. Dziś odskoczyliśmy
od naszych rywali. Chcemy wygrywać

także kolejne mecze.

Czas na walkę o utrzymanie
Spotkanie dobrze rozpo
częli rybniczanie, którzy nie
byli faworytem tej potyczki.
Pierwszego seta wygrali na
przewagi, a w drugim zwy
ciężyli do 20. Gospodarze nie
złożyli jednak broni i dopro
wadzili do tie breaku, który
ostatecznie rozstrzygnęli na
swoją korzyść. Rywal rybniczan sezon zakończył
ostatecznie na 3. miejscu i
powalczy o awans do I ligi.
Volley rozgrywki ukończył
na 11. pozycji i będzie walczył
o utrzymanie w lidze. (pm)

62-20

12. Gryf Wejherowo

■SIATKÓWKA-JJJiga

Siatkarze Volleya Ryb
nik rozegrali ostatni mecz
sezonu zasadniczego. Pod
opieczni Włodzimierza Medeja zmierzyli się na wyjeździe z Juvenią Głuchołazy.

16-16

23

11. Zagłębie Sosnowiec

lepszy mecz niż ten przed tygodniem. W
dwóch spotkaniach zdobyliśmy sześć
punktów, taki był nasz cel i udało się
go zrealizować. Pozycja lidera nie jest

Jego koledzy swoją przewa
gę udokumentowali trzecią
bramką, którą zdobył najlep
szy na boisku Krotofil. Osta
tecznie ROW wygrał 3:0 i
umocnił się na pozycji lidera.
Rybniczanie zaskoczyli swo
ich rywali m.in. dość ekspery
mentalnym ustawieniem. Z
tyłu Wieczorek wystawił troj
kę obrońców, przed którym
po bokach grali wysunięci
Kutarba i Krotofil. Do standar
dowego ustawienia 4-2-3-1
wrócili dopiero po kontuzji
Grolika. Kibice zastanawiali
się, czy Ryszard Wieczorek
już teraz próbuje ustawienia,
które będzie chciał stosować
na boiskach I ligi? Na uwagę
i uznanie zasługuje również
fakt, że rybnickie boisko było
bardzo dobrze przygotowane
do zawodów. Zwrócili na to
uwagę również trenerzy obu
jedenastek.
W najbliższy weekend rybniczanie wyjeżdżają na mecz do
Wałbrzycha. W sobotę zagrają
tam z miejscowym Górnikiem,
który na wiosnę jeszcze nie za
grał, ponieważ oba zaplanowa
ne mecze tej drużyny zostały
odwołane z powodu złego sta
nu boiska.
(pm)

24

17

naszych rywali. Przez całe spotkanie
graliśmy pewnie. Do tego skutecznie.

wsze tak się da, ale trzeba próbować.
To był w naszym wykonaniu na pewno

(82. Kapsa).

17

10. Calisia Kalisz

KOLEJKA 22.

Juvenia Głuchołazy - Volley Rybnik 3:2 (24:26, 20:25, 25:18, 26:24, 15:9)
AZS Politechnika Opolska - Victoria Wałbrzych 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:15)

Spodek Katowice - Norwid Częstochowa 3:2 (30:25, 20:25, 23:25, 25:23, 15:8)
TKS Tychy - Rafako Racibórz 3:0 (25:17, 25:11, 25:15)
KS Milicz - Gwardia Wrocław 1:3 (21:25, 20:25, 25:19, 20:25)

Bielawianka Bielawa - Czarni Rząśnia 3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 15:12)
1. TKS Nascon Tychy

22

56

63:20

2. KS Milicz

22

51

58:24

3. Juvenia Wakment Głuchołazy

22

37

48:43

4. KS AZS - Rafako Racibórz

22

36

45:43

5. TS Victoria PWSZ Wałbrzych

22

33

49:46

6. KS Spodek Katowice

22

33

44:43

7. LKS Czarni Wirex Rząśnia

22

30

39:45

8. KS Gwardia Wrocław

22

30

40:48

9. AZS Politechnika Opolska-Cementownia Odra 22

29

39:47

10. KS Bielawianka Bester Bielawa

22

26

39:50

11. TS Volley Rybnik

22

22

33:51

12. Exact Systems Norwid Częstochowa

22

13

22:59

PIŁKARSKIE
SPARINGI
Większość drużyn naszego regionu zaliczyła ostatnie mecze
sparingowe. Już w najbliższy weekend na lokalnych boiskach
inauguracja rundy wiosennej.
KS Unia Racibórz - MKP Odra Centrum Wodzisław Śl.

5:3 (2:1)

LKS Jedność Jejkowice - LKS Polonia Łaziska
KS Żory - LKS Baranowice

4:0 (2:0)
5:2 (1:1)
GKS Dąb Gaszowice - KS Rymer Rybnik
4:5 (1:3)
LKS Silesia Lubomia - LKS Wypoczynek Buków
3:2 (2:1)
LKS Naprzód 46 Zawada - KS Naprzód Borucin
5:3 (4:1)
KS Stal Kuźnia Raciborska - LKS Naprzód 32 Syrynia
1:5 (0:2)
LKS Czarni Gorzyce - KS Kuźnia Ustroń
5:4 (3:1)
LKS Granica Ruptawa - LKS Gwiazda Skrzyszów
1:0 (0:0)
LKS Płomień Ochojec - KS Naprzód Rydułtowy
3:1(1:0)
LKS Studzienna - LKS 1908 Nędza
1:0(1:0)
LKS Cyprzanów - KS Górnik Radlin
2:2(2:2)
LKS Dzimierz - KS Polonia Niewiadom
3:1(2:0)
LKS Buk Rudy - LKS Orzeł Stanica
10:0 (5:0)
LKS Unia Turza Śląska - MKS 32 Radziejów-Popielów 5:4 (1:1)
KS 1905 Krzanowice - LKS Pawłów
1:2 (0:0)
LKS Start Pietrowice Wielkie - LKS Gamów
2:2 (1:1)
KS Kornowac - LKS Strzelec Rzuchów
4:1 (2:0)
LKS Chałupki - LKS Tworków
2:2 (1:1)
LKS Czarni Nowa Wieś - LKS Lyski
8:1(3:0)
LKS Samborowice - LKS Ocice Racibórz
1:5(1:2)
LKS Górki Śląskie - LKS Zameczek Czernica
0:4(0:0)
LKS Adamowice - LKS Ruda Kozielska
2:1(1:1)
LKS Start Mszana - KS Wicher Wilchwy
3:0(1:0)
TKKF Zuch Orzepowice - LKS Rój
5:4 (3:1)
KS 27 Gołkowice - LKS Orzeł Jankowice
1:1 (0:1)
KS Górnik Boguszowice - KS Sygnały Gotartowice
1:2 (0:2)
GKS Pierwszy Chwałowice - FC Morgan Chwałowice
2:3 (0:0)
LKS Victoria Pilchowice - TKKF Jedność Grabownia
2:5 (2:1)
SKF Rowień - LKS Jedność Rogoźna
2:10 (0:4)
LKS Borowik Szczejkowice - LKS Unia Książenice
4:3 (2:0)
TJ Sokol Hat' - LKS Owsiszcze
4:5 (2:4)
LKS Raszczyce - LKS Tworków II
8:2 (3:2)
LKS Zabełków - LKS Wicher Płonia Racibórz
0:0
LKS Zgoda Zawada Książęca - LKS 07 Markowice
3:1 (0:1)
LKS Płomień Siedliska - LKS Sparta Babice
2:1 (0:1)
LKS Grzegorzowice - LKS Bieńkowice
3:9 (1:3)
LKS Forteca Świerklany II - KS Inter Krostoszowice
8:1 (3:0)
LKS Dąb Dębieńsko - KS Płomień Czuchów
4:2 (1:0)
LKS Zryw Jastrzębie-Bzie - RKS Cukrownik Chybie
2:1 (0:1)
KP Kamień - MKS Czerwionka
1:0 (0:0)
LKS Ruch Stanowice - KS Płomień Czuchów
2:2 (0:1)
KS Polonia Marklowice II - KS Olszynka Olza
6:6 (1:4)
LKS Bogunice - LKS Zwonowice
1:7 (0:2)
LZS Górnik Babice - LKS Zryw Rudnik
1:7 (0:4)
LKS Ruch Bolesław - LKS Wojnowice
4:2 (1:0)
KS Przyszłość Rogów II - LKS Gwiazda Skrzyszów II
3:2 (1:2)
MKS Polaris Żory - LKS Wisła Mała
7:6 (4:2)
LKS Dąb Dębieńsko II - KS Burza Borowa Wieś
1:5 (0:2)

(ak)

36 reklama
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