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Dyrektor szpitala
straci pracę.
Ale może wrócić
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Adam Fudali na chorobowym. Sprawdziliśmy, kto teraz rządzi miastem
Trzeci tydzień prezy

dent Rybnika przebywa
w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym Nr 3 w
Rybniku.

Na swoim profilu na por
talu Facebook zamieścił
wpis: „Mam okazję bliżej
poznać pracę WSS III w
Rybniku - niestety jako pa-

cjent ... Miejmy nadzieję, że
nie będzie to długa wizyta”.
Jak się okazuje pobyt się
przedłuża. Sprawdziliśmy,
jak zatem funkcjonuje mia-

Były ministrant
z Wielopola
SPOTKAŁ PAPIEŻA
FRANCISZKA
o8

KARUZELA

ISSN 1896-8163

sto, gdy jego gospodarz jest
niedysponowany. Kto rzą
dzi i jak długo może taki
stan rzeczy trwać?
Czytaj więcej na stronie 4

- W Wielkanoc kościoły
są pełne - wywiad
z ks. Andrzejem
Markiem .

Okradli kaplicę w Juliuszu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Wpadli, gdy dzielili się pieniędzmi
■ Złamał mu nos za kurtkę
■ Strażnicy dostarczali więźniom narkotyki

drużyn naszego regionu
występujących w II, III, i IV lidze
oraz klasach okręgowych.

• VOUCHERÓW
• BILETÓW

■

CZĘŚĆ 1 - Zmiany kadrowe

SZUKAJ:

Jerzy Kasprzak, obecny dyrektor WSS nr 3 w Ryb
niku straci pracę. Choć na łamach rybnickich mediów
pojawiają się głosy, że to sugestia rady społecznej
szpitala spowodowała odwołanie Kasprzaka - nic z
tych rzeczy. - Dyrektor Kasprzak został zatrudniony w
szpitalu na stanowisku dyrektora tymczasowego, do
czasu rozwiązania konkursu na dyrektora WSS nr 3.
Zmiana na stanowisku podyktowana jest więc tylko i
wyłącznie tym, że marszałek ogłosił konkurs i zbliżamy
się do jego zakończenia - mówi Magdalena Kociołek
z biura prasowego zarządu województwa śląskiego.
Najciekawsze w całej sprawie jest to, że Kasprzak ►
może wystartować w konkursie na stanowisko, które
obecnie piastuje. Nieoficjalnie zapowiedział już zresz
tą, że tak właśnie będzie.
O CZYTAJ NA STRONIE 4
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Droga Krzyżowa na Chabrowej, pierwszy raz w historii

Prezydentowi Czy
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zniszczone
dodatki,
dworce PKP
BY ZARABIAŁ
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TYLE SAMO
SAMORZĄDY?
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AKCJA EDUKACYJNA

Zdobądź sprawność finansową z Fortuną!
Wewnątrz numeru dziewiąty odcinek projektu edukacyjnego Sto
warzyszenia Gazet Lokalnych dofinansowanego ze środków Naro
dowego Banku Polskiego.
Dziś o tym, jak uczyć dzieci i młodzież o finansach.

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

a po drugie

2

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 26 marca 2013 r.

Komentarz Publiczność zachwycona
podróżnikami

Marek Pietras
Redaktor naczelny
Tygodnika Rybnickiego

NIEOBIEKTYWNIE: Święta dla wszystkich
Przeglądając internet wpadłem na sondę pt.: Jak będziemy
obchodzić Wielkanoc? Przeczytałem kilkanaście odpowiedzi.
Najczęściej pojawiały się zwroty: spodziewamy się gości, będzie
miło i wesoło, w koszyczku będziemy mieli swojską kiełbasę,

to czas relaksu, na pewno pójdziemy na spacer. Ani razu nie

padło: Jezus, zmartwychwstanie. Pojawiło mi się wtedy w gło
wie pytanie: czy Święta Wielkiej Nocy są dla wszystkich? Gdy
wypowiedziałem je na głos, usłyszałem: tak, bo Kościół jest po

wszechny i jego rolą nie jest dbanie tylko o tych, którzy są bli
sko Boga, ale głównie o tych, którzy szukają. Powiem szczerze,
ucieszyła mnie ta odpowiedź. Czasem warto usłyszeć coś, co

wydaje się być oczywiste. Życzę wszystkim, aby dni świąteczne
upłynęły spokojnie, wśród bliskich. I żeby każdy mógł spędzić

je po swojemu. Jeżeli w efekcie tego będziemy lepsi dla innych,
zadowoleni będą i ci, co są blisko Boga i ci, którzy szukają.

Bombaj znowu ich połączył
Po ponad 40 latach na jed
nej scenie znów spotkali się
artyści, którzy swoją sztukę
zaczynali tworzyć w klubie
Bombaj, w DK „Ryfamy”.

Impreza „Noc w Bombaju”
odbyła się w Klubie Energetyka
Fundacji Elektrowni Rybnik, a
jej inicjatorami byli Wojciech
Bronowski i Czesław Gawlik.
Do udziału w wydarzeniu za
prosili takie nazwiska jak Olek
Krupa, Lothar Dziwoki, Janusz
Majewski, Joanna Klima, Fran
ciszek Wrana, Krystyna Pysz,
Eugeniusz Szymik, Andrzej
Trefon czy Jan Cichy. Koncert
jazzowy w najlepszym wyko
naniu połączono z recytacją
poezji, skeczami kabaretowy
mi czy scenkami teatralnymi.

Impreza przygotowywana była
przez wiele miesięcy, aby
dopracować terminy wszyst
kich artystów. Olek Krupa
przyleciał np. prosto z USA,
aby móc wraz z Wojciechem
Bronowskim zagrać Papkina i
Cześnika z Fredry. - Miał nas
odwiedzić Daniel Olbrychski,
ale kiedy Wojtek w zastęp
stwie na próbie wcielił się w
postać Cześnika, musiałem
zadzwonić do Daniela, żeby
nie przyjeżdżał - zażartował
Krupa. Bombaj przez wiele
lat był miejscem spotkań i wy
stępów artystów do pamięt
nego 16 sierpnia 1970 roku,
kiedy podczas remontu Domu
Kultury „Ryfamy” budynek
runął.
Szymon Kamczyk

Dwudniowy Festiwal Po
dróżników „Rozjazdy” cie
szył się jak zwykle ogrom
nym powodzeniem, a pu
bliczność zjechała na niego
do Chwałowic z całego
regionu.

W pierwszym dniu festiwa
lu na sali kinowej o swoich
podróżach po Chinach opo
wiedziała Anna Jaklewicz,
o afrykańskim plemieniu
Toubou opowiedział Artur
Urbański, Kamil Iwankiewicz wspominał nurkowanie
na wulkanie, a Tomek Michniewicz zabrał gości w świat
poszukiwaczy skarbów. Drugi
dzień rozpoczęła prezentacja
trzech podróżniczek Agniesz
ki Siejki, Katarzyny Siekierzyńskiej i Ewy Grewling o
tym, jak przemierzały Arkty
kę w różowych rękawiczkach.

Oprócz prelekcji i wystaw każdy z gości mógł także odwiedzić
stoiska z artykułami podróżniczymi, sprzętem czy artefaktami
przywiezionymi z dalekich wypraw

na oficjalnym kanale YouTube
festiwalu „Rozjazdy”. Jury w
składzie Mirosław Ropiak, Ro
bert Pior oraz Agnieszka Bu
gajska nagrodziło trzy filmy,
a swój ulubiony wybrali także
internauci. Pierwsze miejsce
zajął film „Kihnu” autorstwa
Marcina Lesisza i Aleksandra
Krzystyniaka z Lublina. Dru
gie miejsce zajął obraz „Jawo
ry in Sandaland” autorstwa

Małgorzaty Maszkiewicz z
Jeleniej Góry, a miejsce trze
cie zdobył Karol Kleszyk z
Krakowa za film o wyprawie
rowerem w Andy z niewido
mym Pawłem. Najwięcej, bo
1557 głosów, internauci od
dali na film pt. „London Trip
2013” autorstwa Samuela
Lechowicza z Rybnika, który
tym samym zdobył nagrodę
publiczności.
(ska)

Rozstrzygnięcie konkursu „Pieniądze za wiedzę”
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za bardzo
liczne i poprawne (no,

prawie...) odpowiedzi.
Poniżej publikujemy
prawidłowe odpowiedzi
na pytania konkursowe
oraz listę osób, do których
uśmiechnęło się szczęście
w głosowaniu.

Część I
Prawidłowe odpowiedzi:
1. Autorem reformy wa
lutowej, która w 1924 r.

FELIETON REMIGIUSZA RĄCZKI
Z

„Świąteczno krzątanina”
I podziwejcie sie jak tyn czas
leci. Jeszcze niedowno ważyli
my Moczka, a już cza wyciongać z bifyja formy i przeca piyc
baranki, zajonce. Nie samym
jodłym człowiek żyje, ale jeść
cza. A we świynta, musi to być
wszysko extra nagotowane.
Som też tacy, co godajom, wielaż to idzie zjeść- dni mignom
i po fertigu. To je prowda, ale

O speleologii w Papui Nowej
Gwinei opowiedział Grzegorz
Kuśpiel, a Adam Wiśniewski
wspominał swoje podróżowa
nie rowerem po Antypodach.
Najważniejszą prezentacją
była opowieść Anny Bielec
kiej o wyprawie na Lhotse.
Oba dni wieńczyły pokazy
filmowe. W sobotę zaprezen
towano obraz „127 godzin” o
młodym alpiniście uwięzio
nym w skalnej rozpadlinie
i jego walce o życie, a w nie
dzielę „Polowanie na króliki” o
niezwykłej podróży przez Au
stralię. Warto wspomnieć, że
w ramach festiwalu odbył się
konkurs na film podróżniczy.
Na konkurs wpłynęło łącznie
48 filmów, z tego do konkur
su zostało zakwalifikowanych
46. Wszystkie zakwalifikowa
ne filmy zostały umieszczone

to nie o to idzie, żeby yno mieć
fol brzuch. Tu idzie o to, żeby
pofajrować do kupy z familijom. A czasu tera, przeca nie
mo żodyn, toż świynta som ta
kim dobrym momyntym, keby
se dychnyć.
Wielki tydziyń, zwany też
kwiytnim tydniym je czasym
specjalnym. Do szczrody robi
sie porzondek kole chałupy,

wprowadzała nową walutę-złotego był Władysław
Grabski.
2. Ostatnia denominacja
złotego została przeprowa
dzona w 1995 roku.
3. Na współczesnym bank
nocie 200 zł znajduje się
podobizna króla Zygmunta
I Starego.
Nagrody (po jednym kom
plecie monet dwuzłotowych) otrzymują:
- Szymon Panek
- Wojciech Koral

Część II
Prawidłowe odpowiedzi:
1. W naszym kraju budżet
państwa obsługuje Narodo
wy Bank Polski.
2. Zjawisko polegające na
trwałym wzroście poziomu
cen nazywa się inflacją.
3. Z państw sąsiadujących z
Polską waluta euro obowią
zuje w Niemczech i Słowacji.
Nagrody (po jednym kom
plecie monet dwuzłotowych) otrzymują:
- Przemysław Malinowski

- Jan Ciesielski
Nagrodę główną (jeden
komplet monet dwuzłotowych i srebrną monetę dziesięciozłotową) otrzymuje:
- Grzegorz Kołacz

no a baby dycki jeszcze pucujom okna i wiyszajom nowe
gardiny- to je priorytet kożdej
Hanyski. No i ważno rzecz we
szczroda, cza zakisić żur.
We czwortek już sie nic na
dworze niy robi, yno w doma.
Nojważniejszy je Wielki Pion
tek- na pamiontka śmierci
Jezusa. Broń Boże jakby kiery
chcioł co czaskać, butlować,
abo grzebać we ziymi. Je to
dziyń skupiynio, zadumy i
ścisłego postowanio. Starsi
ludzie chodzili piyrwej w tym

dniu, nogi do rzyki obmywać
na znak oczyszczynio. A
dzisio we kuchni w Piontek
piecze sie kołocze, baranki,
zajonce i świąteczno szołdra
(drożdżowo rola z wosztami
i szinkami). I tym bardzi czło
wiek ćwiczy post, bo w doma
wonio nimożliwie.
We sobota cza szykować
świonteczny koszyczek do poświyncynio. Cza uważić jajca
w szupach z cebule, nagotować chlyb, sol, szinka, woszty,
szołdra i chrzan, bez kierego

nie wyobrażom se świąt.
Ale najważniejsze w tej krząta
ninie je to, żebyście nie zapo
mnieli iś do kościoła pożykać,
pocałować Pon Boczka i cze
kać aż zmartwychwstanie tyż
w was samych. Winszuja wom
zdrowych, familijnych świąt i
wom babeczki mokrego śmiergustu.

Nagrody można odebrać w
siedzibie redakcji w Racibo
rzu przy ul. Zborowej 4 do
26 kwietnia br. W uzasadnio
nych przypadkach prosimy
o kontakt w celu ewentualne
go ustalenia innego sposobu
przekazania nagrody.

Żykać - modlić się

Butlować - hałasować
Pucować - czyścić
Wonio - pachnie

REKLAMA

TARTAK EUROCLAS
OFERUJEMY:
•

Więźba dachowa

•

Łaty, deski, krawędziaki

•

Boazeria,

salon meblowy

podbitka, podłogi
•

Wyroby hutnicze

•

Impregnacja

'W ZWROT PODATKU

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

otwarte
Li!! —
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Praca w Niemczech

szyótfa readzaqa

Opieka nad osobami starszymi

6ez zaświadczeń

■ Legalna forma współpracy

natychmiast w domu

■ Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS
■ Dodatkowe ubezpieczenie

www.

teMl 2WMQ

€Spa^x ihfoCihia: SOI 003302
www.enrothax.rsC.pC

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

www.promedica24.pl
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WYDARZYŁO SIĘ
Godzina dla Ziemi

FOT KRZYSZTOF ŁA P K A

W sobotę, 23 marca, o godz. 20.30
na godzinę zgasły iluminacje rybnic
kiego Urzędu Miasta - oświetlenie
nocne i zewnętrzne. W ten spo
sób Rybnik włączył się do świato
wej akcji „Godzina dla Ziemi”. GDZ
to największa na świecie akcja na
rzecz ograniczenia zmian klimatu.
W tym roku, po raz kolejny osoby
indywidualne i władze miast na jed
ną godzinę zgasiły miliony świateł
w symbolicznym apelu o działanie
na rzecz Ziemi. Warto dodać, że
bezpośrednim celem akcji nie jest
oszczędzanie energii, ale symbo
liczny wyraz troski o naszą planetę.

TYGODNIA
minie miejscach. Konkurs plastycz
ny to nie jedyna wiosenna inicjaty
wa Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rybniku. Pierwszego dnia wiosny
uruchomiono tam „Przyjazny kącik”

Maluchy powitały
wiosnę
Mimo niesprzyjającej pogody 21
marca w Domu Kultury Chwałowice dzieci z Przedszkola nr 14 oraz
uczniowie Szkół Podstawowych nr
13 i 14 wraz z orkiestrą dętą KWK
Chwałowice, uroczyście powitały
wiosnę. Maluchy uczestniczyły w
kolorowej i radosnej imprezie, pod
czas której nie zabrakło konkursu
na najpiękniejszą marzannę, pio
senek witających wiosnę i pysznej
grochówki.

Konkurs „Wiosna
w Rybniku”
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rybniku zaprasza dzieci w wieku
do 12 lat do udziału w konkursie
plastycznym pt. „Wiosna w Rybni
ku”. W ramach konkursu uczestnik
może zgłosić tylko jedną pracę wła
snego autorstwa, która wcześniej
nie była publikowana. Prace moż
na wykonywać dowolną techniką,
w formacie A4. Każdy uczestnik
konkursu powinien opatrzyć pracę
swoimi danymi: imię i nazwisko,
wiek, adres zamieszkania, numer
telefonu. Prace anonimowe nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
Szczegółowych informacji udziela:
Mirosław Górka, tel. /32/ 422-11
-11 wewn. 351, pokój nr 11. Prace
konkursowe należy złożyć do dnia
17 maja we wskazanych w regula-

III Targi Pracy
i Przedsiębiorczości

Moda ekologiczna

W rybnickiej bibliotece odbył
się wernisaży wystawy Grupy
Artystycznej Konar pt. „Rajskie
ogrody”. Tematem przewodnim
wystawy, którą można jeszcze
oglądać w bibliotece, są rajskie
ogrody w różnorodnych interpre
tacjach twórczych oraz formach
przedstawień w postaci obrazów
malarskich, rysunku czy fotogra
fii. Subiektywne przedstawienia
są nieraz odwzorowaniem wido
ku z okna, ukwieconym ogrodem,
miejscem realizacji swojej pasji,
jednak za każdym razem wprowa
dzają odbiorcę w świat harmonii i
stają się odbiciem metafizycznej
cząstki samego autora.

Twój głos może pomóc
Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Jestem” z Czerwionki-Leszczyn stara się wyposa
żyć w specjalistyczny sprzęt salę
doświadczania świata w Zespole
Szkół Specjalistycznych im. W. Sher
borne w Czerwionce-Leszczynach.
Wniosek złożony w konkursie Fun
dacji Rosa „Pomóż nam Doświad
czyć Świata” uzyskał pozytywną
ocenę formalną. Kolejnym etapem
jest głosowanie na poszczególne
placówki stające do tego konkursu.
Głosować można od 4 marca do
północy 31 marca na stronie fundacjarosa.pl/konkurs. Jedna osoba
może oddać 1 głos każdego dnia.

7 marca Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 37 im. J. Tuwi
ma w Rybniku zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs „Moda
ekologiczna”, którego celem było
wykorzystanie surowców wtór
nych do projektowania i tworzenia
strojów, kształcenie wyobraźni i
doskonalenie umiejętności manu
alnych dzieci oraz propagowanie
idei recyklingu i postaw proeko
logicznych. Konkurs polegał na
prezentacji dwóch strojów i ich
opisu słownego. Był elementem
realizowanego przez przedszkole
programu COMENIUS - „Europej
skie dzieci tworzą zabawki swoich
marzeń”. Do konkursu przystąpi
ło pięć rybnickich przedszkoli : nr
13, 14, 26, 32, 42 i trzy Zespoły
Szkolno-Przedszkolne: nr 4, 7, 11.
Wszystkie dzieci biorące w nim
udział otrzymały nagrody, a dodat
kowo jury wyróżniło stroje przygo
towane przez dzieci z przedszkoli
nr 13, 14 i 26.

Klub komputerowy
wyróżniony
przez wojewodę
Już po raz czwarty wojewoda ślą
ski Zygmunt Łukaszczyk przyznał
nagrody „Śląskie na 5”. W edycji
inspirowanej obchodami Europej
skiego Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Między
pokoleniowej laureatów nagro
dzono w pięciu kategoriach: edu
kacja, gospodarka, wolontariat,
produkt i osobowość. Dom Kul
tury w Rybniku - Boguszowicach
w konkursie Wojewody Śląskiego
„Śląskie na 5” otrzymał wyróżnie
nie w kategorii Produkt za projekt
ułatwiający codzienne życie senio
rów. Projektem tym jest działający

W środę, 27 marca, w godzinach
od 10.00 do 12.00 w budynku Za
sadniczej Szkoły Zawodowej Izby
Rzemieślniczej przy ul. 3 Maja
18 w Rybniku odbędą się III Targi
Pracy i Przedsiębiorczości. Orga
nizowane po raz trzeci na terenie
Rybnika targi to przede wszystkim
szansa zapoznania się z ofertami
pracy stałej oraz krótkoterminowej
dla absolwentów, młodzieży uczą
cej się i osób pozostających bez
pracy, a także z ofertami pracy za
granicą. Podczas targów ucznio
wie gimnazjów będą mogli także
zapoznać się z ofertami zawodów
przyszłości oraz wziąć udział w
pokazie umiejętności w zawodzie
cukiernika i fryzjera. Odwiedzający
będą mieli okazję nawiązania bez
pośredniego kontaktu z pracodaw
cami, firmami i agencjami pracy
realizującymi zatrudnienie. Targi
to także bezpłatne prezentacje, in
formacje, porady udzielane m.in. z
zakresu doradztwa zawodowego,
zakładania własnej działalności
gospodarczej oraz pozyskiwania
środków na założenie działalności
gospodarczej z Unii Europejskiej
oraz urzędów pracy.

Infolinia na bezsenność
Coraz więcej Polaków ma proble
my z zaśnięciem. Wielu z nas re
gularnie przebudza się w nocy i
nie może powtórnie zapaść w sen.
Lekarze alarmują, że już ponad po
łowa dorosłych Polaków cierpi na
bezsenność. Z okazji Światowego
Dnia Snu, który przypadł w tym
roku 15 marca, zostanie urucho
miona bezpłatna infolinia „Czas na
spokojny sen”. Ekspert dostępny
pod numerem 801 066 366 odpo
wie na wszelkie pytania związane
ze snem. Dyżurujący na infolinii in
ternista i endokrynolog Michał Frybes będzie odpowiadać na pytania
we wtorki 26 marca, 2 kwietnia i
9 kwietnia w godz. od 16.00-19.00
oraz w piątek 12 kwietnia również
od 16.00 do 19.00.
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HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

NAPRAWA OBUWIA >

IRmef

USŁUGI KALETNICZE I RYMARSKIE

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

• grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe

•
•
•
•

ogrzewanie podłogowe

kotły c.o., bojlery

armatura i pompy
kanalizacja

oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

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

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.

Fgaraże'
I Ocynkowane i akrylowe

NAJNIŻSZE CENY

32/793-90-00
693/600-800
Sprzedaż Ratalna ŻAGIEL

. PROMOCJA !L

Przeróbka odzieży skórzanej.

Jm

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.

C77J}-

F

Brutto z VAT

TRANSPORT I MONTAŻ

Ostrzenie noży i nożyczek oraz łyżew

Expresowa naprawa obuwia
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 502 298 028

puRmo

PRZEŚWIETLAMY
* PORTFELE

WYDARZY SIĘ

- miejsce zabawy, edukacji oraz in
tegracji małych gości.

Otworzyli wspólną
wystawę

w placówce Klub Komputerowy
ENTER prowadzony przez Marci
na Bacławskiego. Dom Kultury w
Rybniku - Boguszowicach uhono
rowany został wyróżnieniem, gdyż
przez inicjatywę jaką jest działają
ce koło, propaguje ideę aktywno
ści osób starszych.

Racibórz, ul. Londzina 51, tel. 32 414 08 21, kom. 502 298 028

GRATIS !

www.garaze.rybnik.pl

JOANNA KRYSZCZYSZYN,
z-ca prezydenta Rybnika
Oszczędności: 200 tys. zł, 4400
euro.
Nieruchomości: dwa domy o wart.
489 563 zł oraz 115 000 zł, gospo
darstwo rolne o pow. 15,6138 ha, o
wart. 697 961 zł, dwie działki o wart.
201 800 zł oraz 322 600 zł.

Dochody za rok 2011: 158 277 zł - z
tytułu zatrudnienia, 7672,30 zł - ren
ta małoletniej córki po ojcu, 5166,99
- najem i dzierżawa, 4406,80 - inne
źródła.
Samochody: volkswagen golf, rok
prod. 2006.
Kredyty: nie posiada.

Zbigniew Goworowski,
członek zarządu powiatu rybnickie
go, dyrektor SP Szczerbice
Oszczędności: brak
Nieruchomości: dom o pow. 100m
kw. o wartości 90 tys. zł (współwła
sność), działka, na której stoi dom o
pow. 966 m kw. o wartości 22 tys. zł,
działka o pow. 868 m kw. o wartości
20 tys. zł, na której stoi dom na
ukończeniu o wartości 280 tys. zł
(współwłasność)
Dochody: ze stosunku pracy 64
131,26 zł, umowa o dzieło 1620 zł,
dieta radnego powiatu 18 600 zł
Samochód: opel vectra kombi z
2001 roku
Kredyty: kredyt mieszkaniowy w
Nordea Bank Polska S.A. na budowę
domu jednorodzinnego - wysokość
kredytu 88 317,38 CHF, stan zadłuże
nia na 2011 rok. 74 326,62
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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Adam Fudali wciąż przebywa w szpitalu
Trzeci tydzień trwa po
byt prezydenta Rybnika
w Wojewódzkim Szpita
lu Specjalistycznym Nr
3 w Rybniku. Jego stan
się poprawia.
6 marca prezydent Fudali
na swoim profilu na porta
lu Facebook zamieścił wpis:
„Mam okazję bliżej poznać
pracę WSS III w Rybniku niestety jako pacjent ... Miejmy nadzieję, że nie będzie
to długa wizyta”. Niestety,
okazało się, że ten pobyt się
jednak przedłuży.
Prawdopodobnie
infekcja
Nasze źródła w szpitalu
podają, że prezydent obec
nie przebywa na otwartym
oddziale chorób wewnętrz
nych. - Przez pewien czas
przebywał w izolatce, teraz
jednak wszystko wskazuje,
że będzie w porządku - usły
szeliśmy w minioną środę, 20
marca, od jednego z naszych
informatorów z rybnickiego
szpitala.
Inne źródło podało, że

przez pewien czas ze stanem
prezydenta było kiepsko.
- Nie przyjmował pokarmu,
był bardzo osłabiony - poda
wał informator.
Żadna z tych informacji nie
jest niestety możliwa do we
ryfikacji - urząd miasta stanu
zdrowia prezydenta komen
tować nie chce. - Nie zamie
rzamy publikować żadnego
oświadczenia - informuje
Lucyna Tyl, rzecznik magi
stratu. Pracownicy placówki
przyznają również, że nie po
siadają żadnych informacji co
do stanu zdrowia ich szefa.
Źródła „Tygodnika” podają,
że prezydent trafiłdoszpitala
z infekcją, dlatego konieczna
była izolacja pacjenta. Praw
dopodobnie przyczyną cho
roby była bakteria.
Bezkrólewie
Jak zatem funkcjonuje mia
sto, gdy jego gospodarz jest
niedysponowany? Wszyst
ko to określa zarządzenie
prezydenta miasta z 2010
roku. - W tej chwili zastęp
stwo za prezydenta pełni
wskazany przez niego pierw
szy zastępca - Ewa Ryszka.
Przypomnę, że zgodnie z

Na terenie OPS urucho
miono „Przyjazny Kącik”
- miejsce zabawy, eduka
cji oraz integracji małych
gości. - Od około 1,5 roku
rozdaję zabawki dzieciom,
które przychodzą z rodzica
mi po zasiłek lub inną formę
wsparcia. Akurat moje biuro
usytuowane jest blisko kasy i
często słyszę dzieci, czasami

ich płacz, znudzenie bądź
zaniepokojenie obecnością
w nowym miejscu. Po tych
doświadczeniach, długich
obserwacjach oraz kon
sultacjach dyrekcja Ośrod
ka Pomocy Społecznej w
Rybniku podjęła decyzję o
uruchomieniu w pierwszy
dzień wiosny „Przyjaznego
Kącika” - mówi Mirosław
Górka z OPS Rybnik. Wraz
z otwarciem kącika OPS zor
ganizował także konkurs pla
styczny dla dzieci z rodzin,
którym pomaga ośrodek.
Każda ze zgłoszonych prac
upoważnia dziecko wraz
z opiekunem do udziału
w przedstawieniu teatral
nym „Podróż z EFSikiem”
(podczas
przedstawienia

kursie. - Dyrektor Kasprzak
został zatrudniony w szpitalu
na stanowisku dyrektora tym
czasowego, do czasu rozwią
zania konkursu na dyrektora
WSS nr 3. Zmiana na stano
wisku podyktowana jest więc
tylko i wyłącznie tym, że mar
szałek ogłosił konkurs i zbli
żamy się do jego zakończenia
- mówi Magdalena Kociołek
z biura prasowego zarządu
województwa śląskiego. Inne czynniki, czyli konflikty
dyrektora z kadrą, nie mają
żadnego związku z decyzją,
tutaj podyktowane było to za
pisami prawa - dodaje.
Marszałek rozpisał konkurs
na dyrektora WSS nr 3 w Ryb
niku, w którym wystartować
może sam Jerzy Kasprzak.
Według niepotwierdzonych
informacji, już zapowiedział
związkowcom, że będzie star
tował.
Kandydaci na stanowisko
dyrektora swoje kandydatury
zgłaszać mogą do 29 marca.
Jerzy Kasprzak dyrektorem
jednak pozostanie do dnia
rozwiązania konkursu, czyli
jeszcze co najmniej miesiąc.

To już pewne - obecny dy
rektor WSS nr 3 w Rybniku
straci pracę. Marszałkiem
nie powodowały jednak
rozliczne konflikty Jerzego
Kasprzaka z związkowcami,
ani finansowasytuacjaszpitala, tylko... czas.

Prezydent Rybnika, Adam Fudali

przepisami - zarządzenie nr
601/2010 r. prezydenta Mia
sta Rybnika z dnia 10 grud
nia 2010 r - w zależności od
czasu trwania nieobecności
prezydenta miasta postępu
je się według określonych
reguł - mówi Lucyna Tyl. Je
żeli nieobecność prezydenta
trwa nie dłużej niż 30 dni,
zadania i kompetencje wło
darza przejmuje pierwszy
zastępca w zakresie określo
nym w upoważnieniu, które
prezydent przygotowuje. W
przypadku dłuższej niż 30

niemożności sprawowania
władzy pierwszy zastępca
- czyli Ewa Ryszka - przej
muje pełnię władzy.
Ten ostatni krok przewi
duje Ustawa o samorządzie
gminnym. Prezydent Fudali
na zwolnieniu przebywa od
4 marca. Oznacza to, że od
3 kwietnia z-ca prezydenta
Ewa Ryszka będzie de facto
pełniącą obowiązki prezy
denta. Oczywiście, jeśli przed
upływem tego terminu Adam
Fudali nie wróci do urzędu.

publiczność wyrusza w ma
giczną podróż po krajach
Unii Europejskiej). Głównym
przesłaniem spektaklu jest
promocja zasady równych
szans Europejskiego Fun
duszu Społecznego, która
za cel stawia sobie walkę ze
stereotypami związanymi z
pochodzeniem,
wiekiem
czy też płcią. Przedstawie
nie ma również w ciekawy i
niebanalny sposób zapoznać
uczestników z ideą, historią
oraz wartościami propago
wanymi przez Unię Euro
pejską i Europejski Fundusz
Społeczny. Kącik dla dzieci
pomogły stworzyć wydział
EFS Urzędu Marszałkow
skiego oraz Regionalny Ośro
dek EFS w Rybniku. (ska)

Dyrektor Jerzy Kasprzak
do Rybnika przybył niemal
rok temu. Od razu postawił
związkowców po drugiej
stronie barykady, zapowiada
jąc poważne cięcia i kontro
lę wydatków, by wyciągnąć
szpital z długów. Po roku
działań tempo zadłużania się
szpitala drastycznie spadło,
wzrosły jednak negatywne
nastroje wśród kadry, która
co rusz zapowiadała dra
styczne działania. Do strajku
jednak nie doszło.
Choć na łamach rybnic
kich mediów pojawiają się
głosy, że to sugestia rady spo
łecznej szpitala spowodowała
odwołanie Kasprzaka - nic z
tych rzeczy! Dyrektor ani nie
zostanie odwołany, nie jest też
wcale wykluczone, że dzień
po rozwiązaniu konkursu do
szpitala nie wróci, bo okazuje
się, że może startować w kon-

(mark)

(mark)

Dzieci już nie nudzą się w OPS
Od pierwszego dnia
wiosny dzieci przy
chodzące z rodzicami
do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rybniku
nie muszą się nudzić,
kiedy dorośli załatwiają
swoje sprawy.

Dyrektor szpitala straci pracę
- być może tylko na chwilę

Kącik dla dzieci jest miejscem,
gdzie milusińscy mogą
rysować i pobawić się w
czasie oczekiwania rodziców
na załatwienie spraw

Prezydentowi obniżają dodatki
Radni na wiosnę tradycyj
nie pochylili się nad płacą
Adama Fudalego.

rzystać z prawnie przysługu
jącego mu wynagrodzenia
oraz dodatków specjalnych,
przekroczyłby dozwoloną w
ustawie kwotę wynagrodze
nia. - Prezydentowi miasta,
od maja br. wzrasta dodatek
za wysługę lat o kwotę 62
zł. Dlatego, aby utrzymać
wynagrodzenie na dotychcza
sowym poziomie, obniżeniu o
62 zł ulega dodatek specjalny
- mówi Tyl. Tak więc prezy
dent Rybnik od 2008 roku
nie miał podwyżki. Zarabia
12 365 zł brutto miesięcznie.
- Nie zapominajmy, że jest
najwyższą z możliwych na
tym stanowisku - wspominał
już w zeszłym roku radny
Benedykt Kołodziejszyk z PO.
- Niemniej uważam zarobek
prezydenta ponad 140-tysięcznego miasta za niewygó
rowany - dodał.
(mark)

Dyskutować de facto nie
było o czym - o poziomie wy
nagrodzenia prezydenta Ryb
nika decyduje tak naprawdę
Ustawa o pracownikach
samorządowych. W myśl
dokumentu, maksymalne
wynagrodzenie prezydenta
miasta nie może przekroczyć
siedmiokrotności kwoty ba
zowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmują
cych kierownicze stanowiska
państwowe. - W 2013 roku
kwota ta wynosi 1766,46 zł i
kształtuje się na poziomie z
roku 2008 - informuje Lucyna
Tyl, rzecznik urzędu miasta.
Dlaczego więc w ogóle ten
temat trafia pod obrady rady
miasta? Problem tkwi w tym,
że gdyby prezydent miał ko-
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ZAKŁAD STOLARSKI
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■.Franciszek Hajduczek

LAT
TRADYCJI

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

TUlnlili
www.oknadrzwischody.pl

POLISH AIK IRC
ORGANIZATION

Wykonuje:

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

AIKIDO
SZTUKA WALKI BEZ WALKI | SENSEI JACEK OSTROWSKI
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Okradli kaplicę w „Juliuszu
Wydział Kryminalny
Komendy Miejskiej Po
licji w Rybniku szuka
sprawców zuchwałej
kradzieży, do której do
szło na terenie byłego
szpitala „Juliusz”.

W ubiegłym tygodniu
rybnicka policja otrzymała
zgłoszenie o włamaniu do
przyszpitalnej kaplicy na
terenie zabytkowego kom
pleksu „Juliusz”. Złodzieje
dostali się do środka krad-

nąc mosiężne elementy
wystroju wnętrza, świecz
niki, krzyże, kinkiety. Nie
pogardzili również blachą,
którą kryty jest budynek.
- Podejrzewamy, że kradzie
ży dokonano, by elementy

sprzedać w punkcie skupu
złomu - mówi nadkomisarz
Aleksandra Nowara z ryb
nickiej policji. - Zniknęły
głównie cięższe metalowe
przedmioty. Złodziejom nie
udało się jedynie wynieść

Strażnicy dostarczali
więźniom narkotyki
Skandal w raciborskim
więzieniu. Kryminalni za
trzymali trzech pracowni
ków Zakładu Karnego w
Raciborzu. Gliwiccy proku
ratorzy zarzucają im handel
narkotykami na terenie wię
zienia.

Narkotyki i jedzenie
Do zatrzymania doszło 21
marca nad ranem. - Zatrzy
mani to trzej funkcjonariu
sze służby więziennej. J eden
w wieku 37 lat i dwóch w
wieku 40 lat - mówi nam

prokurator Michał Szułczyński z Prokuratury Okręgowej
w Gliwicach. Zatrzymani
mężczyźni mieli przekra
czać uprawnienia oraz po
magać w rozprowadzaniu
narkotyków na terenie za
kładu karnego w Racibo
rzu. Odbiorcami marihuany
i amfetaminy mieli być sami
osadzeni w zakładzie kar
nym. Krzysztof F. i Krzysz
tof H. zostali wypuszczeni
za poręczeniem majątko
wym. Trzeci z zatrzymanych
- Tomasz G. nie wyjdzie za

poręczeniem i będzie czekał
na proces za kratami. Po
dejrzanego sąd postanowił
zatrzymać na trzy miesią
ce. Jak się dowiedzieliśmy,
przestępczy proceder miał
kwitnąć od lat. Dodatkowo
w zamian za korzyści mająt
kowe strażnicy mieli dostar
czać osadzonym jedzenie z
więziennej kuchni.

Bez komentarza
- Tego typu zdarzenia w
zakładach karnych zdarzają
się niezwykle rzadko - mówi

Zatrzymany przez policjantów nastolatek

Do zdarzenia doszło w
rejonie ulicy Hallera, w cen
trum miasta. Napastnik za
czepił 15-latka, następnie
uderzył go w twarz, nieste
ty tak skutecznie, że chłopak
ma złamany nos i przeby
wa w szpitalu. Jak ustalili

major Justyna Bednarek z
Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej w Kato
wicach. - Osobiście nie przy
pominam sobie podobnych
zatrzymań. Jeśli zarzuty się
potwierdzą funkcjonariuszy
czekają daleko idące konse
kwencje włącznie z wydale
niem ze służby - dodaje.
Dyrektor Zakładu Karnego
w Raciborzu podpułkownik
Marek Kulewicz nie chciał
komentować sprawy i roz
mawiać na temat zatrzyma
nych.
Adrian Czarnota

policjanci powodem ataku
najprawdopodobniej była
kurtka, którą miała na sobie
ofiara i którą bardzo chciał
mieć napastnik. Nieletni zo
stał zatrzymany we wtorek,
a następnie został dopro
wadzony do Policyjnej Izby
Dziecka w Katowicach. 21
marca w asyście policjan
tów wrócił do Rybnika i
złożył wyjaśnienia przed
obliczem sądu. O jego dal
szym losie zdecyduje sąd
rodzinny.
Adrian Czarnota

Rybniccy policjanci z
wydziału d/w z przestęp

czością przeciwko mieniu
wspólnie z kolegami z Ko
mendy Wojewódzkiej Policji

w Katowicach zatrzymali
cztery osoby podejrzane o
dokonywanie oszustw me
todą „na wnuczka”. Kwota
jaką oszuści wyłudzili od
pokrzywdzonych to co naj
mniej 50 tys. złotych.

Jak ustalili policjanci sche
mat działania sprawców był
każdorazowo podobny dzwonili do wybranej osoby
i przedstawiali się jako rodzi
na, następnie prosili o wspar
cie finansowe w wykupieniu
obligacji, ponieważ trafiła
się wyjątkowa okazja. Kiedy
starsza osoba wybrała pie
niądze z banku, pod jej dom
podjeżdżał taksówką jeden z
oszustów i odbierał gotówkę.
Następnie dzielił się pieniędz
mi z pozostałymi osobami za
mieszanymi w ten proceder.
Do zatrzymania oszustów

www.agro-wodzisław.pl

Wodzisław

"Ty-'

oraz wesołych.
Świąt Wielkanocnych^

Adrian Czarnota

Samochód, którym poruszali się oszuści
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Zdrowych, pogodnych

Królowej Apostołów. Straty
jakie wyrządzili złodzieje
oszacowano wstępnie na
80 tysięcy złotych. Policja
monitoruje punkty skupu
złomu.

Wpadli, gdy dzielili
• • • "1
•
się pieniędzmi

Złamał mu nos
za kurtkę
Policjanci z referatu ds.
przestępczości nieletnich
KMP w Rybniku zatrzyma
li i doprowadzili do sądu
rodzinnego 14-latka z Ryb
nika, który 16 marca napadł
na starszego od siebie chło
paka.

tabernakulum, bo było zbyt
ciężkie lub nie zmieściło się
w drzwiach - dodaje po
licjantka. Zawiadomienie
o kradzieży złożył miejski
konserwator zabytków wraz
z parafią pod wezwaniem

doszło, w momencie kiedy
cała czwórka dzieliła się łu
pem podczas spotkania 19
marca w centrum Rybnika.
Bezpośrednio po tym, jak
pokrzywdzona przekazała
im prawie 10 000 zł. Śledczy
ustalili również, że podejrza
ni dokonali podobnego prze
stępstwa w marcu 2012 roku,
wtedy oszukali inną rybniczankę na kwotę 35 000 zł. 21
marca Sąd Rejonowy w Ryb
niku aresztował tymczasowo
42-letnią kobietę i dwóch jej
kompanów w wieku 37 i 41
lat - na trzy miesiące, wobec
najstarszego z mężczyzn (64
l.) zastosowano dozór policji.
Sprawa ma charakter rozwo
jowy. Śledczy nie wyklucza
ją kolejnych zatrzymań, jak
również przedstawienia za
trzymanym już osobom za
rzutów popełnienia innych
oszustw na terenie kraju. Za
oszustwa podejrzanym grozi
kara pozbawienia wolności
nawet do 8 lat .
(acz)
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Szkoły i uczelnie walczyły o uczniów
FOT. S Z Y M O N K A M C ZY K (2)

Pierwszy dzień wiosny dla
wielu nie był dniem wagaro
wicza. Spora część młodych

Jolanta Michalska i Jarosław Bator zapewnili, że
PKP nie będzie już utrudniać pracy samorządom. Z
prawej poseł Marek Krząkała, organizator spotkania.

ludzi - z szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - wy
brała się na targi edukacyj
ne, które tego roku rów
nocześnie zorganizowane
zostały na kampusie oraz w
Zespole Szkół Budowlanych
w Rybniku.

Dworzec na Paruszowcu pomimo licznych
graffiti nie wygląda kolorowo

Widać cień szansy dla dworców w regionie
W siedzibie rybnickiej
PO odbyła się konferencja
z udziałem przedstawicieli
PKP S.A. zajmujących się
nieruchomościami. W spo
tkaniu udział wzięli przed
stawiciele gmin i miast
regionu, zainteresowani
warunkami przejęcia dwor
ców przez samorządy.

Niedawno na sprzedaż wy
stawiony został dworzec w
Suminie, jednak nie znalazł
właściciela. - Zdajemy sobie
sprawę, że kiedy przekazuje
my dworzec za darmo, to nie
z dobrego serca, ale dlatego,
że przekazujemy do gminy
pewien problem - mówi o
niszczejących budynkach Ja
rosław Bator, dyrektor zarzą
dzający ds. nieruchomości
grupy PKP S.A., stwierdzając,
że czasem gminie tego typu
budynki się przydają, bo np.
urząd może w nich znaleźć
miejsce dla swoich jedno
stek. - Nie mamy pieniędzy,
aby zająć się wszystkimi ma
łymi dworcami i je remonto
wać - ucina Jarosław Bator.
Sprawa dworca w Suminie

może zakończyć się w tym
roku, bo jak się dowiaduje
my, nieruchomością intere
suje się rybnickie starostwo.
- Myślę, że już niebawem, a
na pewno w tym roku staro
stwo będzie mogło nabyć ten
dworzec - zdradza kulisy
Jolanta Michalska, dyrektor
oddziału gospodarowania
nieruchomościami PKP S.A.
- Katowice.
Zupełnie inaczej sprawa
wygląda w przypadku dwor
ca Rybnik-Paruszowiec, który
ustawowo nie może zostać
przejęty przez miasto, bo znaj
duje się w pasie kolejowym.
- Mamy plan, aby zacząć już
coś z tym dworcem robić
w tym roku. Nie wiem, czy
będzie to remont komplek
sowy, raczej na razie zabez
pieczenie, aby ten dworzec
jako obiekt zabytkowy nie
niszczał - informuje Bator.
Najważniejsze, że PKP zrezy
gnowało już z wcześniejszych
planów wyburzenia budynku.
Miasto nie może go przejąć,
ponieważ budynek znajduje
się między torami, na terenie

Kącik ZUS
Mój brat urodził się w lutym
1963 r. Do 1 października
2012 roku miał przepraco
wane 28 lat 9 miesięcy i 13
dni, w tym 19 lat 5 miesięcy i
25 dni pracy jako górnik do
łowy. Czy brat będzie miał
możność przejść na emery
turę w wieku 55 lat ?
B. Koczy

Uprawnienia do górniczej
emerytury zostały określone
w art. 50 a ( wymagany wiek

•

50 lub 55 lat życia) oraz 50 e
(bez względu na wiek) usta
wy z 17.12.1998 r. o emery
turach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.
Z możliwości przejścia na
emeryturę górniczą w wie
ku 55 lat może skorzystać
pracownik, który posiada
okres pracy górniczej łącz
nie z okresami pracy rów
norzędnej co najmniej 25
lat, w tym co najmniej 10 lat

wojewody. - Ustawa zabrania
sprzedaży tego typu nieru
chomości, tym bardziej przy
ważnych krajowych liniach,
tak jak w tym przypadku
- wyjaśnia Jarosław Bator.
Choć na razie nie ma jesz
cze zgody co do przyszłości
dworca Rybnik-Paruszowiec,
PKP przygotowuje się do
sprzedaży lub przekazania
wielu innych dworców w
regionie. Tematem żywo za
interesowali się samorządow
cy, dla których często dworce
są solą w oku. Budynki nisz
czeją i nieraz po prostu stra
szą wśród nowej miejskiej
zabudowy. Choć na konfe
rencji zabrakło konkretów
dotyczących przejęcia przez
gminy dworców, szczególnie
za symboliczną złotówkę,
przedstawiciele PKP zapew
nili szefów urzędów o zmia
nie filozofii. Teraz o decyzje
administracyjne podobno
ma być łatwiej. Czy tylko sa
morządowcy po tylu latach
zimnych relacji będą chcieli
jeszcze cokolwiek przejmo
wać?
Szymon Kamczyk

Maskotki szkół, masa pla
katów, banerów, wizytówki,
broszurki, ciekawe przebra
nia hostess, muzyka i prezen
tacje - tak dzisiaj wygląda
namawianie przyszłego stu
denta, licealisty czy technika,
by skorzystał z oferty danej
szkoły.

Być albo nie być
Wiceprezydent
Joanna
Kryszczyszyn nie ma wątpli
wości, że od tego stylu targów
edukacji nie ma ucieczki. Dzisiaj takie targi to być albo
nie być dla szkół. Wszyscy
czują, że wciąż dosięga nas
niż demograficzny, dlate
go tak ważna jest promocja
szkół i wyższych uczelni
- mówi Kryszczyszyn. Tę
walkę o ucznia czy studen
ta, a w rzeczywistości nie
mal klienta, było na targach
rzeczywiście widać. Szkoły
prześcigały się w pomysłach
na promocję swoich stoisk,
a - co cieszy - ZSB pękał w
szwach od zainteresowanych
ofertami przyszłych liceali
stów i uczniów techników.
- Przyszedłem, bo jestem z
Rybnika i nie wyobrażam
sobie nauki w innym mie-

Prócz szkół średnich, swe podboje otwarły uczelnie

ście. Mamy bardzo dobrę
bazę, sporo dobrych szkół,
więc jest w czym wybierać
- mówi Paweł, jeden z ryb
nickich gimnazjalistów.

Walczą o studenta
Od kilku lat przeświadcze
nie o tym, że dyplom wyż
szej uczelni daje coś więcej
niż tylko satysfakcję zanika.
I widać to bardzo wyraźnie
na rybnickich uczelniach.
Pomimo ciekawych ofert i
wciąż rozbudowywanej bazy
kierunków, coraz trudniej po
zyskać studenta. Przykładem
może być Uniwersytet Śląski
- gdy weszliśmy do środka,
hol świecił pustkami. Tylko
trochę lepiej było w położo
nym vis a vis UŚ Uniwersy
tecie Ekonomicznym - tam
też tłumów nie zastaliśmy.
- Wydaje mi się, że uczel
nie wyższe trochę zaspały
- przyznaje Joanna Kryszczyszyn. - Wciąż słyszymy
o problemach, a prawda jest
taka, że niż demograficzny
dopiero ma w nich uderzyć
- dodaje.

Jest nadzieja
Jednak jak przyznają wła
dze miasta i przedstawicie
le rybnickiej edukacji, nie
jest tak źle, jak mogłoby się
wydawać. Patrząc na szko
ły wyższe, pojawia się po
wiew świeżości. Na rynku
dziś potrzeba specjalistów,
szczególnie z kierunków ści
słych, a i UŚ ma zamiar za
skoczyć nas nową, ciekawą
i wyspecjalizowaną na ry
nek lokalny ofertą studiów.
Szkoły ponadgimnazjalne
mają zaś do zaoferowania
coś o wiele więcej niż tylko
wysoki poziom nauczania. W
szkole liczy się także klimat i
ludzie, którzy tworzą to spe
cyficzne środowisko, a także
wszelkiego rodzaju zajęcia
pozalekcyjne. - Ja jestem ab
solwentką Technikum Gór
niczego. Jestem ekonomistą
górnikiem. Ale do wyboru
szkoły skłonił mnie też inny
fakt - sport. Uprawiałam wy
czynowo pływanie, stąd ofer
ta TG była dla mnie najlepsza
- wspomina młodzeńcze lata
Kryszczyszyn.
(mark)

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku
pracy górniczej określonej w
art. 50 c ust.1. Jeżeli osoba na
dzień 01.10.2012 r. posiada 19
lat, 5 miesięcy i 25 dni pracy
górniczej ( bez zasiłków cho
robowych) to do 25 lat pra
cy górniczej brakuje 5 lat, 6
miesięcy i 5 dni - będzie to w
dniu 06.04.2018 r. Osoba aby
uzyskać prawo do emerytu
ry - musi spełnić łącznie wa
runki: dotyczące stażu pracy
i wieku emerytalnego.

Przeszłam na wcześniejszą
emeryturę. Ukończyłam po
wszechny wiek emerytalny
i chcę, aby moja emerytura
została jeszcze raz ustalona.
Czy nowe świadczenie może
być niższe niż wcześniejsza
emerytura?
Czytelniczka z Rybnika

Od 1 stycznia 2013 r. wcze
śniejsi emeryci urodzeni po
dniu 31 grudnia 1948 r. naby
wający prawo do świadczenia

powszechnego po ukończeniu
określonego wieku dla konkret
nego rocznika mają inny spo
sób ustalania nowej wysokości
emerytury. Podstawę nalicze
nia emerytury ustalanej we
dług zreformowanych zasad
stanowi zwaloryzowana war
tość kapitału początkowego
oraz składek zgromadzonych
na koncie po dniu 1 stycznia
1999 r. Podstawa obliczenia
emerytury przyznawanej na

podstawie art. 24 ustawy eme
rytalnej jest pomniejszana o
kwoty brutto już pobranych
wcześniejszych emerytur. Jeże
li emerytura, której podstawa
obliczenia została pomniej
szona o kwoty pobranych
emerytur wcześniejszych jest
niższa od dotychczas pobra
nej emerytury wcześniejszej,
wypłacane jest świadczenie
korzystniejsze dla osoby zain
teresowanej.
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Na kogo zagłosujemy Najlepszy swap w historii
do Senatu?
Kampania wyborcza w
pełni - niemal co tydzień
któryś z kandydatów zwo
łuje konferencję prasową,
odbywa spotkanie z miesz
kańcami, wpada na ory
ginalne pomysły, jednym
słowem - promuje swoją
kandydaturę. Na kogo za
tem już za niecały miesiąc
przyjdzie nam głosować?

Chyba najbardziej nieocze
kiwaną kandydaturą tych wy
borów był Bolesław Piecha.
Dzisiaj jeszcze poseł Prawa i
Sprawiedliwości, ma zamiar
zrezygnować z fotela posel
skiego, by dać PiS kolejny głos
w Senacie. Stałym graczem
wszelkiej maści wyborów jest
za to Janusz Korwin-Mikke,
który tym razem startuje z
naszego regionu. Kandydat
Kongresu Nowej Prawicy ma
nadzieję tym razem wygrać
wybory, dostać się do Sena
tu i dać sygnał „że ludziom z
Rybnika ten ustrój i układ się
niepodoba”.
Zaskoczeniem
nazwać
również można kandydaturę
Mirosława Dużego, byłego
burmistrza Łazisk Górnych,
którego Platforma Obywatel
ska, po szeroko zakrojonych
poszukiwaniach (przypomnijmy - kusili Fudalego i byłego
prezydenta Rybnika Mako
sza), namówiła na kandydo
wanie z ich listy. Duży jest w
Rybniku praktycznie osobą
anonimową, sztab czeka więc
dużo pracy. Do polityki wrócić
chce Józef Makosz - były pre
zydent Rybnika, który zapo
wiada, że chce skupić się na
międzynarodowej współpracy
i kopiowaniu dobrych rozwią-

zań naszych sąsiadów z Nie
miec oraz Francuzów, których
zdążył poznać, pracując w Pa
ryżu.
Ruch Autonomii Śląska,
podobnie jak Prawo i Spra
wiedliwość wytoczył w Ryb
niku najcięższą artylerię - ich
kandydatem jest lokalny lider
ruchu - Paweł Polok. SLD zaś
postawiło na Krzysztofa Sajewicza.
Niezależnymi kandydatami
są w tych wyborach Piotr Ma
słowski oraz Grażyna Kohut.
Ten pierwszy od lat zajmuje
się inicjatywami społecznymi
w CRIS w Rybniku, nie ukry
wa też, że kampanią chce dać
sygnał, iż w przyszłości ubie
gał się będzie o fotel prezyden
ta. Kohut to jedyna kobieta w
zestawieniu kandydatów, za
powiada, że funkcję senatora
traktowała będzie społecznie,
nie pobierając za to żadnych
państwowych diet.
Ósemka kandydatów to
różne spojrzenia na Polskę
i Śląsk. Od promocji autonomiczności i regionalizacji
(Polok i Kohut), po jej negację
i stawianie na łączenie regio
nów, większą współpracę na
szczeblu centralnym oraz w
strukturach Unii Europejskiej
(Makosz). Wszystkich jednak
łączy jeden argument - każdy
w mniejszym lub większym
stopniu odwołuje się do śp.
Antoniego Motyczki, wspo
mina jego wystąpienia, zapo
wiada kontynuację pewnych
działań. Walka o fotel senatora
przypominała więc będzie grę
o tron - sukcesorów jest wielu,
ale król będzie tylko jeden.

Kiedy tylko drzwi do sali
okrąglaka przy ul. Wysokiej
zostały otwarte, goście
Rybnik Swap Party ruszyli
do stanowisk z odzieżą,
aby szybko znaleźć coś dla
siebie.

Uczestnicy wzięli udział
w konkursach, w których
nagrody ufundowały zna
ne marki. Odbył się także
konkurs na najlepsze styli
zacje, w którym do wygra
nia były profesjonalne sesje
fotograficzne na zasadzie
metamorfozy. Na tej edycji
Rybnik Swap Party dużym

zainteresowaniem cieszyły
się również wystawy fotogra
fii fashion. Swoje fotografie
prezentowali: Ernest Mitoraj, którego zdjęcie trafiło do
włoskiego Vogue'a, rybnicka
fotograf Katarzyna Kaczmar
czyk, Gabriela Pyjas, Sonia
Tattam, a także projektantka
Inez Oszek. Podczas imprezy
można było podziwiać także
kilka pokazów mody, w któ
rych udział wzięli rybniccy
modele. Były też spotkania
z fotografami i stylistami.
Ogromnym wzięciem na
tej edycji imprezy cieszy się

z

mixelectronics.pl
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led by Samsung

(mark)

Rybnik ma problem - po
tencjalni wykonawcy w
zakresie odbioru i zago
spodarowania odpadów
komunalnych odwołują
się od niektórych zapisów
specyfikacji istotnych wa
runków zamówienia, zadają
pytania, skarżą się na nieja
sne zapisy. Czas składania
ofert mija 2 kwietnia, tylko
czy znajdą się oferenci?

Osoba z kręgu przedsię
biorstw, która w naszym re
gionie zajmują się wywozem
śmieci, nie ma wątpliwości,
że pojawiły się przeszkody.
- Oferenci odwołują się od
zapisów przetargu, warunki
są niejasne. Sprawa trafiła
także do KIO - mówi.
KIO, czyli Krajowej Izby
Odwoławczej, która zajmuje
się m.in. rozpoznawaniem
odwołań wnoszonych w
toku postępowań o udziele
nie zamówień publicznych.
Magistrat komentuje całą
sprawę dość lakonicznie.
- Po opublikowaniu SIWZ,

•

W

• r>

kilku wykonawców zadało
pytania dotyczące niektórych
zapisów, na które to pytania
zostały udzielone odpowiedzi
- przyznaje Lucyna Tyl. Na
pytanie, czy pojawiły się od
wołania od specyfikacji,odpowiada: - Jedna z firm wniosła
odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej na niektóre
zapisy SIWZ. Zgodnie z wy
rokiem KIO kwestionowane
zapisy zostały doprecyzowa
ne względnie uzupełnione.
Pojawiła się także plotka, że
do przetargu wystartowała fir
ma z Indii. Tutaj magistrat nie
dementuje i nie potwierdza.
- Składanie ofert w przetargu
na odbiór i zagospodarowa
nie odpadów komunalnych z
terenu miasta Rybnika upły
wa 2 kwietnia 2013r.i dopiero
wtedy będą znani potencjal
ni wykonawcy. Na dzień dzi
siejszy nie wiemy kto pobrał
SIWZ, gdyż pobierana jest
ona drogą elektroniczną
- informuje rzecznik UM
Rybnik.
(mark)

Szymon Kamczyk

REKLAMA

Problem z przetargiem
na wywóz śmieci?
z

stoisko firmy Yerbull.pl, przy
którym można zdegustować
energię w płynie, czyli yerba
mate. - Yerba to napar, któ
ry bardzo pobudza, popra
wia koncentrację, krążenie
krwi, wspomaga odchudza
nie i poprawia samopoczu
cie - mówi Michał z firmy
Yerbull. Yerba mate do Pol
ski przywędrowała z krajów
Ameryki Południowej, gdzie
picie naparu jest tak popular
ne jak u nas picie kawy. Po
zakończeniu RSP stoiska z
ubraniami do wymiany pra
wie całkowicie opustoszały.

Ubrania, które nie znajdą
swojego nowego właściciela
zostają przekazane do domu
dziecka oraz Domu Samot
nej Matki w Rybniku. Ko
niec imprezy w okrąglaku
wieńczył swapowy pokaz
mody. Na zakończenie w
klubie Coffeina odbyło się
modowe after party z poka
zem ubrań Pawła Mroczka.
- Odnotowaliśmy dzisiaj
największy sukces frekwencyjny Rybnik Swap Party
wśród
dotychczasowych
edycji. Myślę, że miała na to
wpływ lokalizacja imprezy
w samym centrum - mówi
Stefania Lazar, główna orga
nizatorka imprezy.

SAMSUNG UE32EH5020
LED I FULL HD 11920 x 1080 | Tuner DVB-T | HDMI x2 | USB

SALONY Mix electronics
RYBNIK | UL.ZEBRZYDOWICKA 24A1694498328 [8328]
RYBNIKI UL.OBWIEDNIA31664096053 [6053]
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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.

Gdzie taniej?
CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE

Były ministrant z Wielopola
spotkał papieża Franciszka

poniedziałek, 25 marca 2013 r.
LPG

RACIBÓRZ
Statoil, plac Mostowy

5,54 .

5,51 .

2,53

Orlen, ul. Piaskowa

5,52 .

5,49 .

2,54 .

Shell, ul. Opawska

5,54

5,51

2,58

BP, ul. Reymonta

5,59 .

5,51 .

2,54 .

Auchan, ul. Rybnicka

5,41 ▼

5,42 ▼

-

Bliska, ul. Rybnicka

5,45 .

5,43

Stacja, ul. Środkowa

5,43 .

5,41 ▼

Shell, ul. Rybnicka

5,56 .

5,56 .

2,53 .

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,59

5,65

2,59 ▼

Lotos, ul. Jana Pawła II

5,54

5,51 ▼

Centurion, ul. Dąbrowszczaków

5,54

5,51

BP-Pol, ul. Rybnicka

5,39 ▼

5,43 .

2,48

Lotos Optima, ul. Drewniana/Reymonta 5,44 ▼

5,43 ▼

2,48

5,49

5,49

2,52 •

5,57

5,57 ▼

Statoil, ul. Witosa

5,63 ▼

5,61 ▼

2,48 ▼

Shell, ul. Rybnicka

5,63 ▼

5,61 ▼

2,56 ▼

Orlen, ul. Rybnicka

5,63 ▼

5,61

2,57

Statoil, ul. Pszowska

5,51 ▼

5,49 ▼

Orlen, ul. Raciborska

5,59

5,59

Petrol Point, ul. Raciborska

5,53

5,57 ▼

2,54

-

WODZISŁAW

-

RYDUŁTOWY
2,54 ▼

RYBNIK
BP, rondo Wileńskie

5,59 .

5,59 .

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,47 •

5,47 .

-

Shell, ul. Budowlanych

5,54 ▼

5,54 ▼

2,49 ▼

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,52 .

5,52 .

-

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,47 .

5,47 .

2,37 ▼

a

WZROST ▼ SPADEK . BEZ ZMIAN

■ NAJTANIEJ

2,42

■ NAJDROŻEJ
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RADIO TAXI „ROW”
■
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BEZPŁATNE ZAMAWIANIE TAKSÓWEK Z TELEFONÓW
STACJONARNYCH I Z AUTOMATÓW BEZ UŻYCIA KARTY

0800
22 82 82
-

Zai m ó w' taksów kę S M S-em lub ag dlawo ń

5^9 609 053 007

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW

Z księdzem Ireneuszem
Kliche spotykamy się dzień
po jego powrocie z Rzymu,
gdzie był na mszy inaugu
rującej pontyfikat nowego
papieża. Od listopada jest
wikarym w parafii w Rogowie. Trafił tu niejako w try
bie awaryjnym. Poprzedni
wikary uległ wypadkowi i
konieczne było zastępstwo.
To jego pierwsza polska pla
cówka po wieloletniej prze
rwie. Ks. Kliche jest bowiem
misjonarzem. Od 2004 roku
do maja 2012 przebywał na
misjach w Argentynie.
Z Wielopola
do Argentyny
Jako ministrant służący do
mszy w parafii w rybnickim
Wielopolu poznał misjona
rza służącego na misjach w
Brazylii. Wtedy sam rów
nież zapragnął pojechać na
misje. Jego droga do kapłań
stwa była nieco dłuższa niż
w przypadku większości
kapłanów. Po szkole śred
niej najpierw studiował na
cywilnej uczelni. Na KUL
ukończył prawo kanonicz
ne. Dopiero potem poszedł
do seminarium. - Kilka lat się
wahałem. Miałem napisane
podanie do seminarium, ale
było schowane w szufladzie.
Musiałem do tej decyzji doj
rzeć - wyjaśnia. Po ukończe
niu seminarium wiedział, że
chce zostać misjonarzem,
najpierw jednak został wi
karym. Misjonarskie plany
spełniły się 5 lat po ukończe
niu seminarium. Spędził rok
w ośrodku formacyjnym dla
misjonarzy w Warszawie,
w którym uczył się języków
obcych i rozmawiał z do
świadczonymi misjonarza
mi, przebywającymi akurat
na urlopach. W końcu został
skierowany na misje. Ale nie

Piłka zamiast lekcji
Trafił do Juan Jose Castelli,
1200 km na północny zachód
od Buenos Aires. W parafii
terytorialnie
obejmującej
obszar o wielkości 1/3 Polski
działało już dwóch polskich
kapłanów - ks. Henryk Pa
wełek i ks. Zbigniew Kozioł.
Argentyna, która wydaje
się krajem cywilizowanym
odkryła przed młodym mi
sjonarzem swoje dzikie obli
cze. - W samym miasteczku
gdzie znajdowała się nasza
baza nie było źle. Ale moim
zadaniem były odwiedziny
wiernych poza miastecz
kiem, żyjących na terenach
leśnych. Wyjeżdżałem więc
terenowym autem na trzy
tygodnie, odwiedzając kolej
ne kapliczki - opowiada. Do
braku asfaltowych dróg, bra
ku bieżącej wody, lepianek
z gliny można było się jakoś
przyzwyczaić. Najbardziej
doskwierał upał. - Cokol
wiek by człowiek nie robił i
tak był cały spocony - mówi.
W Argentynie zwrócił uwa
gę na to, że jest ona krajem
olbrzymich kontrastów i nie
wykorzystanych szans. - Z
jednej strony wielkie miasta
wyglądające jak te w Euro
pie, tyle że otoczone wciąż
rosnącymi dzielnicami bie
dy. Z drugiej strony biedna
prowincja, o której władze
przypominają sobie tylko na
czas wyborów. Kolejni polity
cy potrafią przejechać setki
kilometrów lasu, obiecać po
prawę warunków życia byle
tylko pozyskać głosy. I zaraz
po głosowaniu zapomnieć o
wyborczych obietnicach. A
Argentyńczycy dają się na to
nabierać. To poniekąd efekt
kiepskiej edukacji. Lekcje
wyglądają zazwyczaj tak, że
przez cały dzień uczniowie
grają w piłkę. I są zadowole-

DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER

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

Ołtarz, przy którym odprawiona została msza dla dzieci,
przyjmujących pierwszą Komunię Świętą

KS.

a

-

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrązka 1

do Brazylii, gdzie zamierzał
trafić, a do Argentyny, w
której akurat brakowało rąk
do duszpasterskiej pracy. W
każdym razie również do
Ameryki Łacińskiej, więc był
zadowolony, że wreszcie ru
szył do misyjnej służby Bogu
i bliźnim.

2,48

KUŹNIA RACIBORSKA
Bliska, ul. Tartaczna

Wikary parafii pw. Naj
świętszego Serca Pana
Jezusa w Rogowie jako
jeden w niewielu Po
laków znał kardynała,
który został obecnym
papieżem.

IRENEUSZA KLICHE (4)

Pb95

A R C H IW U M

ON

FOT.

Stacje paliw

Papież Franciszek przed inauguracją pontyfikatu

ni. Zadowolony jest również
nauczyciel, który nie musi
się wysilać. Brak społecznej
kontroli powoduje, że klasa
polityczna się nie wysila. A
przecież Argentyna mogłaby
być bardzo zamożnym kra
jem, bo ma wszystko - opo
wiada ks. Kliche.

Zaskoczenie i radość
wyborem kardynałów
W czasie 8 lat spędzonych
w Argentynie kilka razy spo
tkał na swej kapłańskiej dro
dze kardynała Jorge Mario
Bergoglio, wtedy metropo
litę Buenos Aires i prymasa
Argentyny. Po raz pierwszy
na spotkaniu kapłanów w
Cordobie, na którym obec
ny był również kardynał
Bergoglio. Kolejny raz kiedy
wyświęcany był biskup pro
wincji, w której pracował ks.
Kliche. Kardynał Bergoglio
odwiedził również prowin
cję Cacho z okazji jubileuszu
tamtejszego seminarium du
chownego. Ks. Ireneusz nie
spodziewał się, że konklawe
może wybrać go na papieża.
- Nawet przez myśl mi to nie
przeszło. Duch Święty tak
jednak pokierował kardy
nałami, że dokonali takiego
wyboru. Kiedy usłyszałem
jak po słowach habemus
papam kardynał ogłaszana
nazwisko Bergoglio byłem
niesamowicie zaskoczony.
Zrobiło mi się niesamowi
cie ciepło. Wszak papieżem
został człowiek, którego spo
tkałem i słuchałem w dale
kiej Argentynie - opowiada
o swoim zaskoczeniu ks. Ire
neusz. Jego zdaniem papież
Franciszek jest kapłanem
nieco innego formatu niż
tego się spodziewano po no
wym papieżu, szczególnie w
Europie. - Jest człowiekiem
niesamowicie otwartym i
skromnym. Jego podejście
do wielu spraw świadczy o
tym, że będzie bardziej słu
gą niż wodzem Kościoła. No
i ma dobry kontakt z publi
ką. A przy tym jest świetnie
wykształcony. Przecież to

Ks. Kliche pokazuje
krzyż wykonany przez
argentyńskiego wieśniaka
w palisandrze, niezwykle
twardym drzewie

Zdjęcie kardynała Jorge
Mario Bergoglio zrobione
przez ks. Ireneusza Kliche
podczas jednego ze spotkań w
Argentynie

jezuita, a więc przedstawi
ciel zakonu, którego człon
kowie należą do najlepiej
wykształconych w Kościele
- opowiada o swoich wra
żeniach ze spotkań z kar
dynałem Bergoglio. Dlatego
z pewnością jest świadom
wyzwań stojących przed Ko
ściołem. I tego, jak bardzo li
czą na niego Argentyńczycy.
- Rozmawiałem po konkla
we ze swoimi argentyńskimi
znajomymi. Niesamowicie
cieszą się z tego wyboru. I
mają nadzieję, że dzięki pa
pieżowi Argentyna trochę
się poddźwignie - kończy
ks. Ireneusz Kliche.
Artur Marcisz
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Festiwal Piosenki Europejskiej
marzec

27
środa

Music & Soul Festival

Start o godz. 11.00, wstęp

Spektakle Teatru Tańca Navras

CO CIEKAWEGO W REGIONIE

Start o godz. 18.00, wstęp

Kąpiel w dźwięku
gongów i mis_ _ _ _ _ _ _ _ _

kwiecień

wolny. W DK Chwałowice

13

odbędzie się koncert finałowy

sobota

Festiwalu Piosenki Europej

wolny. W Klubie Energetyka
Fundacji Elektrowni Rybnik

odbędzie się premiera dwóch

Miejskiego Ośrodka Kultury ma

za sobą trzy spektakle muzyczne,
które zgromadziły licznie żorską

RACIBÓRZ

publiczność w poprzednich latach:

skiej, na którym zaprezentują się finaliści.

spektakli Teatru Tańca Navras. Zaprezen

Start o godz. 19.30,

„Gadu gadu nocą”, „Komu piosen

Podczas koncertu zostanie ogłoszony

towane zostaną spektakle „Zauważyć prze

wstęp wolny. w Lilu

kę” i „Niebo z moich stron”. W tym

werdykt jury (nagroda Grand Prix, zdobyte

strzeń” oraz „nijakie, żeńskie, męskie”, a

Play odbędzie się

roku grupa zaprasza na spektakl

miejsca i wyróżnienia) oraz nastąpi wręcze

w przerwie pomiedzy spekatklami koncert

relaksacyjna kąpiel w dźwięku

na motywach powieści J.R.R. Tol

nie nagród.

Dany D'angelo.

gongów i mis w wykonaniu Macieja

kiena „Hobbit”. Poprzez wędrów

Hanuska. Wstęp: Maciej Hanusek

kę głównego bohatera - przede

wystawia kapelusz, do którego moż

wszystkim tę wewnętrzną - pokaże

na wrzucać ile kto chce i może.

nam, że warto w życiu otwierać się

Multikino zaprasza na poranki
marzec

30 i 31
sobota i niedziela

„Zielony Wędrowiec”
na deskach teatru_ _ _ _ _ _ _ _ _

Start o godz. 12.00, bilety
11 zł. Poranki to pokazy

bajek adresowane do

kwiecień

maluchów powyżej 2

13

roku życia jako forma spędzania wolnego

sobota

czasu. Projekt odbywa się w każdą sobotę

i niedzielę o godz.: 12:00 w 26 kinach sieci

Multikino i Silver Screen. Dzieci mają moż
liwość obejrzenia swoich ulubionych boha
terów na wielkim ekranie oraz dodatkowo
w wybranych kinach skorzystać z licznych

atrakcji. W każdą sobotę i niedzielę o go

dzinie 12:00 gramy najpopularniejsze bajki

na wielkim kinowym ekranie, z dodatkowy
mi edukacyjnymi atrakcjami.

Zumba charytatywnie

kwiecień

7

niedziela

Start o godz. 18.00, bilety 15
zł. Teatr Guziczek działający

w Rybnickim Centrum Kultury

Spotkanie z reżyserem
Pawłem Jóźwiakiem-Rodanem

zaprasza na premierę spek

Start o godz. 18.00, bilety 40

taklu bajkowego „Zielony Wędrowiec” w

i 50 zł. Rybnickie Centrum

reżyserii Izabeli Karwot.

Kultury zaprasza na pierwszą
edycję nowego festiwalu Mu

na zmiany. Reżyserem spektaklu

marzec

29
piątek

O dietach w teatrze

Szymura, Aneta Antosiak, Mag

Start o godz. 19.00,

dalena Miś, Marian Wrzodak, ks.

wstęp wolny. Od

Maciej Michałek, Piotr Pańczyk, Ja

stycznia w Wiejskim

kub Gola, Bartłomiej Bortel, Kamil

Owczarek i Paweł Głowaty. Skene

wickie Piątki Artystyczne. W każdy

będą wspierać swoimi występami

Jnr Robinson, Beata Bednarz, Magda Anioł,

ostatni piątek miesiąca do WDK

tancerze z grupy Modern Jazz,

KOLAH, Joachim Mencel - piano, Adam

zapraszani są artyści różnych pro

również z Miejskiego Ośrodka Kul

Szewczyk - gitara, Kinga Głyk - bas, Irek
Głyk - perkusja, Grzegorz Kańtoch - perku

fesji. W ostatni marcowy piątek,

tury, w choreografii opracowanej

gościem będzie reżyser Paweł Jóź-

przez Artura Stelmaczonka.

sja, Tomasz Kańtoch - bas, Wojtek Świer-

wiak-Rodan. Na kanwie własnych

czyna - gitara, Tomek Kałwak - instrumenty

doświadczeń życiowych wyreży

klawiszowe, Mateusz Głuszak - gitara

serował film „Mama, Tata, Bóg i

sic & Soul Festival. Wystąpią: Ruth Waldron,

reżysera. Matka, kiedyś piosen
kwiecień

14

niedziela

Start o godz. 19.00, bilety 50
i 70 zł. Rybnickie Centrum

Kultury zaprasza na spektakl
komediowy „Dieta cud”.

Wystąpią Grażyna Barszczewska, Ewa Dał

kowska, Ewa Kuklińska, Maria Bujas, Alicja
Kwiatkowska. Akcja sztuki dzieje się w
ciągu dwóch ostatnich dni na planie reality

show w domu Slim Brothera. Trzy finalistki
walczą o wielką wygraną, która oprócz
kwiecień

8

poniedziałek

Start o godz. 19.00, bilety 13
zł. DKF „Ekran” zaprasza do
na pokaz rosyjskiego filmu

talny film wielkiego formatu o wydarze
niach w Rosji w wieku XX, m.in. o podłości
i ślepym posłuszeństwie. W roli głównej

energetycznej zumby oraz
gość specjalny: Daniel Kacz

Czekają na twoje zdjęcia_ _ _ _ _
maj

DO 31

Dom Kultury w Chwałowi-

w czesko-polskim konkur

sie fotograficznym FAJN

Prelekcja pułkownika
Dłużyńskiego_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

człowieka”. Przyjmowanie zgłoszeń zakoń
czy się 31 maja 2013r. Amatorzy fotografii

z morawsko-śląskiego kraju i polskiego

wojujący antyklerykał i libertyn,
pisarz erotyczno-pornograficznych
książek. Pomiędzy tymi światopo
glądowymi skrajnościami znajduje

się sam reżyser, próbujący dociec,

jak dwoje tak różnych ludzi mogło
się kochać i być ze sobą. Na spo

tkaniu z reżyserem odbędzie się
projekcja filmu, następnie dyskusja

z udziałem jego twórcy. Po dys
obejrzeć inny filme tego reżysera

„Agnieszki tu nie ma” i „Osiem9”.

i lekkoatleta. Wejściówki /cegiełki będą

do nabycia w dniu imprezy przy wejściu,
można je rezerwować telefonicznie pod

kwiecień

9

wtorek

Start o godz. 13.00, wstęp

pogranicza mogą wziąć udział w konkursie

wolny. Ppłk. Tadeusz Dłużyń-

Fajn Foto Fest, którego organizatorem jest

ski oraz rybnicki Związek

ostrawski Dom Kultury Akord. Na stronie

Piłsudczyków zapraszają na

nr telefonu 501-203-778 oraz zgłaszać

prelekcję historyczną „Tajemnice Katynia”.

internetowej www.fotofest.eu aktywny jest
już formularz rejestracyjny, gdzie możecie

swój udział na maila bigstar12@interia.

Spotkanie odbędzie się w sali kinowej

wgrać sześć swoich fotografii o wspólnej

pl. Cegiełki w cenie 15 zł i 20 zł. Dochód z

Rybnickiego Centrum Kultury. Do udziału

tematyce: czy szaty czynią człowieka?

cegiełek przeznaczony będzie na leczenie

w prelekcji organizatorzy szczególnie za

Najlepsi fotografowie mogą się spodzie

dwuletniego Tomaszka Bernackiego, pod

chęcają młodzież szkolną oraz wszystkich

wać prezentacji swoich prac podczas cyklu

opiecznego Fundacji Iskierka.

pasjonatów historii.

wystaw w Czechach i Polsce.

czerwiec

12
środa

WROCŁAW, HALA
LUDOWA
Start o godz. 19.00,

bilety 160/300 zł. Ste

ve Vai jest prawdziwym wirtuozem
gitary, wizjonerskim kompozytorem
i producentem muzycznym, uzna

wanym za jednego z najlepszych
gitarzystów wszechczasów. Gry na

gitarze zaczął się uczyć w wieku 12

lat od samego Joe Satrianiego, zaś
w wieku 18 zaczął karierę u boku
Franka Zappy! Przez te wszystkie

lata zdobył wiele nagród - zaczy

nając od statuetek Grammy, a

na Les Paul Award kończąc. Na
swoim koncie ma ok. 60 płyt. W

jego dyskografii znajdują się m.in.

Wernisaż malarstwa Mariana
Chmieleckiego_ _ _ _ _ _ _ _ _
kwiecień

3

środa

marczyk czyli DKA - polski wokalista, raper

Steve Vai koncert

Rodziny Radia Maryja. Ojciec to

cach zachęca do udziału

FOTO FEST o tematyce „Czy szaty czynią

Start o godz. 14.00, bilety-ce-

karska, jest aktywną działaczką

kusji zainteresowani będą mogli

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Darya Yekanasova.

7

pokaźnej kwoty przynieść ma zwyciężczyni
sławę, status gwiazdy i dostatnie życie.

Rybnickiego Centrum Kultury

„Była sobie baba”. Prawdziwy, monumen

niedziela

wej roli) Alicja Maryńczak, Diana

Domu Kultury odbywają się Czyżo-

Rosyjski dramat w DKF

giełki 15 i 20 zł. Trzy godziny

nas: Mariusz Brząkalik (w tytuło

CZYŻOWICE

Szatan”. Opowiada on o rodzinie

kwiecień

jest Paweł Kontny, a wystąpią dla

RACIBÓRZ
Start o godz. 17.00,

wstęp wolny. Towarzy
stwo Miłośników Ziemi

Raciborskiej zaprasza na wernisaż

malarstwa Mariana Chmieleckiego.

albumy nagrane wspólnie z Zappą,

Davidem Lee Rothem (Van Halen)
czy Whitesnake. Niewiarygodne,
porywające wykonane z wyczuciem,
pełną świadomością oraz elektry

zującą pasją solówki Steve'a Vaia
to coś, za co jedni go kochają, a
inni nienawidzą. Jedno jest pewne,

nie da się wy
słuchać jego

Tolkien, gdyby żył, też by był...
kwiecień

14
środa

koncertu i
wyjść z niego

ŻORY

bez emocji.

Start o godz. 18.00,

Więcej infor

bilety 5 zł. Grupa

macji : www.

teatralna Skene z

drumfest.pl

REKLAMA

Ciepłych ispokojnych Świąt Wiefkanocnych,
oraz wszefkjejpomyślności

i radości w życiu zawodowym iprywatnym,
zyczy,

Mix electronics

[
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W czuchowskim domu parafialnym gospodynie z miejscowego KGW zaprezentowały swo
je talenty kulinarne i dekoratorskie. Przypomniano również śląskie tradycje wielkanocne.

Wielkanocnie i po śląsku
CZUCHÓW. Prawdziwie świą

teczny nastrój w minioną so
botę wypełnił czuchowski
dom parafialny. A wszystko
za sprawą koła gospodyń
wiejskich. Panie przez kilka
dni starannie przygotowy
wały się do imprezy, piekąc
i gotując. Efekty ich kulinar
nego kunsztu czuchowianie
mieli okazję sprawdzić na
własnym „podniebieniu”. Na
pięknie przyozdobionych i
suto zastawionych stołach
znaleźć można było czego
dusza zapragnie. A było w
czym wybierać - na słodko
i konkretnie. Na mieszkań
ców i gości czekała cała masa
wielkanocnych jajek, specjal
nych kanapek, wędlin, pasz
tecików. Na świątecznym
stole nie mogło też zabrak
nąć słodkich przysmaków
paschy, śląskich kop, kołoczy, makowców, serników,
mazurków, ciast ozdobionych
wielkanocnymi akcentami,
bab i babeczek. Chętnych

do degustacji nie brakowało.
Gościem specjalnym na inau
guracji czuchowskiego „Stołu
Wielkanocnego” był Marek
Szołtysek - śląski pisarz,
dziennikarz, historyk oraz
autor wielu książek o tematy
ce śląskiej. Ochoczo opowia
dał on o śląskich tradycjach
wielkanocnych - zajączku,
śmirguście, kolędowaniu z
klekotką. - Nasze, śląskie pal
my nie wyglądają jak te na pa
tykach, takie gorolskie. Śląska
palma wielkanocna musi się
składać z siedmiu elementów,
każdy innego koloru i co in
nego symbolizujący - mówił
Szołtysek. Przypomniał m.in.
tradycję żurowej środy, ostat
niego dnia przed świętami, w
którym robiło się porządki. Dzieci brały skrobaczki, pod
palały je i chodziły po wsi. To
była taka zabawa nawiązują
ca do wieczoru, kiedy żołnie
rze przyszli po Chrystusa do
gaju oliwnego - opowiadał pi
sarz. Wizyta Marka Szołtyska

Babeczki na kruchym
cieście z farszem
pieczarkowym

na słono (40 szt.)
Przepis KGW w Bełku
Ciasto: 25 łyżek mąki, kostka
masła, 3 łyżeczki proszku do pie
czenia, 4 żółtka. Ciasto wyrobić,
rozwałkować, zwinąć w rulonik i
pokroić w paski.
Farsz: przesmażone pieczarki

Wykonanie: pokrojone ciasto wcisnąć do foremek. Nałożyć
farsz, na górę położyć kawałek żółtego sera. Piec w tempera
Arcydzieła autorstwa gospodyń z Czuchowa prezentowały się
imponująco

była niepowtarzalną okazją
do kupienia niektórych jego
książek - m.in. „Biblii Ślązoka”, „Elementarza Śląskiego”,
„Bojek śląskich”, „Ślązoki nie
gąski” czy „Śląsk, takie miej
sce na Ziemi”. Każdą oczy
wiście pisarz opatrzył swoim
autografem i specjalną dedy
kacją. Czuchowianki również
przygotowały dla gości coś ze
śląskiej tradycji. - Zrobiłyśmy

goik wielkanocny, czyli zielo
ne drzewko ustrojone kolo
rowymi wstążkami, bibułą i
wydmuszkami jaj. Tradycją
na Śląsku było, że na dwa
tygodnie przed Wielkanocą
dziewczynki bądź nastolatki
chodziły z tym goikiem po
wsi. Za chodzenie z goikiem
dostawały różne słodkości
i owoce - mówi Urszula
Marcol.
(MS)

W leszczyńskim parku, po raz trzeci odbył się
Jarmark Wielkanocny. Atrakcji nie brakowało.
Było barwnie, smacznie i wiosennie.

nej i wietrznej pogody sobotni
Jarmark Wielkanocny odwie
dziły tłumy mieszkańców
z całej gminy. Impreza była
okazją do degustacji wielka
nocnych smakołyków oraz do
obejrzenia i zaopatrzenia się
w dekoracje świąteczne. Do
szczególnie obleganych miejsc
należały kramy kół gospodyń
wiejskich działających w gmi
nie. Gospodynie przez kilka
dni przygotowywały smako
łyki na swoje kramy. Panie
zadbały o to, by zafundować
mieszkańcom
przedsmak
Wielkanocy w najlepszym
wydaniu i, by dla nikogo nie
zabrakło pyszności domowej
roboty. Mieszkańcy mogli
więc zajadać się całą masą
jajek - od faszerowanych po

marynowane, różnego rodza
ju sałatkami, swojską kiełba
są, wędliną oraz pasztetami
domowej roboty. Na odwie
dzających czekał też wielki,
wojskowy kocioł z świątecz
nym żurkiem. Nie zabrakło
świątecznych wypieków od
bab wielkanocnych poprzez
mazurki, makowce, ciasta aż
po przepyszne kopy i wielka
nocne baranki. - Na tydzień
przed świętami zaserwowano
nam prawdziwą ucztę. Jedze
nie pierwsza klasa - chwalili
mieszkańcy.
Komu we znaki dał się
chłód, mógł się rozgrzać
wybornym grzańcem. Ku
linarna odsłona jarmarku
była bardzo istotną, ale nie
jedyną atrakcją sobotniego
dopołudnia. Na specjalnych

turze 180 stopni przez 15-20 minut.

Cytrynowiec
Przepis KGW w Dębieńsku
Ciasto:5 jajek, 25 dkg margary
ny, 30 dkg cukru, 30 dkg mąki, 3
łyżeczki proszku do pieczenia, 2
cytryny.

Wykonanie: cytryny sparzyć i
umyć. Skórkę zetrzeć na małych
oczkach na tarce, a sok wycisnąć
do szklanki. Margarynę, cukier,
żółtka dobrze utrzeć. Dodać mąkę
z proszkiem do pieczenia i startą skórkę z cytryny, i dobrze
wymieszać. Na koniec wlać sok z cytryny i dobrze wymieszać.
Wyłożyć do formy. Piec 25 minut w temperaturze 180 stopni.
Wykonanie ozdobnych „bazi” na cieście - prażony ryż i kawa
łek czekolady. Czekoladę stopić, a następnie maczać w niej
końcówki ryżu i „kleić” na cieście.

Jajka gotowane

Doroczny jarmark
w Leszczynach
LESZCZYNY. Mimo nieco mroź

Przepisy

w zalewie kminkowej
Przepis Marii Otremby z KGW
Stanowice (potrawa wielkanoc
na obecna w rodzinie od kilku
pokoleń)
Składniki: woda, kminek, sól,
jajka, chrzan
Zalewa: litr wody, pół paczki
kminku, sól do smaku. Zagotować.
Gospodynie z Dębieńska częstowały m.in. wspaniałym
cytrynowcem

kramach można było się tak
że zaopatrzyć się w orygi
nalne ozdoby wielkanocne
autorstwa podopiecznych
Warsztatów Terapii Zaję
ciowej, wychowanków Pla
cówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce-Leszczynach
oraz uczniów miejscowego
gimnazjum nr 2. Oczywiście
organizatorzy nie zapomnieli
o najmłodszych, dla których
zorganizowano „jajcowanie
twarzy” czyli malowanie twa
rzy w świąteczne akcenty,
rysowanie kredą na asfalcie,

plener malarski, świąteczną
galerię prac pod chmurką,
wyścigi z jajkiem na łyżce,
dekorowanie wydmuszek
oraz szukanie zajączka.
Mimo „kontuzji”, w leszczyń
skim parku z życzeniami dla
mieszkańców zjawił się bur
mistrz Wiesław Janiszewski.
Z kolei o muzyczną oprawę
jarmarku w pięknym stylu
zadbały maluszki z przed
szkola nr 11 w Leszczynach.
Przez całą imprezę gości ba
wił natomiast kabaret „Trzy
Ofiary”.
(MS)

Jajka ugotować w wodzie z cebulą, żeby nabrały ładnego
brązowego koloru. Po ugotowaniu zgnieść skorupkę (ale nie
obierać). Włożyć do słoika i zalać wcześniej przygotowaną
zalewą kminkową. Odstawić na 2 dni. Po otwarciu obrać ze
skorupek i jeść z chrzanem.

Jajka faszerowane

pieczarkami
Przepis KGW z Czuchowa
Składniki: jajka, pieczarki, cebula,
majonez
Jajka ugotować, obrać ze skoru
pek, przekroić na połówki, wybrać
z połówek żółtka i odłożyć na

miskę. Przesmażyć pieczarki z
cebulką. Po ostygnięciu wymieszać z żółtkami i majonezem.
Doprawić do smaku i nakładać na połówki jajek.

Czerwionecki samorząd wspiera Fundację Hospicjum Onkologiczne
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Dwa razy w roku z czerwioneckiego
magistratu
wychodzą wielkanocne i
bożonarodzeniowe życze
nia do zaprzyjaźnionych
gmin i miast oraz instytucji,
organizacji i zakładów pra

cy. Urzędnicy wysyłają je na
specjalnych kartkach świą
tecznych, dzięki czemu anga
żują się w akcje społeczne. A
wszystko dzięki współpracy z
wydawnictwem Cartalia, od
którego urząd kupuje kolek
cje kartek. Pieniądze jakie na

to wydaje wspierają Fundację
Hospicjum Onkologiczne.
- Do tej pory kartki kupowa
liśmy albo projektowaliśmy
samodzielnie. W listopadzie
ubiegłego roku nawiązali
śmy współpracę z wydaw
nictwem. Dobroczynne karty

świąteczne to ogromny ładu
nek wspaniałych emocji. Są
one niezwykle proste w for
mie, ale jakże bogate w po
zytywne emocje. Wysyłając
życzenia dzielimy się rado
ścią i nadzieją, a przy okazji
wspieramy tych, którym i

radości, i nadziei tak bardzo
potrzeba - mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka
urzędu w Czerwionce-Leszczynach. Z każdej kartki na
rzecz hospicjum trafia 10
groszy. To oczywiście drobna
kwota, jednak dzięki społecz-

nej zaangażowaniu i połącze
niu sił urzędów miast oraz
firm i instytucji z całej Pol
ski zdołano uzbierać pienią
dze na rzecz kilku fundacji.
Cartalia przekazała już m.in.
dziesiątki tysięcy złotych dla
hospicjum.
(MS)

Uchwalą czy nie?

Nikt nie wniósł uwag

Srebrna „Siódemeczka”

CZERWIONKA-LESZCZYNY.

CZERWIONKA-LESZCZYNY.

21 marca zakończyły się konsultacje z organizacjami pozarzą
dowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariackimi w sprawie inkasa

CZERWIONKA.

sesji rada miejska zajmie się funduszem sołeckim
na przyszły rok. Rajcy będą musieli wyrazić (bądź

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Zainteresowane strony miały dwa

skim Festiwalu Tańca Przedszkolaków „IGRASZKI 2013”. Mali tancerze

nie) zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na

tygodnie, by wnieść swoje uwagi bądź protesty. Uchwała trafi na najbliższe obrady w postaci

trenują pod okiem Marioli Żak. Pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę

2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

zaproponowanej przez burmistrza ponieważ nikt z zainteresowanych nie wniósł ani sprzeciwu.

przedszkolaki wraz z opiekunką odebrały podczas finałowej gali.

Podczas dzisiejszej

Zespół taneczny „Siódemeczka” z Przedszkola nr 7
„Skarbnikowa Willa” w Czerwionce zdobył drugie miejsce w II Zabrzań
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Gmina pozyskała kolejne pieniądze na rewitalizację osiedla familoków w Czerwionce

Dodatkowa kasa dla familoków
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

O ponad 5 mln. zł zwęszy
ła się pula pieniędzy na re
witalizację
zabytkowego
osiedla familoków w Czerwionce. Decyzja marszałka
województwa śląskiego w
tej sprawie właśnie trafiła
do czerwioneckiego urzędu.
- To doskonała wiadomość,
że dzięki podjętym przez
nas wysiłkom, otrzymaliśmy
dodatkową pulę środków
zewnętrznych na realizację
tego zadania - komentuje
burmistrz Wiesław Janiszew
ski. Do rewitalizacji osiedla
gmina przymierza się już
od kilku lat. Przywrócenie

do lat świetności osiedla bę
dzie kosztować 16983000,92
zł. Zdecydowana większość
tych pieniędzy to unijna do
tacja. Początkowo dofinan
sowanie wynosiło blisko 55
proc.. Dzięki otrzymany wła
śnie pieniądzom zwiększyło
się do wysokości 85 proc. czy
li 14308094,14 zł.
Wiesław Janiszewski pod
kreśla, że to efekt wdrożo
nych przez gminę działań
mających na celu zachowa
nie właściwej struktury do
chodów i wydatków. - Rok
2011 był pierwszym od wielu
lat rokiem, który zakończył
się nadwyżką, a nie deficy

tem. Jednak, zwiększenie
poziomu dofinansowania z
Unii Europejskiej pozwoli
nam ograniczyć koszty wy
datkowane z budżetu własne
go. Za spory sukces uważam
więc możliwość przeprowa
dzenia tej kosztownej i ocze
kiwanej przez mieszkańców
inwestycji przy naprawdę
niskim poziomie zaangażo
wania finansowego ze strony
gminy - stwierdza włodarz
Czerwionki-Leszczyn. Już na
przełomie kwietnia i maja br.
powinien zostać ogłoszony
przetarg na rewitalizację fa
miloków. Obecnie przygoto
wywana jest dokumentacja

niezbędna do wszczęcia pro
cedur przetargowych. Dłu
go zapowiadana inwestycja
wreszcie ruszy, a jej końco
wym efektem będzie moder
nizacja dróg wewnętrznych,
chodników i placów. Na tere
nie familoków powstanie też
minirynek wraz z infrastruk
turą rekreacyjną. - Przestrzeń
publicznato przede wszystkim
plac rekreacyjno-wypoczyn
kowy z elementami ścieżki
zdrowia, ścieżki edukacyjnej
i skate parku, a także Centrum
Informacji Turystycznej z
tradycyjnie umeblowanym
śląskim mieszkaniem, peł
niącym rolę Izby Tradycji.

Dzięki unijnym dotacjom osiedle familoków w Czerwionce
przeżyje swoją drugą młodość

Całość zostanie uzupełniona
w elementy małej architektu
ry, zieleń i oświetlenie - wyli

cza Hanna Piorecka-Nowak,
rzeczniczka czerwioneckiego
magistratu.
(MS)

Ponad setka artystów zaprezentowała się na scenie czerwioneckiego MOK podczas eliminacji ko
lejnej edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza

Jubileuszowe śpiewanie
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

Zmagania
o
statuetkę
Szczyglika, główne trofeum
„Śląskiego Śpiewania” rozpo
częły się w miniony wtorek,
19 marca w Czerwionce-Leszczynach.
W pierwszych eliminacjach
regionalnych wzięło udział
160 uczestników - dzieci,
młodzież oraz dorośli z Ryb
nika, Świerklan, Ornonto
wic i Czerwionki-Leszczyn.
Przez scenę przewinęły się
zespoły wokalne, wokalno
-instrumentalne, pieśni i tań
ca, chóry oraz soliści i duety.
- Możliwość zorganizowa
nia eliminacji w Czerwion-

ce-Leszczynach uważam za
zaszczyt i ogromne wyróż
nienie dla naszej placówki
- podkreśla Mariola Czaj
kowska, dyrektor MOK. Po
pisy artystów oceniało jury:
Janina Lipińska-Dygacz, Ma
rek Piotrowski oraz Wojciech
Pukowiec. Oceniający bar
dzo rygorystycznie zwracali
uwagę na dobór repertuaru,
detale stroju oraz czystość i
poprawność śląskiej gwary.
Żona patrona konkursu nie
kryła zadowolenia, że wciąż
jest wiele osób chętnych do
śpiewania śląskich piosenek.
- Poziom od lat jest równy i
bardzo wysoki. Najbardziej

nas cieszy, że w tym roku po
jawiło się bardzo dużo przed
szkolaków. I to jest fajne, bo
przecież w tym konkursie o
to chodzi, aby tradycję roz
powszechniać wśród dzieci i
żeby pojawiało się więcej no
wych uczestników - mówi
Wojciech Pukowiec. „Śląskie
śpiewanie” to jeden z najważ
niejszych i najciekawszych
konkursów poświęconych
kulturze naszego regionu,
który ma na celu pielęgno
wanie tradycji śpiewaczych,
poznawanie ludowego reper
tuaru, utrwalanie gwary oraz
przypominanie bogactwa i
różnorodności strojów. W

Jerzy Buczyński, autor książek o tematyce śląskiej gościł w czerwonec
kiej książnicy

O Goduli w bibliotece
CZERWIONKA. Wizyta au

tora w Czerwionce ścią
gnęła w biblioteczne mury
sporą rzeszę miłośników
jego twórczości. Buczyński
przyjechał do gminy, by pro
mować swoją najnowszą

książkę - wydaną z końcem
ub. roku „Godulową Sagę”.
Autor opowiadał swoim
fanom o tym, jak powsta
wała książka oraz o swoim
zainteresowaniu postacią
Karola Goduli. Karty „Go-

dulowej Sagi” odsłaniają
tajemnice niezwykle burz
liwego, zarazem fascynu
jącego życia Karola Goduli
- wybitnego Ślązaka, naj
większego magnata przemy
słowego na Górnym Śląsku,

tym roku na korzyść uczest
ników zmienił się regulamin
i z powrotem pojawiły się
grupy wiekowe. Szczęśliw
cami, którzy zakwalifikowa
li się do półfinału konkursu
zostali: solistka Matylda Wajner oraz duet Nina Dziwoki
i Oliwia Kłosek z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej Zespół
„Przygoda” w Rybniku,
duet Karolina Świder i Emi
lia Mosgalik z Przedszkola
„Skarbnikowa Willa” w Czerwionce, solistka Sonia Pion
tek z Powiatowego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej przy ZS
Nr 1 w Leszczynach, duet
Piotr Tkocz i Filip Strzelecktóremu bajecznej fortuny i
sławy wszyscy zazdrościli.
Człowieka wzbudzające
go szacunek, uznanie, ale
również nienawiść i... prze
rażenie. Jerzy Buczyński
opowiedział m.in. uczestni
kom spotkania skąd Godu
la zdobył sobie przydomki
Króla Cynku czy też Króla
Węgla i Stali, że choć miał
ogromny majątek to jadał...
tłuczone kartofle z zsiadłym

Najmłodszy uczestnik

Sztandarową „Karolinkę”
zaśpiewała Oliwia Staroń z
leszczyńskiego „Promyczka”

eliminacji 4-letni Wiktor
Błażyca przedszkola nr 10 w
Czerwionce zebrał gromkie

brawa za „Karlika”

ki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rybniku,
zespół wokalny „Gwiazdecz
ki” oraz duet Julia Siedlaczek
i Alicja Wajszczyk z Zespo
łu Szkolno-Przedszkolnego
w Ornontowicach, Zespół
wokalny „Gaudeo” z POPP
przy SP Nr 1 i Gimnazjum

w Świerklanach, solistka Jo
lanta Banasik oraz Zespoły
Śpiewacze „Przegędzanki”,
„Karolinki” i „Książeniczanki”z MOK Czerwionka-Leszczyny. Cała 12. wystąpi
5 i 6 maja na półfinałach w
Domu Kultury w Piekarach
Śląskich.
(MS)

mlekiem. Chętni mogli za
opatrzyć się w promowaną
książkę i dostać specjalną
dedykację z autografem.
- Karol Godula to praw
dziwa ikona w gronie naj
bardziej zasłużonych dla
Górnego Śląska postaci. Jego
dokonania są poza dyskusją,
o czym przekonuje kolejna z
poświęconych mu książek stwierdził podczas spotkania
Andrzej Raudner, wicebur-

mistrz
Czerwionki-Leszczyn. Współorganizatorem
wizyty Jerzego Buczyńskie
go w gminnej książnicy była
Wspólnota Śląska „Ciosek”
Ruchu Autonomii Śląska,
która ufundowała egzempla
rze „Godulowej Sagi” gmin
nym szkołom, akcentując
w ten sposób potrzebę pro
mowania rodzimej kultury
i historii, zwłaszcza wśród
młodzieży szkolnej.
(MS)

ŻYCZENIA

Niech kury rybnickie znoszą jaja kolorowe,
Niech cieszą swoim smakiem wodzisławskie baranki cukrowe,

Niech chłopaki z Raciborza wody nie szczędzą w dyngusa,
By zima czym prędzej wróciła do lamusa
By bazie wreszcie zakwitły na wiosnę
I w każdym powiecie rozbrzmiały Nowiny radosne.

Życzy

Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

BStty Sfflfly W GEMJ
WODZISŁAWSKIE
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Rozdali wyróżnienia i nagrody
SUMINA. W miejscowej re

mizie OSP odbyła się gala
wręczenia nagród placów
kom oświatowym oraz
wyróżnień „Nasz Solidny
Partner” Stowarzyszenia
Sumina, a wszystko okra
szone muzyką na żywo.
Gala była tradycyjnie kon
tynuacją walnego zebrania
stowarzyszenia, na którym
podsumowano rok pracy i
przedstawiono kolejne plany
oraz sprawozdanie finanso
we. Podczas posiedzenia na
stąpiła także zmiana członka
zarządu, którym po rezygna
cji Piotra Staronia wybrany
został Tomasz Doleżych,
dotychczasowy koordyna
tor stowarzyszenia. Zarząd
przedstawił także propozy
cje imprez turystycznych,
kulturalnych oraz innych
wydarzeń zaplanowanych na
2013 rok. Do najciekawszych
niewątpliwie zalicza się się
cykl wycieczek pieszych do
odznaki Mała Korona Beski
dów, w którym zaplanowano
w sezonie 2013/2014 zdoby
cie 15 beskidzkich szczytów.
W czerwcu odbędzie się co
roczna trzydniowa wycieczka
krajoznawcza oraz rajd rowe
rowy i biesiada przy ognisku.
Na wrzesień zaplanowano
wycieczkę do Warszawy do

GASZOWICE. OPS poszukuje

Sejmu RP oraz Muzeum Po
wstania Warszawskiego, zaś
w listopadzie odbędzie się za
bawa andrzejkowa. W okresie
ostatniego kwartału wykwali
fikowany ratownik medycz
ny przeprowadzi rodzinne
warsztaty z udzielania pierw
szej pomocy przedmedycznej
na sprzęcie, który posiada sto
warzyszenie, a z którego ko
rzystali już uczniowie szkół.
Szkoły dbają
o środowisko
Po zebraniu odbyły się ofi
cjalne uroczystości. Najwięk
szym sukcesem ubiegłego
roku dla stowarzyszenia była
pomoc Bartoszowi Kuźnikowi,
studentowi z Rybnika, który w
wyniku nieszczęśliwego wy
padku stracił obie nogi. Dziś
już chodzi bez pomocy i chce
teraz pomagać innym. - Dzięki
hojności wielu dobrych ludzi
udało nam się zabrać ponad
150 tys. złotych na protezowanie dla Bartka - mówi Adam
Wawoczny, prezes Stowarzy
szenia Sumina. Choć Bartek
nie mógł przyjechać na galę,
darczyńcom i stowarzyszeniu
za pomoc podziękowali jego
rodzice. Teraz Sumina za cel
obrała sobie pomoc dla małej
Emilki z Rydułtów. Po infor
macji o pomocy dla potrzebu
jących dzieci na gali wręczone
zostały nagrody dla najbar
dziej aktywnych placówek

Projekt ze
szkoleniami

Tegoroczni „Solidni Partnerzy”: zespół Animus, Przedszkole w Suminie oraz firma EKO

oświatowych w ubiegłorocz
nej akcji sprzątania Śląska.
Zestawy gier edukacyjnych
i logicznych odpowiednie do
wieku wychowanków zostały
przekazane do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowicach, Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w
Gaszowicach, Gimnazjum im.
Ziemi Śląskiej w Piecach oraz
Świetlicy Środowiskowej w
Nowej Wsi wraz z filiami.
Szkoły i świetlica łącznie ze
brały ponad 5 tys. litrów odpa
dów oraz zadbały o posadzone
kilka lat temu podczas podob
nej akcji drzewka.

Nagrodzili partnerów
Stowarzyszenie jak co roku
przyznało także wyróżnie
nia dla osób, firm i instytucji,

które w znaczącym stopniu
pomagają w działalności orga
nizacji. Tytuł „Solidnego Part
nera” przyznany został firmie
EKO z Rybnika za pomoc przy
wszelkich działaniach ekolo
gicznych, a szczególnie za
bezpłatny wywóz śmieci pod
czas akcji sprzątania Śląska,
wyróżnienie otrzymali także
członkowie zespołu Animus,
który uświetnia swoimi wystę
pami imprezy w Suminie i nie
tylko. „Solidnym Partnerem”
zostało także Przedszkole w
Suminie, które od wielu lat
z dobrym skutkiem współ
pracuje ze stowarzyszeniem.
Wszyscy laureaci otrzymali
też upominki ufundowane
przez europosła Bogdana
Marcinkiewicza. Galę swoimi
występami uświetniły zespoły

Animus oraz Singers. Stowa
rzyszenie Sumina nie ogra
nicza się tylko do wspierania
małej miejscowości, ale rozwi
ja swoją działalność na coraz
szerszy obszar. Warto wspo
mnieć, że podczas kilkuletniej
akcji pomocy żywnościowej
dla najuboższych, organizacja
zebrała aż 230 ton żywności,
która została rozprowadzona
na terenie Lysek, Gaszowic,
Jejkowic i Świerklan. W tym
roku stowarzyszenie wygrało
konkurs ofert na prowadze
nie Świetlicy Profilaktyczno-Integracyjnej w Gaszowicach
wraz z filiami. Na ten cel gmi
na Gaszowice przeznaczyła
100 tys. zł, dzięki czemu dzieci
mogą liczyć na ciekawe zaję
cia i wycieczki przez cały rok.
Szymon Kamczyk

chętnych do wzięcia udziału
w projekcie aktywizacji osób
bezrobotnych z terenu gminy.
Uczestnicy kursów zdobędą
umiejętności, dzieki którym
być może znajdą również
pracę. W projekcie weźmie
udział 12 osób w większości
długotrwale bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo
z terenu gminy Gaszowi
ce. Będą one uczestniczyć
w szkoleniach z doradcą
zawodowym,
treningach
umiejętności interpersonal
nych z psychologiem oraz w
szkoleniach zawodowych.
- Osoby, które wezmą udział
w projekcie nabędą wiele
umiejętności praktycznych
umożliwiających sprawniej
sze poruszanie się na rynku
pracy. Zdobędą nowe kwali
fikacje zawodowe w zakresie
np. obsługi wózków widło
wych, obsługi kasy fiskalnej i
znajomości podstaw fakturo
wania lub inne w zależności
od zapotrzebowania. Część
osób będzie miała również
możliwość podjęcia kursu na
prawo jazdy kat. B - informu
je Danuta Zimoń, kierownik
OPS w Gaszowicach. Projekt
adresowany jest do klientów
OPS objętych różnymi for
mami pomocy. Zaintereso
wani mogą zgłaszać się do
ośrodka od 25 marca do 25
kwietnia.
(ska)

Przegonili zimę w płomieniach
Stowarzyszenie
Lyskor kontynuując wielo
wiekową tradycję, zorgani
zowało spotkanie z okazji
pożegnania zimy. Zaprezen
towane zostały wiosenne
zwyczaje.
Spotkanie odbyło się w
centralnym punkcie wsi,
czyli w remizie. Rozpoczęło
się opowiadaniem znanej
z talentu gawędziarskiego
Agnieszki Rusok z Pstrążnej. Następnie dzieci z
miejscowego przedszkola
DZIMIERZ.

przedstawiły krótki pro
gram artystyczny, w któ
rym zaśpiewały regionalne
piosenki oraz zatańczyły
wspólny taniec, aby przego
nić zimę. W końcu wszyscy
goście wyszli przed salę, aby
wziąć udział w starym rytu
ale odpędzenia zimy. Aby
tego dokonać, trzeba podob
no spalić marzannę, czyli
kukłę przedstawiającą sło
wiańską boginię Marzannę
lub Śmiercichę, symbolizu
jącą zimę i śmierć. O bezpie-

czeństwo przeciwpożarowe
zadbał prezes OSP Dzimierz
Zbigniew Depta, prezentu
jąc zebranym gaszenie za
pomocą tłumicy, stosowa
ne podczas pożarów traw.
Według niektórych tradycji
marzanna powinna być po
spaleniu utopiona w wodzie
i puszczona z nurtem rzeki,
a tam, gdzie rzek nie było,
spalano ją do końca. Po tym
obrzędzie dzieci zabrały ze
sobą goik, czyli przyozdobio
ne kolorowo gałązki. Daw-

niej ludzie wierzyli, że wraz
z przyniesieniem goika we
wsi zagości wiosna i od tej
pory życie będzie prostsze.
Według tradycji z gałązka
mi jałowca należało obejść
każdy dom we wsi. Zwiasto
wało to urodzaj i szczęście.
Po rytuałach wszyscy goście
zasiedli do stołów w straż
nicy, aby skosztować przy
smaków i poplotkować, jak
to się kiedyś zimę żegnało.
Impreza odbyła się w pierw
szy dzień wiosny, 21 marca,

Dzieci z Przedszkola w Dzimierzu zaśpiewały i zatańczyły dla gości

a w kultywowaniu tradycji
nie przeszkodziła nawet

deszczowa i póki co zimo
wa aura.
Szymon Kamczyk

ŻYCZENIA

Gospodynie nagrodzone za świąteczne wypieki
LYSKI, KOBYLA. 19 marca w

wia

rzewodniczący

Wójt Gminy

Gminnym Ośrodku Kultury
w Kobyli odbył się konkurs
kulinarny na najlepsze wy
pieki i wyroby wielkanocne.
Do konkursu zorganizowane
go przez LGD Lyskor zapro
szono organizacje z terenu
dwóch gmin.
Dzięki dużej terytorialnej
rozpiętości swoje potrawy za
prezentowało aż siedem kół
gospodyń. Potrawy oceniało
siedmioosobowe jury w skła
dzie: Urszula Wiśniewska z
ramienia LYSKOR, Jadwiga
Gajewska
reprezentująca
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-

go w Rybniku, Danuta Glenc z
Kornowaca, Barbara Gembalczyk z Raszczyc, Anna Klimsza
z Lysek oraz Aniela Czekała i
Magłorzata Musiolik z Kornowaca. Komisja miała za za
danie wyłonienie zwycięzcy.
Nagrodą główną był bon na
500 zł. Pozostałe uczestniczki
również otrzymały nagrody
pieniężne i sprzęt kuchenny.
Po długich i trudnych nara
dach ogłoszono zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęło KGW
Łańce, drugie były gospodynie
z Pstrążnej, a trzecie miejsce
otrzymało KGW Rzuchów.
Po wręczeniu nagród wszy-

scy goście mogli częstować
się do woli przygotowanymi
potrawami. Aby w brzuchu
się lepiej układało na scenie
GOK występowały ulubione
w gminie i powiecie zespoły
„Rzuchowianki”, „Kobylan
ki” i „Old Starsi”. Równolegle
trwał kiermasz ozdób wielka
nocnych lokalnych rękodziel
ników. - To pierwsza taka
impreza na naszym terenie.
Planujemy jej kontynuację w
przyszłym roku - zapowiada
szefowa LYSKORU, Helena
Serafin. Cała impreza udała
się dzięki dofinansowaniu z
Unii Europejskiej. (woj), (ska)

Panie z KGW Pstrążna zajęły
drugie miejsce. Od lewej:
Wanda Durczok, Agnieszka
Rusok, Pelagia Kabut, Maria
Kubek.
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ŚWIERKLANY. Na sesji rady

gminy, po publikacji w „Tygo
dniku”, radni wraz z wójtem
powrócili do tematu sygnali
zacji świetlnej na przejściach
dla pieszych w ciągu ulic Ko
ścielnej i Żorskiej.
Po ukazaniu się artyku
łu „Światła oszukują prze
chodniów”, który nakreślił
problem sygnalizacji na przej
ściach dla pieszych w Świer
klanach Górnych, sprawą
zainteresowali się radni. To,
że problem nadal istnieje po
twierdziła także sołtys Doro
ta Tyman. Przypomnijmy, że
kiedy pieszy naciska przycisk
oczekiwania na zielone świa
tło, po chwili sygnalizator za
pala się, ale po drugiej stronie
wyspy, przy czym pieszy do
wyspy dojść nie może, bo na
pasie do pokonania nadal
świeci światło czerwone.
Na ostatniej sesji temat zno
wu poruszył radny Marian
Kotyrba. - Dostaję odpowie
dzi, że jest większa płynność
ruchu, ale chciałbym prosić,

aby kolejny raz zwrócić się do
zarządu dróg z pismem odno
śnie rozwiązania tej sprawy
- stwierdził radny, zazna
czając, że przechodnie mają
swoje przyzwyczajenia i jed
nym z nich jest lekceważenie
czerwonego światła i prze
chodzenie przez jezdnię, co
może skończyć się tragicznie.
- Chodzi o to, aby za jednym
przyciśnięciem można było
przejść przez dwa pasy, a nie
tylko z wyspy przez drugi pas
- doprecyzował Kotyrba.
Problem od września
- Sygnalizowałam to
dwa tygodnie temu, zresztą
problem już ciągnie się od
września. Miało zostać wy
stosowane pismo do zarzą
du dróg wojewódzkich i od
tego czasu nie ma jeszcze
żadnej zmiany w sygnaliza
cji - mówi sołtys Dorota Tyman. Do dyskusji włączyli
się także inni radni, którym
problem nie jest obcy. - Prze
chodzę tam dziennie. Jeżeli

ja nie mam zielonego światła
na tym krótkim odcinku do
wysepki, to po co mi się za
pala to zielone po przeciwnej
stronie? Gdyby to światło się
nie zapalało, nie byłoby pro
blemu, bo byłoby cały czas
czerwone i przechodnie po
czekaliby dłużej, ale przeszli
bezpiecznie. Za każdym ra
zem po naciśnięciu zapala się
najpierw światło zielone po
drugiej stronie wyspy - Tade
usz Frydecki potwierdził to,
co i tak wszyscy, oprócz wój
ta już wiedzieli. Wójt jednak
stwierdził, że problemu nie
zauważył.
Wójt obiecał
sprawdzić
Zdaniem wicewójta Anto
niego Poloka, mechanizm
świateł jest ustawiony spe
cjalnie, a zielone zapala się
najpierw dla osób opuszcza
jących wyspę. Fakt faktem
jednak do tej wyspy dojść nie
można, bo na pierwszym pa
sie mamy czerwone. - Przy

każdym przejściu w ciągu
Kościelnej mamy wysepki, to
może nie będziemy ich budo
wać. Przy pasach w jednym
ciągu osoba, która wejdzie z
wózkiem przy takim ruchu
nie zdąży przelecieć na dru
gą stronę - odwrócił kota ogo
nem wójt Antoni Mrowiec,
co wypomniał mu Frydecki.
Głos rozsądku w dyskusji po
jawił się wraz z wypowiedzą
Ireneusza Błatonia. - Ja my
ślę, że raz się dzieje tak, że
zaświeca się właściwie, raz
nie i nie wiadomo z jakiego
powodu. Trzeba to spraw
dzić - podsumował Błatoń,
a wójt zapowiedział spraw
dzenie problemu w terenie.
Choć pojawiły się już głosy,
aby następną sesję rady zor
ganizowano w terenie, wła
śnie na skrzyżowaniu, póki
co trzymamy wójta za słowo.
Mały spacer jeszcze nikomu
nie zaszkodził, a być może
pozwoli rozwiązać mały, acz
istotny problem.
Szymon Kamczyk

Skosztowali wielkanocnych specjałów
JEJKOWICE. Do gminy przy

jechały panie z kół gospo
dyń wiejskich z całej gminy
Gaszowice, by wraz z miej
scowym KGW wziąć udział
w corocznej prezentacji wiel
kanocnych potraw z okazji
niedzieli palmowej.
Spotkanie odbyło się w
Szkole Podstawowej im. Jana
III Sobieskiego w Jejkowi
cach. Panie przygotowały na
swoich stołach wyśmienite
wypieki oraz potrawy, które
przygotowuje się tylko z oka
zji świąt wielkanocnych. Przy
okazji też gospodynie z Jejko-

Koła pokazały jak kolorowo i pysznie może być na wielkanocnym stole

wic pochwaliły się talentem
muzycznym, prezentując pio-

senkę o swojej miejscowości,
członkinie KGW Szczerbice

w humorystyczny sposób
zaśpiewały o Wielkanocy,
a dzieci z SP Jejkowice na
wet zatańczyły dla gości.
Coroczne pokazy potraw w
Niedzielę Palmową mają na
celu przypomnienie świą
tecznych tradycji. - Wszyst
ko po to, abyśmy pamiętali,
jak ważna jest historia. Dzia
łalność naszych kół gospo
dyń wiejskich pokazuje to
i rozpala w nas młodych
umiłowanie tradycji i naszej
ziemi - Śląska - mówi wójt
Jejkowic Marek Bąk. Stoły
gospodyń najpierw oblega-

FOT S ZY M O N KAM CZYK

Zbadają oszukańcze światła

O gaszeniu wiedzą wszystko

Laureaci powiatowego etapu turnieju wiedzy pożarniczej

POWIAT. Młodzi strażacy z

jednostek całego powiatu zje
chali do starostwa, aby wziąć
udział w powiatowym szcze
blu turnieju wiedzy pożarni
czej. Zawodnicy zmagali się
w dwóch konkurencjach.
Pierwszym zadaniem, z
którym musieli się zmierzyć
reprezentanci jednostek był
pisemny test wiedzy pożar
niczej. Później czekała ich
konkurencja ustna. W gru
pie uczniów szkół podsta
wowych pierwsze miejsce
zajęła Natalia Musiolik z OSP
Szczerbice, drugie Natalia
Woźnica z OSP Świerklany,
a trzecie Julia Porembska
z OSP Bogunice. W grupie
gimnazjalistów najwyższy
szczebel podium zdobył Pa
tryk Chojnacki z Bogunic,
drugie miejsce Daniel Gre
nadier ze Szczerbic i trze
cie Walter Tarczyna z OSP
Dębieńsko Wielkie. Na naj
trudniejsze pytania musieli

odpowiedzieć
uczniowie
szkół ponadpodstawowych.
Spośród nich najlepszym
okazał się Kamil Szulik ze
Świerklan, drugi był Błażej
Baszczok z OSP Bogunice,
a trzecie miejsce zdobył Ma
riusz Szuster z OSP Szczejkowice. Powiatowe eliminacje
ogólnopolskiego
turnieju
wiedzy pożarniczej, które
były poprzedzone elimina
cjami w poszczególnych gmi
nach powiatu, zorganizował
Zarząd Oddziału Powiato
wego ZOSP RP w Rybniku.
Nagrody rzeczowe dla zwy
cięzców oraz nagrody dla
uczestników konkursu pla
stycznego, a także słodycze
i napoje ufundowało staro
stwo powiatowe. Zwycięzcy z
poszczególnych grup wezmą
udział w eliminacjach woje
wódzkich ogólnopolskiego
turnieju wiedzy pożarniczej
jakie odbędą się 20 kwietnia
w Siewierzu.
(ska)

ne były przez zaproszonych
gości, wśród których znalazł
się europoseł Bogdan Mar
cinkiewicz, starosta Damian
Mrowiec czy wójtowie obu
gmin. W końcu potraw skosz
tować mogli wszyscy goście,
przy okazji robiąc przedświą
teczne zakupy. Gospodynie
przywiozły ze sobą np. ro
biony domowym sposobem

makaron, który rozszedł się z
prędkością światła. Wszyscy
zainteresowani świąteczny
mi tradycjami mogli też zo
baczyć jak robić kroszonki i
jednocześnie dowiedzieć się,
że kiedy za polanie wodą w
śmigus-dyngus dziewczyna
da chłopakowi żółtą pisankę,
oznacza to, że on jej się nie
podoba.
(ska)

Zmalowali niezły wernisaż
JANKOWICE. W Śląskiej Gale

rii Malarstwa „Jan” odbył się
podwójny wernisaż. Swoje
prace zaprezentowali człon
kowie grupy „Impresje”, któ
ra działa przy Ognisku Pracy
Pozaszkolnej, rybnickiego
zespołu „Przygoda” oraz
rybnicka artystka Anna Lepiarczyk.
Wernisaż tradycyjnie już
uświetniły swoim wystę
pem osoby obdarzone ta
lentem muzycznym. Tym

razem były to absolwentki
OPP „Przygoda”, które wraz
z akompaniamentem wyko
nały znane utwory muzyki
rozrywkowej. Po przedsta
wieniu grona osób w różnym
wieku, które w ramach gru
py „Impresje” wzięły udział
w wernisażu i serii podzię
kowań dla gospodarzy ga
lerii i dyrektor „Przygody”
Anity Geratowskiej, goście
zaczęli podziwianie prac. Na
wystawie znalazły się prace

wychowanków „Przygody”,
przedstawiające różne mo
tywy, od zwierząt, przez pejzarze, po bardzo popularne
wśród dziewczynek księż
niczki. Opiekunem grupy
„Impresje” jest Katarzyna
Michalik-Kiszka, która po
trafi wydobyć z dzieciaków
nawet ukryty talent. Werni
saż tradycyjnie zakończył
się drobnym poczęstunkiem
i kuluarowymi rozmowami
o sztuce.
(ska)

Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymali kwiaty

REKLAMA

Tu kupisz Tygodnik Rybnicki
ul. Chrobrego 6, ul, Kościuszki 24, ul. Saint Vallier 1, ul. Rudzka 112, ul. Gliwicka 60,
ul. Św. Antoniego 20, ul. Żorska 99, ul. Chwałowicka 33a, ul. Wodzisławska 112
z
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Późne debiuty Piotr Franke

Rękodzieło to jej pasja, a z tej pasji powstają ręcznie wykona
ne, niezwykłe kartki świąteczne, ozdoby i biżuteria

„Poranna medytacja”

Wielkanocnych
kartek czar...

Gdyby Adam z Ewą nie zgrzeszyli deczko,
Z tobą bym się, pewno, ożenił łóżeczko!
Tak cudownie grzejesz, tak pieścisz me kości,
Że byłbym ci wierny do późnej starości.
Nosa nie wyścibiał spod ciepłej pierzyny,
Ani nie opuszczał bez ważnej przyczyny.
A, że nagrzeszyli, Bóg wymyślił pracę
I przez to codziennie z tobą kontakt tracę.
Czemuś mnie pozbawił, Boże, tej uciechy?
Czemuż muszę cierpieć za nieswoje grzechy?
Zwrócę Ci to jabłko, co zjadł Adam z Ewą,
Ale zdradź mi, proszę, gdzie rośnie to drzewo?

Nawet Ci przywiozę jabłek całe tony!
Ale nie bądź na mnie ciągle obrażony.
To nie ja Ci przecież zjadłem jabłko z drzewa,
Tylko to z Adamem zeżarła je Ewa!
A, że oni zjedli, czemu wszyscy tracą?
Czemu ja akurat mam się kalać pracą!?
Czyś Ty, Panie Boże, zmysły postradał?
Niechże ten pracuje, kto Ci jabłka zjadał!
A jam Ci nie dotknął nawet listka z niego,
Więc mnie, proszę, nie mieszaj do tego!
Nie ja nagrzeszyłem! Lecz Ewa z Adamem!
Toż nad tym coś zrobił, zastanów się. Amen.

Piotr Franke - rybniczanin, emerytowany sztygar górniczy. Tworzy
nie tylko w języku literackim, ale pisze też piękne utwory w godce ślą
skiej. O swoich wierszach mówi, że są „ckliwe, romantyczne, religijne,
cyniczne, szydercze, śmieszne, pouczające”. Dodatkowo jeszcze, w
znakomitej ich części czytelnik znajdzie potężną dawkę specyficzne
go, śląskiego humoru.

Program działalności
na kwiecień 2013
2 kwietnia„(wtorek) - godz.13.30, Multikino, projekcja filmu
„Baczyński
4 kwietnia (czw„artek) - godz. 11.00, wykład: „Niewidzialny
świat wokół nas , prowadzący mgr inż. Zdzisław Mencel

8 kwietnia (poniedziałek) - godz. 10.00, dyżur prawniczy,
mec. Szczepan Balicki
9 kwietnia (wtorek) - godz. 7.00, wycieczka do Tarnow
skich Gór, wyjazd o godz. 7.00 spod kampusu
10 kw„ietnia (środa)- godz. 13.00, wykład: „Interakcja

leków , prowadząca dr Astrid Koterwa
11 kwietnia (czwartek) - godz. 11.00, wykład: „Śląska „

Henryka Karasiewicz to
osoba, która w rękach ma
niezwykły dar, a w głowie
wiele ciekawych pomysłów.
Jest szefową sekcji arcydzie
ła artystycznego działającej
na UTW, a od sześciu lat
robi własnoręcznie kartki
- świąteczne, urodzinowe
oraz na różne okazje. O tej
porze roku zajmuje się kart
kami wielkanocnymi. Są
przepiękne. Misternie zdo
bione i z zaskakującą ilością
detali, które od początku do
końca sama musi wykonać.
Otrzymać życzenia na kart
ce, która wyszła spod ręki
pani Henryki to z pewno
ścią ogromna przyjemność.
Artystka o swojej kartkowej
pasji mówi skromnie. - W
młodości nie kupowało się
kartek, ale cały czas robiło
się je własnoręcznie. I teraz
po latach wróciłam do tego.
Mam różne wspaniałe po
mysły, a na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku odezwały
się we mnie zdolności ar
tystyczne - śmieje się pani
Henryka. Kartki pani Heni
tworzone są różną techniką
i w różnych wzorach, po
dobnie jak ozdoby na nich.
Jedne wykleja gotowymi
ozdobami czy obrazkami,
przy innych stosuje technikę

Przepiękne kartki świąteczne autorstwa Henryki Karasiewicz to
prawdziwe arcydzieła

tek i tych świątecznych, i tych
okolicznościowych zależna
jest od gustów twórców - a
ten szefowa sekcji rękodzieła
artystycznego ma niesamo
wity i oryginalny. Skąd czer
pie pomysły? - Część sama
wymyślam, część to wzory
z czasopism trochę przeze
mnie przerobione i urozma
icone - wyjaśnia. Artystycz
na pasja pani Heni nie kończy
się na kartkach. Seniorka robi
też fantastyczne ozdoby świą
teczne i bardzo oryginalną
biżuterię... korale z filcu. Jej
prace zobaczyć można w bi
bliotece UTW, a czasem rów
nież na okolicznościowych
wystawach.
(MS)

witrażową, czyli na podkle
jony kolorowym papierem
kartonik nakleja wycięty
wzór. Trzecią z technik jest
haftowanie ręczne haftem
matematycznym. Zrobione
tą metodą kartki prezentują
się przepięknie jednak jest to
praca bardzo czasochłonna i
precyzyjna. Szczególnie we
znaki, a właściwie w „palce”
daje się dziurkowanie karto
ników. Przygodę z haftem
matematycznym Henryka
Karasiewicz zaczęła kilka lat
temu i początkowo miała to
być tylko próba. - Chciałam
spróbować jak to się robi, a z
czasem wciągnęło mnie to na
dobre - stwierdza. Uroda kar-

Ponad 40 studentów rybnickiego UTW wyjechało do Żywca, na specjalne
warsztaty plastyczne

Po naukę na żywiecczyznę

Celem marcowej wyciecz
ki była Opawa, jednak przed
dotarciem na miejsce senio
rzy zwiedzili Ostrawę. Tu
mogli zobaczyć największy
w Czechach kompleks ratu
szowy z modernistycznym
Nowym Ratuszem i najwyż
szą w kraju wieżą widokową.
Kolejnym przystankiem był
Raduń i wizyta na wybudo
wanym w XVI wieku przez
rodzinę Tvorkovskich z Kravar renesansowym zamku.
Znajduje się tu m.in. bibliote
ka z 15 tys. starych, cennych
woluminów oraz zbrojow
nia z ciekawymi eksponata
mi. Po dotarciu do Opawy
seniorzy ruszyli „w miasto”
zwiedzać liczne i przepięk
ne opawskie zabytki. M.in.
odwiedzili mieszczące się w
neorenesansowym gmachu
z lat 1893-1895 Śląskie Mu
zeum Ziemskie, gdzie zoba
czyć mogli niezwykle bogate
zbiory związane z historią i
bogactwami
naturalnymi
tego regionu kraju morawsko-śląskiego. Pełen wrażeń
dzień spędzony u południo
wych sąsiadów zakończył
się w Rohowie na degustacji
pysznej golonki i czeskiego
piwa.
(MS)

Goście z NFZ
rybnickiej delegatury Narodowe
go Funduszu Zdrowia - Danuta
Piecha i Łukasz Dwornik. Spotka

nie było okazją do przedstawie

nia seniorom zasad funkcjono
wania elektronicznego systemu

W miniony wtorek stu
denci mogli przyjrzeć się
metodom wytwarzania cha
rakterystycznych dla ziemi

żywieckiej
bibułkowych
kwiatów. Okazją były warsz
taty plastyczne, na które se
niorzy wybrali się do Żywca.

prowadząca prof. Irena Bukowska-Floreńska
16 kwietnia (wtorek) - godz. 6.30, wycieczka do Krakowa,
wyjazd o godz. 6.30 spod kampusu
„
18 kwietnia (czwartek) - godz. 11.00, wykład: „Kubizm ,

prowadząca mgr Helena Kisielewska
22 kwietnia (poniedziałek) - godz. 10.00, dyżur prawniczy,

U
§

mec. Gerard Kuźnik
25 kwietnia (czwartek) - godz. 11.00, wykład: „Higi„ena,

<

ubiór i jedzenie od średniowiecza do współczesności ,
prowadząca dr Bożena Czwojdrak

o
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Seniorzy z chęcią próbowali swoich sił w tworzeniu bibułkowych
kwiatów

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.

Sezon
rozpoczęty

UTW odwiedzili przedstawiciele

nieprofesjonalna twórczość plastyczna typu ludowego ,

Czwartkowe wykłady są wykładami otwartymi dla wszyst
kich chętnych.

Wycieczką do
Opawy, jednego
z najstarszych cze
skich miast studenci
z sekcji turystycznej
UTW zainaugurowali
sezon wycieczkowy

Dyżury
i kontakt

Z wyjazdu „po naukę” sko
rzystało ponad 40 studen
tów. Podczas zajęć nie tylko
przyglądali się jak robią to
lokalni artyści, ale sami rów
nież ochoczo zabrali się za
wykonywanie kwiatów z bi
buły. Po zakończonych zaję
ciach uczestnicy warsztatów
wybrali się na zwiedzanie
muzeum żywieckiego. Na
koniec, spacer po mieście był
okazją do zobaczenia starego
zamku, pałacu Habsburgów,
domku chińskiego, kościo
ła parafialnego, dzwonnicy,
rynku oraz ratusza. Wyjazd
na warsztaty został zorgani
zowany w ramach programu
„Rybniccy seniorzy wzorem
aktywności społecznej osób
starszych”.
(MS)

weryfikacji uprawnień pacjentów

do świadczeń zdrowotnych oraz

przedstawienia im praw do
świadczeń koniecznych w krajach

Unii Europejskiej.

Co może
konsument
Z seniorami UTW spotkała
się Sonia Karwot, powiatowy

rzecznik konsumentów. Podczas
wykładu dotyczącego praw

konsumenckich szczegółowo
przedstawiła prawa i obowiązki
jakie mają konsumenci, a jakie

producenci oraz sprzedawcy.

Pani rzecznik omówiła również
sposoby zawierania umów oraz

zwróciła uwagę na przepisy oraz
warunki, które pozwalają na ich
rozwiązanie.

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
Kontakt: 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 15, telefon: 32/
755-79-90, e-mail: rybnikutw@wp.pl, www.rybnik.pl/rkutw/
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Judo sprawia wiele radości
Ariel Kuśka, jeden
z najwybitniejszych
zawodników Polonii
Rybnik, a zarazem
trener, opowiada, dla
czego warto uprawiać
judo, kto może wstąpić
w szeregi klubu oraz
czego poza sztuką walki
uczy ta dysycplina
sportu.
Kuba Pochwyt: Dzięki wa
szemu klubowi judo jest jed
ną z najbardziej wiodących
dyscyplin w mieście. Swoją
filię macie również w dziel
nicy Maroko-Nowiny, gdzie
jesteś trenerem. Powiedz,
gdzie odbywają się treningi,
jak często i ilu prowadzisz
zawodników?

Ariel Kuśka: Zajęcia odby
wają się w Zespole Szkół nr
3 w Rybniku, codziennie od

godziny 16:00 do 18:30. Pro
wadzę treningi z dziećmi i
młodzieżą w wieku od 6 do
9 lat w pierwszej grupie i od
13 do 17 lat w grupie drugiej.
Grupy liczą około 20 zawod
ników.

umiejętności
judo.

Jakie wymagania trzeba
spełnić, żeby wstąpić w wa
sze szeregi? Cały czas przyj
mujecie nowych adeptów?

Dotychczas udało się moim
zawodnikom wywalczyć
medale podczas mistrzostw
Polski i w innych turniejach
ogólnopolskich. Ich osią
gnięcia to moje największe
sukcesy trenerskie.

Nabór odbywa się cały rok, a
w nasze szeregi może wstą
pić każdy chętny.
Jak wygląda typowy tre
ning? Z jakich składa się
elementów?

Każdy trening zaczyna się
od rozgrzewki. Następnie
zawodnicy mają elementy
gry i zabaw połączone z ele
mentami ćwiczeń ogólno
rozwojowych. Kolejny etap
to technika judo, ćwiczenia
wytrzymałościowe, szybko
ściowe i wszystkie ćwicze
nia niezbędne do nabycia

zawodnika

Jako zawodnik masz na swo
im koncie wiele sukcesów. A
co uważasz za największe
osiągnięcie w dotychczaso
wej pracy trenerskiej?

Czy judo to sport dla każ
dego?

To dyscyplina, która zapew
nia bezpieczeństwo każde
mu ćwiczącemu. Dlatego
każdy może uprawiać ten
sport.
Dlaczego warto uprawiać
ten sport i dlaczego akurat
w waszym klubie? Czym sta
racie się przyciągać do sie
bie nowych członków?

Judo jest dyscypliną, która

integruj e wszystkich zawod
ników i sprawia wiele rado
ści z powodu przebywania
w grupie i wspólnego zaan
gażowania w treningi. Sam
klub dokłada wszelkich sta
rań, inwestując w każdego
zawodnika, by mógł się roz
wijać i osiągać jak najlepsze
wyniki.
Czy wśród zawodników, któ
rych obecnie szkolisz, są ta
lenty mogące zrobić karierę
zawodową?

W klubie są zawodnicy, któ
rzy mają duży potencjał, by
w przyszłości zostać dobry
mi zawodnikami i odnosić
sukcesy w tej dyscyplinie.
Nie będę jednak wymieniał,
które to osoby, zostawię to
dla siebie. Dodam jednak, że
tylko ich ciężka praca przez
lata może przyczynić się do
wyniku w przyszłości.
Czego, poza stylem walki,
można się nauczyć od judo?

Ariel Kuśka, trener i zawodnik Polonii Rybnik

Judo uczy dyscypliny, za
pewnia
konstruktywny
sposób spędzania czasu dla
dzieci i młodzieży. Ruch

przyczynia się do prawidło
wego rozwoju fizycznego i
pozytywnego rozładowania
emocji.

■
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„Jedenastka” otwarta na sześciolatki

Maluchy poznały szkołę od podszewki

Był czas na zajęcia...

Sześciolatki wraz ze swo
im rodzicami zagościły w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku.
A to wszystko za sprawą
zorganizowanego 13 marca
dnia otwartego szkoły.

oraz interesujący sposób za
prezentowali gościom wier
sze Juliana Tuwima poznane
na lekcjach w szkole. Następ
nie rodzice zostali zaproszeni
na prezentację opowiadającą
o walorach oraz funkcjono
waniu szkoły, po której licznie
uczestniczyli w rozmowach z

Rybnicka „jedenastka” po
raz kolejny potwierdziła, że

jest szkołą przyjazną dla sze
ściolatków. W czasie dnia
otwartego zarówno dzieci jak i
dorośli mogli poznać codzien
ne życie szkoły. Wszystko
zaczęło się od wspólnego obej
rzenia występu przygotowane
go przez trzecią klasę, podczas
którego uczniowie w zabawny

... i na zabawę

nauczycielami dotyczących
przebiegu edukacji dzieci.
Sześcioletnie dzieci w tym
czasie udały się na wyciecz
kę, w czasie której wędrując
po szkole mogły poznać życie
ucznia do podszewki. Miały
okazję wziąć udział w zajęciach
przygotowanych przez nauczy-

cieli edukacji wczesnoszkolnej.
Odwiedziły z nimi krainę za
gadek i rebusów matematycz
nych, krainę tęczowej muzyki
oraz krainę plastyki. Do zaba
wy zainspirowały je również
klocki przestrzenne, zabawki
oraz tablica multimedialna. Od dziś lubię chodzić do szko-

ły, bo fajnie się bawiłam z panią
- podsumowuje zajęcia sześcio
letnia Natalka. - Sześciolatek w
szkole? Dlaczego nie! Tym bar
dziej, że sześciolatki w szkole
wygrywają. Uczą się najłatwiej
i najchętniej - mówi Aleksan
dra Szymczak, dyrektor SP 11.
(opr.pm)

Kolejne spotkanie Klubu Książki za nami
Dyskusyjne Kluby Książki
to projekt adresowany do
czytelników bibliotek pu
blicznych, realizowany w
ramach ogólnopolskiego
programu promocji czytel
nictwa i wsparcia sektora
książki „Tu Czytamy”, któ
rego koordynatorem jest In
stytut Książki z Krakowa.

DKK tworzy grupa osób,
które spotykają się, aby po

rozmawiać o wspólnie prze
czytanych książkach. Jego
działalność oparta jest na
założeniu, że nie trzeba być
krytykiem, by czerpać przy
jemność z dyskutowania o
literaturze. Rozmowa jest
bowiem przedłużeniem przy
jemności lektury - zapewnia
ją panie z filii nr 2 PiMBP w
Rybniku, która mieści się w
dzielnicy Maroko-Nowiny,

MASZ
TEMAT?

przy ul. Zebrzydowickiej.
Choć grupa jest kameralna,
dyskusji nie brakuje. Więc je
śli ktoś ma ochotę na dobrą
kawę, smaczne ciastko i sty
mulującą dyskusję o literatu
rze - tak dawniejszej, jak i tej
najnowszej - nie ma lepszego
miejsca. - Miejsca nie zabrak
nie, zapraszamy wszyst
kich - mówią pracownicy
filii nr 2.

Spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki odbywają się
w każdą przedostatnią śro
dę miesiąca o godz. 17.00 w
Oddziale Zbiorów Muzycz
nych PiMBP w Rybniku
przy ul. Szafranka 7 oraz w
każdy ostatni czwartek mie
siąca o godz. 16.00 w filii nr
2 PiMBP w Rybniku przy ul.
Zebrzydowickiej 30.
(opr. mark)

Klub jest kameralny lecz otwarty

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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Maroko-Nowiny drugą najbardziej interwencyjną dzielnicą
Kilka numerów temu
przyglądaliśmy się pra
cy dzielnicowych z Ko
mendy Miejskiej Policji
w Rybniku. Dzisiaj czas
sprawdzić, jak pracuje
się w Maroku-Nowinach dzielnicowemu
straży miejskiej.
Aplikant Jakub Najmuła
ze strażą miejską związany
od 2012 r., z wykształcenia
jest pedagogiem, co pomaga
mu zwłaszcza w kontaktach
interpersonalnych z miesz
kańcami. - Staż pracy dziel
nicowego w porównaniu z
innymi dzielnicowymi może
być niewielki, jednak pan Ja
kub należy do ludzi ambit
nych i konsekwentnych. Nie
bez przyczyny ma pod swą
opieką dzielnicę Maroko-Nowiny, gdzie występuje jedno
z największych skupisk lud
ności przypadający na jeden
km kwadratowy w Rybniku
- mówi o koledze Dawid Błatoń, rzecznik prasowy SM w
Rybniku.

Dzielnicowy to
nie łatwy chleb
Praca dzielnicowego wiąże się ze stałym kontkatem
z mieszkańcami. Wymaga

cierpliwości, a także - jak
przyznaje aplikant Najmuła - czasem wejścia w rolę
psychologa, negocjatora.
- Dzielnicowy to nie tylko
strażnik w mundurze, któ
ry jak wydawać by się mo
gło wbrew powszechnie
panującym opiniom funk
cjonariusz bez serca. To
przede wszystkim osoba,
która musi umieć słuchać
i rozumieć ludzkie proble
my. To człowiek, który nie
jednokrotnie musi pełnić
rolę mediatora w sporach
sąsiedzkich. Zawiłość na
szego systemu prawnego nie
ułatwia życia funkcjonariu
szom, a od dzielnicowego
oczekuje się odpowiedzi na
każde pytanie - przyznaje
Jakub Najmuła. Precyzując,
zadania dzielnicowego sku
piają się przede wszystkim
na kontaktach ze społeczno
ścią lokalną. Obowiązkiem
jednak każdego funkcjona
riusza jest reagowanie na
wszelkie wykroczenia, wiec
dzielnicowy musi godzić te
dwa aspekty sprawowania
powierzonej mu funkcji.
- Skupiamy sie na kontro
lach posesji, sprawdzamy,
czy ich właściciele wypeł
niają ustawowe obowiązki,
czy mieszkańcy nie palą
śmieci w przydomowych

kotłowniach. Kontrolujemy
właścicieli psów czy prowa
dzą je na smyczy i sprząta
ją po swych zwierzętach,
utrzymujemy stały kontakt
z członkami rad dzielnic, by
wiedzieć z jakimi problema
mi borykają się mieszkańcy
- mówi dzielnicowy stra
ży miejskiej. - Lecz tak na
prawdę trudno wyrazić w
kilku słowach obowiązki z
których musi się wywiązać
dzielnicowy. To człowiek or
kiestra, który przede wszyst
kim pomaga mieszkańcom
- dodaje z uśmiechem.
O bezpieczeństwie
decydujemy my sami
Jak przyznaje Najmuła,
żadne działania interwen
cyjne, żadne akcje informa
cyjne i edukacyjne, a nawet
żaden przymus nie spra
wi, że będzie bezpiecznie.
Bezpieczeństwo
bowiem
warunkuje według niego
mentalność mieszkańców
danej dzielnicy. - O bezpie
czeństwie własnej dzielnicy
stanowią jej mieszkańcy, to
oni powinni odpowiedzieć
na pytanie czy czują się
bezpiecznie we własnym
otoczeniu. Warto jednak
podkreślić, że strażnicy zaj
mują się porządkiem, a ogól
ny stan rzeczy przybliża nam

Aplikant Jakub Najmuła - nasz dzielnicowy

liczba zgłoszeń, którą otrzy
mujemy od mieszkańców
proszących o interwencję. To
ona plasuje dzielnicę Maroko-Nowiny na drugim miej
scu pod względem liczby
zgłoszeń, które odebraliśmy
od mieszkańców - informuje
dzielnicowy. - Musimy jed
nak wziąć pod uwagę w tym
przypadku liczbę mieszkań

ców dzielnicy i porównać ją
z innymi - dodaje.
Praca dzielnicowego wiąże
się - jak przyznają strażnicy
- ze sporym stresem. - Na
ogół mieszkańcy pozytyw
nie oceniają pracę dzielnico
wego. Pamiętajmy, że to on
służy społeczności lokalnej.
W swej pracy spotykają się z
wieloma miłymi sytuacjami,

jednak zdarzają się osoby,
które tak do końca nie wie
dzą, czym zajmuje się straż
miejska i to z ich ust padają
najczęściej najogólniej mó
wiąc słowa krytyki - mówi
Dawid Błatoń, rzecznik SM.
Niemniej jednak robią to, co
do nich należy i m.in. dzięki
ich pracy, czujemy się dzisiaj
bezpieczniej.
(mark)

TEKST SPONSOROWANY

Z uwagi na rozpoczynający się okres przedkomunijny często zaczynamy rozglądać się już za prezentem dla dziecka. Żeby ułatwić wybór przyglądamy się ofercie jednego z wodzisławskich jubilerów,
który doradza nam czy złoto to na pewno dobry pomysł. A może coś ze srebra? O radę prosimy Krzysztofa Olszara - właściciela pracowni złotniczej.

Złota pamiątka na komunię dla dziecka
- Czy złoto i wyroby z tego
kruszcu w dobie komputerów i
komórek są nadal atrakcyjnym
prezentem dla dziecka komunij
nego?
- Na pewno będzie to prezent
ponadczasowy i bardzo wartościo
wy. O ile elektroniczne gadżety
szybko się psują, o tyle cenna pa
miątka zwłaszcza z grawerem pozostaje często na dziesiątki lat. Czy
to jest atrakcyjny prezent? - każdy
musi odpowiedzieć sobie sam.
- Co w takim razie szczególnie
by pan polecił?
- Na tę wyjątkową okazję bar
dzo odpowiednie są medaliki z

PRACOWNIA

łańcuszkiem. W naszych sklepach
przy ul. Konstancji 9 i 10 posiada
my teraz w bardzo niskich cenach
medaliki ze złota. Rozpoczyna się
w tej chwili wielka promocja, która
zapewnia 50-procentowy rabat na
złote medaliki próby 0,585 i teraz
przed komuniami można j e nabyć w
cenie 85 zł. Ciężar przykładowego
produktu to ok. 0,6 grama, a więc już
dosyć dużo. Proponujemy także gra
tisowy grawer na odwrocie z datą
komunii dziecka oraz np. imieniem,
co będzie doskonałą pamiątką.
Do medalika trzeba wybrać łań
cuszek złoty w dowolnym wzorze,
takim, który przypadnie Państwu
do gustu.

Z uwagi na porę przedkomunijną
posiadamy bardzo bogaty asorty
ment medalików, krzyżyków i łań
cuszków zarówno ze złota 0,585 i
ze srebra 0,925.
- A coś oprócz takich zawie
szek?
- Poza medalikami posiadamy
duży wybór kolczyków dziecię
cych ze złota na najczęściej poszu
kiwane zapięcia tzw. angielskie z
różnokolorowymi, atrakcyjnymi
kamieniami. Ceny zaczynają się od
ok. 175 zł. Przypomnę, że także jest
to towar wyprodukowany ze złota
próby 0,585, które nie ciemnieje z
czasem i gwarantuje j akość oraz wy

gląd nawet po wielu latach nosze
nia. Dziewczynki powinny ucieszyć
się z takiego podarunku.

- Ma pan jeszcze jakieś propo
zycje? Czy srebro tez jest chętnie
wybierane?
- Tak. Nietypowym i dobrym pre
zentem są srebrne obrazki o tema
tyce religijnej w różnych wzorach
i wymiarach, począwszy od takich
na biurko czy stolik do większych,
które można powiesić na ścianę w
pokoju dziecka. Tutaj także jest moż
liwość wygrawerowania napisu pa
miątkowego. Ceny wynoszą od 60
zł do nawet 500 zł. Największym
powodzeniem cieszą się obrazki
średniej wielkości, których cena
kształtuje się ok. 100-150 zł. Jest to
piękna propozycja ze srebra.
- Czy mają państwo jeszcze jakieś
inne promocje?
- Mamy promocję na obrączki ze
złota 0,585 łączonego - białe z żół
tym w ciekawych wzorach. Obec
nie cenę obniżamy o 30% i cena
pary kształtuje się teraz od 950 zł.
Promocja trwa do końca maja, w
czasie której wystarczy wpłacić za
liczkę na wybrane obrączki, a płat
ności dokonać przy odbiorze.
Dziękuję za rozmowę.

Zapraszamy na www.olszar.pl
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Kolejny raz wandale
niszczą elewację.
Policja bezradna?

INFORMATOR
Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny
ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik. Godziny urzędowania: wtorek 10:00 - 11:30,
piątek 17:00 - 18:00, tel. (032) 42 233 81, e-mail: rdmnrybnik@o2.pl

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Pilarczyka 5, 44-210 Rybnik, tel. 032 44 02 402, e-mail: rybnik.mbcz@archidiecezja.
katowice.pl
Ogłoszenia parafialne:
Od poniedziałku Wielki Tydzień, zachęcamy do częstszego udziału w eucharystii, do
dobrej spowiedzi. Przed nami też Triduum Paschalne. Cały plan ceremonii w gazetce
parafialnej,możnazabraćwychodzączkaplicy.MszaWieczerzyPańskiej-Wielki
Czwartek 18.00, Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek 18.00, Wigilia Paschalna z
rezurekcją - Wielka Sobota 20.00, w Niedzielę Zmartwychwstania i w Poniedziałek
Wielkanocny będzie w kaplicy dodatkowa msza św. o godz. 11.30. W Wielki Czwar
tek zaniesiemy komunię św. chorym, początek o godz. 8.00. Jako że jest to
dodatkowa wizyta koniecznie należy zgłosić chęć przyjęcia w zakrystii lub kancelarii.
Parafia Rzymskokatolicka św. Jadwigi Śląskiej
ul. Kardynała B. Kominka 18, 44-217 Rybnik, tel: 032 42 45 240, e-mail: rybnik.jadwiga@archidiecezja.katowice.pl
Ogłoszenia parafialne:
Wielki Poniedziałek - Wielka Środa: msze św. wg normalnego porządku. Do środy
można odprawić mszę pogrzebową. Okazja do spowiedzi św. pół godziny przed
każdą Mszą św. oraz w godz. 16.00-18.00. Środa, o godz. 9.00 Nowenna do MB Nie
ustającej Pomocy. Wielki Czwartek — o godz. 10.00 wszyscy kapłani naszej parafii
będą uczestniczyć w Mszy św. Krzyżma Świętego w Katedrze Chrystusa Króla w
Katowicach. Czwartek, o godz. 19.00 msza św. Wieczerzy Pańskiej. Jest to pamiątka
ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Piątek — jest
to dzień postu i wstrzemięźliwości. Post (czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia)
obowiązuje wiernych między 18. i 60. rokiem życia. Wszystkich zachęcamy dowstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Wielki Piątek od godz. 6.00 i przez
cały dzień Adoracja Najśw. Sakramentu w ciemnicy; o godz. 9.00 Droga Krzyżo
wa dla dorosłych; o godz. 10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci; o godz. 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego; o godz. 18.00 Gorzkie Żale; o godz. 19.00 liturgia Męki Pań
skiej; okazja do spowiedzi św. w godzinach 6.00 - 18.00. Wielka Sobota - od godz.
6.00 przez cały dzień Adoracja przy w Bożym Grobie; o godz. 10.00 Adoracja przy
Bożym Grobie dla dzieci; od godz. 10.00 do 16.00 co godzinę błogosławieństwo po
karmów na stół wielkanocny (w górnym kościele); o godz. 20.00 liturgia Wigilii Pas
chalnej zakończona procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Można przynieść świece
i wodę do poświęcenia; okazja do spowiedzi św. w godzinach 6.00 - 18.00. W czasie
Triduum można zyskać odpust zupełny, tzn. wszyscy, którzy wypełnią zwykłe wa
runki odpustu i wypełnią następujące dzieła: Wielki Czwartek: przez udział we Mszy
św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem.
Wielki Piątek: przez pobożny udział w adoracji Krzyża i ucałowanie Krzyża w czasie
liturgii. Wielka Sobota: przez udział w nabożeństwie Wigilii Paschalnej i odmówienie
przyrzeczeń chrztu św. Kancelaria Parafialna w W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę
będzie nieczynna, z wyjątkiem spraw związanych z wezwaniem do chorego i zgło
szeniem pogrzebu.

IECI LEWlftTAH
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Tak wygląda ściana na Chabrowej

Dwa tygodnie temu zgło
sili się do nas mieszkańcy,
którzy zauważyli, że kolej
ny raz pawilon w centrum
osiedla Chabrowa został
pomalowany. Obraźliwe
teksty, bazgroły, wszystko
wykonane sprayem. Miesz
kańcy mają tego dość, a ad
ministracja załamuje ręce.

Pawilon na Chabrowej
czysty nie był chyba nigdy.
Po każdym malowaniu nie
mijało kilka dni, a już poja
wiały się nowe grafitti. Tym
razem pojawiły się nowe
znaki i mieszkańcy zaczęli
pytać - kto za to odpowiada
i dlaczego nikt z tym nic nie
robi?

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.

Walka z wiatrakami
Okazuje się, że budynek na
leży do Rybnickiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej, ta jednak
nie ma zamiaru kolejny raz
go odmalowywać. - Wie
pan, to są niestety spore pie
niądze wyrzucane w błoto
- przyznaje Antoni Dziad,
kierownik osiedla Chabro
wa. - Bo ta nowa, czysta
przestrzeń prowokuje chuli
ganów. To znak, że znów się
mogą wyżyć. Paradoksalnie

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

ta zabrudzona już elewacja
ma większe szanse pozostać
czystą - dodaje kierownik.
Admnistrator nie ukrywa,
że z tym problemem boryka
się niemal każde osiedle w
Polsce, w Rybniku najwięcej
pracy jest właśnie na Nowi
nach. - Duże skupisko ludzi,
anonimowość, to powoduje,
że się czują bezkarni. I tacy
też są. Nikt ich nigdy nie wi
dzi, a jak już ktoś jest świad
kiem, to się boi, bo jeszcze
coś zrobią - mówi Dziad.
Policja tylko umarza
sprawy
Pytamy, dlaczego w tym
temacie nie działa policja,
jak wygląda współpraca na
stopie
powstrzymywania
takich aktów wandalizmu.
- Mogę panu pokazać całą
teczkę takich spraw. Niszcze
nie elewacji, nowo wymalo
wanej klatki schodowej albo
bloku. Po dwóch lub trzech
miesiącach sprawa zostaje przez policję umorzona.
Nie mają świadków, albo nie
mają gdzie szukać sprawców
- przyznaje Dziad. - W tym
temacie nie mogę ani jedne
go dobrego słowa powiedzieć

o rybnickiej policji. Bo nie
zrobili nic, by jakoś popra
wić tę sytuację - dodaje kie
rownik osiedla Chabrowa.
Spółdzielni nie stać na ciągłe
naprawy elewacji, policja nie
potrafi znaleźć sprawców,
by obarczyć ich można było
kosztami tych prac, a miesz
kańcy - tutaj panuje zasada
„nic nie widziałem, nic nie
słyszałem”. I dopóki u tych
ostatnich tak pozostanie,
doputy nasze osiedla będą
rządzone przez dzieciaki z
puszkami sprayu.
(mark)

Sprostowanie
W ostatnim numerze dodat
ku Maroko-Nowiny, w tek
ście poświęconym książce
„Gra w kości”, którą prezen
towali dla nas pracownicy fi
lii nr 2 rybnickiej biblioteki,
błędnie podpisaliśmy zdjęcie
zamieszczone w tekście. Na
fotografii znajduje się oczy
wiście Mariola Łabęcka, a
nie - jak podpowiedział nam
redakcyjny chochlik - Elżbie
ta Cherezińska. Za pomyłkę
przepraszamy.

Tu nas kupisz! Poniżej punkty handlowe na terenie osiedla Maroko-Nowiny,
gdzie można znaleźć naszą gazetę
Biały Domek, ul. Dąbrówki 16,

•

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,
Ruch S.A., ul. Budowlanych 43,

Chabrowa 21

•

•

•

•

•

Firma handlowa Edan, ul. Chabrowa 21,

Trafika,ul.Dąbrówki17b,

•

•

Garmond Press, PSD 64 ul. Broniewskiego 23,

F.H.U Julinat, punkt sprzedaży ul. Dąbrówki 11f,

Handel detaliczny Ewa Pikulska, ul. Dąbrówki 1

•

•

•

•

Kolporter, Salonik ul.

Artykuły przemysłowe Gertruda Padowska, ul. Dąbrówki 7a
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Wokoło Wielkiej Nocy
Zanim nadejdzie radość
wielkanocna jest czas po
kuty, zadumy i refleksji
nad sobą. Tak było kiedyś,
tak jest i dziś. Przedwojen
na gazeta rybnicka opisuje
w jednym z numerów pro
cesję przez Via Dolorosa w
Jeruzalem.
Pokuta i umartwienie
Jajko - symbol narodzin
życia we wszystkich reli
giach, symbol początku.
Rzymianie mówili: Ab ovo
usque ad mala - Od jajka
aż do jabłka. Od początku
do końca. Napotykamy całe
opisy sĘosobów robienia pi
sanek. Święcone. Niejedno
krotnie o nim pisano. Także
o „łańcuchach prasowych”
na rzecz święconego dla
bezrobotnych, ubogich. Dla
przykładu wielu uczestni
ków wymieniano w 1937.
Napisano m.in. o właści
cielu tartaku, panu Moczygembie, który przyjąwszy
wyzwanie i spełniwszy po
winność wzywał do posze
rzenia listy ofiarodawców:
zegarmistrza Krakowczyka,
^mistrza piekarskiego Auera, resturatora Cichego,

mistrza kominiarskiego Huebnera. i właściciela tarta
ków Wiktora Wieczorka oraz
spoza Rybnika Ludwika Machoczka z Ochojca. Ciekawy
jest jeden z opisów święce
nia wiktuałów w kościołach.
Otóż najczęściej święcono
w Polsce mięso (wymienio
ne na pierwszym miejscu!),
chleb, jaja, sól i chrzan. Po
święcając mięso, oczyszcza
no je. Poświęcenie chleba
oznacza wielką łaskę. Adam
i Ewa nie używali mięsa, a
żywili się tym co dała im zie
mia - więc chlebem. Dopiero
po upadku w grzech zaczęli
jeść mięso zwierząt. Święcąc
chleb, zostajemy „powróceni do stanu niewinności, w
którym pierwsi nasi rodzice
stworzeni zostali” (ale mięso
możemy jeść dalej...). Jajko
jest symbolem zmartwych
wstania - jak pisklę przebija
skorupę do życia, tak Zbawi
ciel odwali kamień grobowy.
Sól - „Solą bądźcie tej ziemi”
powiedział Chrystus swym
uczniom. Sól to symbol mą
drości, zaś chrzan jest symbo
lem pokuty i umartwienia, o
których wartości powinni
śmy także pamiętać.

Dyngus prohibitur
Dyngus - był w zwycza
jach od niepamiętnych cza
sów, tyle że jego określenia
były swojskie, choć pojawia
ła się już w/w nazwa wzięta
z niemieckiego. Wielkopolski
synod biskupi z czasów Ja
giełły wydał bowiem dekret
„Dyngus prohibitur”, co jed
nocześnie mówi, iż Kościół
nie zawsze przyzwalał na po
gański obyczaj. Uczeni Brueckner i Karłowicz wywodzą
określenie od niemieckie
go „dingen” - wykupić się,
oszacować. Stare powiedze
nie mówiło „Od Wielkanocy
do Zielonych Świątek moż
na dać śmigust i w piątek”.
Podobno Rusini - jak pisze
rybnicka przedwojenna ga
zeta - byli w owym obyczaju
tak zaangażowani, że czasem
z rzeki ktoś żyw już nie wy
szedł. A w Polszcze chodzono
sobie z kurkiem po dyngusie,
śpiewając „Lato idzie, zima
schodzi, nasz kogutek boso
chodzi”. Często we wtorek
po wielkanocny obchodzono
tzw. gaik bądź maik co wią
zało się z powitaniem nowe
go życia, czyli wiosny. Stąd
być może napotykamy opis

Kartka wielkanocna z 1933 wydana w Przemyślu

Świąt Wielkanocnych jako
trzydniowych, bo uroczy
stość gaiku „odbywała się we
wtorek wielkanocny bądź
Zielone Świątki”. Czytamy
też w rybnickiej gazecie, iż
„w trzeci dzień Świąt Wiel
kanocnych w Krakowie” na
Podgórzu obok kopca Kra
kusa przy jednym z najstar
szych kościołów w Polsce
św. Benedykta odbywa się
kiermasz zwany „Rękawką”
- jest opis tego zwyczaju.

Szatańska cywilizacja
W jednym z numerów w ar
tykule opatrzonym postacią
Zmartwychwstałego poświę
conym Świętu Odrodzenia
przytoczono słowa wspania
łych hinduskich myślicieli.
Nie byli chrześcijanami, ale
byli w tym samym układzie
współczulnym. Tagore na
jednym z odczytów w To
kio publicznie stwierdził, że
Zachód ginie z powodu roz
działu życia i religii, a więc

z dwóch powodów: niewia
ry w potęgę Ducha i zabój
czego materializmu. Wielki
przywódca Gandhi wyraził
myśl, że w Europie nie ma
chrześcijaństwa, że I wojna
stworzyła szatańską cywi
lizację. Chciwość i własna
korzyść oto bożyszcza przed
którymi Europa się ugina. To
były lata pomiędzy pierwszą
a drugą wojną światową...
Przed nami Święto Wielkiej
Nadziei.
Michał Palica

ŻYCZENIA

Radosnych i pisgoanych
życzymy

Wielkanocnych

EKSPRESOWA NAPRAWA OBUWIA Roman Palczewski
Racibórz, ul. Londzina 51, tel. 414 08 21, 502 298 028
Racibórz, DH Bolko (punkt przyjęć), Głubczyce, ul. Sobieskiego 10
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, tel. 502 298 028
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Rozmowy o czystej energii
Wiceminister rozwoju
regionalnego Adam Zdziebło, naukowcy oraz prezesi
koncernów energetycznych
wzięli udział w zorgani
zowanej 25-26 LuTego w
Katowicach VIII konferencji
naukowo-Technicznej pn.
„Ochrona środowiska w
energeTyce”.

W Katowicach pojawili
się też specjaliści z zakresu
ochrony środowiska z elek
trowni, elektrociepłowni,
zakładów energetycznych,
elektrociepłowni przemy
słowych oraz największych
w regionie zakładów prze
mysłowych. Patronat nad
konferencją objął Woje
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, Mi
nister Gospodarki i Woje
woda Śląski a honorowym

gospodarzem był TAURON
Wytwarzanie SA.
Celem dwudniowych de
bat było omówienie aktu
alnej polityki ekologicznej
dla branży energetycznej,
dyskusja o bezpieczeństwie
energetycznym i ochronie
środowiska naturalnego, a
także prezentacja najnow
szych rozwiązań i tech
nologii z zakresu ochrony
środowiska w energetyce.
Uczestnicząca w otwarciu
konferencji Gabriela Lenar
towicz - prezes WFOŚiGW
mówiła o stojących przed
współczesną energetyką wy
zwaniach gospodarczych,
środowiskowych i technologiczno-innowacyjnych.
- Stanowią one nie tylko po
ważną szansę na obniżanie
społecznych rachunków za
wyprodukowanie i wykorzy

stywanie energii ale także
na innowacyjną technolo
gicznie i nowoczesną gałąź
gospodarki. Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania, ro
snące koszty społeczne,
gospodarcze oraz środowi
skowe płacić będziemy nie
tylko teraz my ale i przyszłe
pokolenia - stwierdziła Le
nartowicz.
Wiele emocji podczas
dyskusji wzbudziło pytanie
o to, na jaką pomoc może
obecnie liczyć energetyka
inwestująca w ochronę śro
dowiska. - Jesteśmy człon
kami Unii Europejskiej.
Pędzimy w zakresie zmian
klimatu poprzez radykalną
redukcję CO2. Ale jak się
temu przyjrzymy, to okazu
je się, że nikt nas nie goni,
jesteśmy w tym osamotnie
ni - mówił sekretarz stanu w

Ministerstwie Rozwoju Re
gionalnego Adam Zdziebło.
- Będziemy dążyć do tego,
by to 3x20 było spełnione i
w tym zakresie można liczyć
na pomoc państwa. Zależy
nam na wsparciu bezpie
czeństwa energetycznego
- kontynuował. Środkami,
po które sięgnąć może ener
getyka, dysponuje m.in. Na
rodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej. - Aktualnie re
alizujemy kilka projektów
priorytetowych. Chcemy
przebudować nieco nasze
programy, np. rozszerzyć z
efektywności energetycz
nej na efektywność zasobów
- wskazała zastępca prezes
NFOŚiGW Barbara Koszułap, która zauważyła, że
sporym zainteresowaniem
cieszą się dofinansowania

Informacja w zasięgu kliknięcia
15 marca w Mikołowie
podsumowano kampanię
„NaTura nie boLi”. SpoTkanie
zorganizowane w CenTrum
Edukacji Przyrodniczej i Eko
Logicznej ŚLąskiego Ogrodu
BoTanicznego było również
okazją do zaprezenTowania
nowoczesnego geoporTaLu.
To nowe narzędzie Regio
naLnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w KaTowicach
ma pomagać między innymi
przedsiębiorcom, kTórzy
pLanują swoje inwesTycje.

Najważniejszym
celem
kampanii było przekonanie
mieszkańców regionu, że
przestrzeganie zasad ochro
ny przyrody nie musi być ba
lastem w życiu codziennym
ani przeszkodą w rozwoju
gospodarczym.
Bernard
Błaszczyk, Regionalny Dyrek
tor Ochrony Środowiska mó
wił, że doświadczenia z pracy
Dyrekcji pokazują, że chociaż
program funkcjonuje w Pol
sce już od ponad ośmiu lat, to
świadomość tego czym jest
Sieć Natura 2000 jest nieste
ty bardzo niska. Co gorsza, ta
najmłodsza z obowiązujących
w Polsce form ochrony przy
rody cieszy się niesprawiedli
wie nienajlepszą opinią. Jak

podkreślił, trwająca blisko
cztery miesiące kampania
edukacyjna była tak napraw
dę pierwszym etapem dłuż
szego procesu jednak dzięki
współpracy z mediami regio
nalnymi, efektem której były
liczne artykuły prasowe oraz
audycje radiowe i telewizyjne
miała bardzo szeroki zasięg.
Pozwoliła więc przekazać za
interesowanym, że natura nie
musi być blokadą jeśli poten
cjalny inwestor jest świadom,
że konieczne jest pogodzenie
potrzeb ochrony przyrody z
interesami gospodarczymi i
inwestycjami.
Wiedza dla każdego
Termin realizowanych dzia
łań edukacyjnych zbiegł się
w czasie ze sfinalizowaniem
innego projektu mającego w
założeniach promocję Sieci
Natura 2000, realizowanego
przez RDOŚ a współfinan
sowanego z Europejskiego
Funduszu Regionalnego w
ramach Regionalnego Progra
mu Operacyjnego Wojewódz
twa Śląskiego na lata 2007
- 2013. Jak zapewniał dyrek
tor Błaszczyk, jest on przeko
nany że udostępnione dzięki
temu projektowi informacje

przydadzą się bez wątpienia
zarówno biznesmenowi pla
nującemu nową inwestycję,
przyrodnikowi jak i turyście
planującemu rodzinny wypad
na łono natury.

Zielona arka
Nieprzypadkowo konfe
rencję prezentującą efekty
kampanii „Natura nie boli”
zorganizowano w mikołowskim ogrodzie botanicznym,
najmłodszym w kraju ale już
bardzo cenionym wśród po
pularyzatorów wiedzy przy
rodniczej i ekologicznej. To
nowoczesne centrum nauko
wo-edukacyjne nazywane
przez mieszkańców Mikoło
wa „zieloną arką”, rocznie od
wiedza 70 tysięcy gości. Jak
podkreślał dyrektor Centrum
Edukacji Paweł Kojs w Ogro
dzie rośnie np. 260 gatunków
jabłoni na 600 występujących
w Polsce. Ponadto na 16 zrewitalizowanych hektarach
po byłych terenach wojsko
wych znajduje się dziś wiele
wyjątkowych w skali kraju i
cennych kolekcji dendrolo
gicznych oraz rzadkich od
mian roślin. - To wyjątkowe
miejsce w regionie, o każdej
porze roku tętni pełnią ży

cia przyrodniczego, warto je
więc zwiedzać i poznawać
- zachęcał dyrektor Kojs.
WFOŚiGW w Katowicach
od początku istnienia tej
placówki wspierał liczne po
dejmowane tu działania w za
kresie edukacji ekologicznej
jak i z zakresu ochrony przy
rody. Na te cele ze środków
Funduszu przeznaczono już
ponad milion trzysta tys. zł.

Przedsiębiorcy
przestaną się bać
Gabriela Lenartowicz - pre
zes WFOŚiGW, mówiąc o re
gionalnych ekologicznych
akcjach edukacyjnych, przy
znała, że ich sukcesem jest
to, że skutecznie przełamują
stereotyp czarnego Śląska. To
co zrobiono w Ogrodzie Bo
tanicznym w Mikołowie jest
najlepszym dowodem na to,
że można i warto inwestować
zarówno w utrzymanie przy
rodniczo cennych walorów
jak i w ich popularyzację i
eko-edukację całych rodzin.
Dla nich zasoby mikołowskiego ogrodu są atrakcyjną
i praktyczną lekcją ekologii.
- Cieszy mnie, gdy widzę
konkretne efekty naszego
wsparcia, a środki funduszu

SekreTarz sTanu w MinisTersTwie Rozwoju RegionaLnego Adam
Zdziebło Tłumaczył, jak unia dba o środowisko

inteligentnych sieci.
Eksperci z branż ener
getycznych i środowisko
wych debatowali także
m.in. o realizacji w polskich
realiach pakietu klimatyczno-energetycznego. Dużym
zainteresowaniem cieszyły
się wystąpienia dotyczą
ce nowej ustawy o odna
wialnych źródłach energii,
współspalania biomasy w
perspektywie 2020 roku, fi
nansowania i efektywności

energetycznej inwestycji a
także perspektywom stoją
cym przed wykorzystaniem
energetyki rozproszonej i
systemowej. Niemałe wra
żenie zrobiły przedstawio
ne podczas konferencji
prezentacje zastosowania
w energetyce najnowocze
śniejszych polskich tech
nologii
energetycznych,
spełniających wszystkie eu
ropejskie normy w zakresie
ochrony środowiska. (eco)

służą pobudzaniu inicjatyw
podejmowanych przez na
ukowców i popularyzatorów
ekologii. To takie potrzebne
nam wszystkim „przerabianie
pieniędzy na zielone”- powie
działa prezes Lenartowicz.
Bernard Błaszczyk - dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Ochro
ny Środowiska, nie ukrywał
zadowolenia z akcji „Natura
nie boli”. Dzięki mediom i za
interesowaniu mieszkańców
regionu jej zasięg i rozmiar był
imponujący. - Najważniejsze,
że przedsiębiorcy dowiedzieli
się, iż wystarczy spełnić tylko
kilka niezbędnych warunków
aby pogodzić potrzeby ochro
ny przyrody z interesami go
spodarczymi i inwestycjami
zwłaszcza tymi, które służą
poprawie warunków życia
mieszkańców regionu - mó
wił dyr. Błaszczyk.

przyrody i korytarzach eko
logicznych w województwie
śląskim oraz praktyczne
informacje turystyczne. Ła
twy w dostępie geoportal jest
świetnym narzędziem dla
biznesmenów planujących
nową inwestycję. Podpowia
da im, gdzie ich zamierzenia
mogą kolidować z formami
chronionej przyrody.

Unikać kolizji
Właśnie z myślą zarówno
o turystach, przyrodnikach
jak i o inwestorach regional
na Dyrekcja Ochrony Środo
wiska w Katowicach już w
trakcie akcji „Natura nie boli”
uruchomiła interaktywny
geoportal - www.geoportal.
rdos.katowice.pl. Dofinan
sowany ze środków europej
skich profesjonalny serwis
mapowy zawiera dane prze
strzenne o formach ochrony

Jesteśmy drudzy
Aby umożliwić korzystanie
z regionalnego geoportalu w
terenie, przygotowano jego
wersje mobilną w systemie
operacyjnym Android. Po jej
zainstalowaniu w telefonie
komórkowym,
smartfonie
czy tablecie istnieje możliwość
przeglądania i wyszukiwania
najbliższych form ochrony
przyrody na mapach Google.
Za jej pomocą możliwe jest
przesłanie zdjęć lub informacji
na temat zlokalizowanych cie
kawych siedlisk lub gatunków,
a nawet zgłoszenie naruszenia
przepisów dotyczących ochro
ny środowiska. Do tej pory
podobne narzędzie posiadało
tylko jedno miasto w naszym
kraju - Bydgoszcz. Geoportal
obejmujący swym zasięgiem
województwo śląskie, jest
drugim tego typu narzędziem
w Polsce, a pierwszym jeśli
chodzi o prezentowanie ga
tunków i siedlisk.
(eco)

Dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
t
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organówWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejwKatowicach

WFOŚiGW w KATOwicAch

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 26 marca 2013 r.

konkurs 21

TRZY PO TRZY
PODSTAWÓWKI, pochwalcie

się

SWOIMI UCZNIAMI!
Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej nr 35 z Rybnika

I

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.

DOMINIK PIASECKI
Jeździmy na różne wycieczki. Byliśmy w zabytkowej kopalni srebra
w Tarnowskich Górach, na kuligu w Rogowie, piekliśmy tam też kieł
baski oraz karmiliśmy i oglądaliśmy zwierzęta. Niedawno w Osinach
nauczyliśmy się, jak skubać pierze i pisaliśmy gęsim piórem. W piątki
jeździmy na basen, a większość z nas potrafi już pływać. Przed nami
wycieczka do zoo w Opolu. Nasza klasa przygotowała Dzień Górnika
oraz Dzień Babci i Dziadka, organizowaliśmy andrzejki dla najmłod
szych uczniów. Bierzemy też udział w żywych lekcjach historii. Nasza
klasa promuje zdrowie i bierzmy udział w akcji „Czyste ręce”. Zbie
ramy również elektrośmieci. Bierzemy udział w różnych konkursach.
W międzyszkolnym konkursie wiedzy o regionie zajęliśmy pierwsze
miejsce, teraz przygotowujemy się do międzyszkolnego konkursu
wiedzy o UE. W naszej szkole mamy również dodatkowe zajęcia m. in.
matematyczno-przyrodnicze, plastyczne, logopedyczne i gimnastykę
korekcyjną. Jako klasa możemy na sobie polegać, lubimy pracę w
grupach, a nasza pani jest super! Opiekujemy się szkolnym akwarium.
Naszą tradycją są wspólne śniadania na stołówce. Uczestniczymy w
programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Szklanka mleka”.

Wychowawczyni: Aleksandra Oleś

PAWEŁ SIKORA

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 35 z Rybnika

W naszej klasie żyje się ciekawie i wesoło. Wszyscy teraz żyjemy wyjazdem
na zieloną szkołę do Władysławowa w maju, ale zanim wyjedziemy kil
ku uczniów naszej klasy weźmie jeszcze udział w konkursach. Weronika w
kwietniu będzie nas reprezentowała w konkursie ortograficznym, ja jadę na
konkurs pierwszej pomocy, Filip, Ania i Mikołaj jadą na konkurs przyrodniczy.
Życie naszej klasy jest bardzo ciekawe, cały czas coś się dzieje. Od początku
roku szkolnego braliśmy udział w wielu ciekawych imprezach, a niektóre z
nich sami przygotowaliśmy. Uczestniczyliśmy również w żywej lekcji histo
rii, w jasełkach, mikołajkach czy baliku karnawałowym. Przedstawiciele na
szej klasy reprezentowali nas w „Małym Ryjku” oraz konkursie Harry Potter.
W styczniu byliśmy na fantastycznym kuligu. Od początku roku szkolnego
jeździmy na basen do Boguszowic, gdzie uczymy się pływać. Lubimy też
uczestniczyć w zajęciach SKS w myśl zasady sport to zdrowie, a jeżeli o
zdrowiu mowa, to w naszej szkole odbył się Dzień Promocji Zdrowia i na
sza klasa wygrała konkurs na najładniejszą piramidę zdrowia wśród klas 1-3.
Zbieraliśmy też karmę i koce dla schroniska. W ramach projektu „Rybnicka
Szkoła Przyszłości” uczestniczymy w wielu ciekawych zajęciach. Jak widać
w naszej klasie ciągle coś się dzieje i nie można się nudzić.

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku

MARTA RAPACZ
„Trzynastka” to jest szkoła na maksa odlotowa. A w szkole
tej jest klasa, co rusz to widzisz asa. To klasa 3a, każdy ją
dobrze zna. 15 gwiazd w niej świeci, to bardzo mądre dzie
ci. Czy wierszyk, czy piosenka, problemu nie ma, bo dzisiaj
na szkolnych występach trzeciaki dają szoł. Pomysłów nie
brakuje, odwagi mają moc, dlatego na konkursach pierwszy
zajmują plac. I tylko pani czasem ręce załamuje, skąd u tych
zdolnych dzieci znowu tyle dwójek. No skąd? No skąd? To
proste, a pani dziwi się? Przecież na przerwie gramy bardzo
ważny mecz. I jak tu czytać składnie, czy liczyć bez pomy
łek, gdy problem jest poważny, którą wybrać z piłek. Lecz
problem ten rozwiążą i jeszcze innych sto. Uczniowie z 3a
bardzo zdolni są!

FOT. KATARZYNA M A C IE JO W S K A

2^C~_

KUPON: zaznacz osobę która twoim zdaniem powinna wygrać, wytnij kupon i wrzuć do urny

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej
nr 35 z Rybnika

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej
nr 35 z Rybnika

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej
nr 13 w Rybniku

DOMINIK PIASECKI

PAWEŁ SIKORA

MARTA RAPACZ
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Cześć! Ta urocza dziewczynka na zdjęciu to ja
- Marta Doleżych. Do rodziców Klaudii i Tomasza
pierwszy raz uśmiechnęłam się 15 marca o godz.
20.40. Miałam wtedy 51 cm i ważyłam 3080 g.
Przesyłam moc całusków kochanym rodzicom.
Jestem ich pierwszą pociechą. Mieszkamy w

Czołem! Jestem Igor Niemczynowicz. Urodziłem
się 15 marca o godz. 16.05. Moje wymiary po
przyjściu na świat to 3090 g i 56 cm. Pozdrawiam
moich kochanych rodziców Beatę i Sebastiana oraz
brata Konrada. Mieszkamy w Rybniku.

Lyskach.

Serwus! Nazywam się Borys Iwan. Przyszedłem na
świat 14 marca o godz. 14.30. Miałem wtedy 56
cm i ważyłem 3440 g. Pozdrawiam mamę Marty
nę, tatę Marcina oraz siostrę Blankę, która czeka
na mnie w domku w Suminie.

Hura! Już jestem! Nazywam się Hanna Drąszczyk.
Pojawiłam się na świecie 13 marca o godz. 00.50.
Miałam wtedy 56 cm i ważyłam 3350 g. Przesyłam
buziaczki mamie Iwonie i tacie Jackowi. Pozdra
wiam również rodzeństwo Patrycję, Justynę i Jana.
Mieszkamy w Rybniku.

Witam! To właśnie ja - Lena Pastor. Rodzice Alek
sandra i Jarosław z Rybnika uściskali mnie pierwszy
raz 15 marca o godz. 19.55. Miałam wtedy 53 cm i
ważyłam 3330 g. Pozdrawiam kochanych mamusię
i tatusia. Jestem ich pierwszą pociechą.

Dzień dobry! To ja - Patryk Zimoń w objęciach mojej cudownej mamusi Katarzyny. Przyszedłem na świat
15 marca o godz. 19.35. Miałem wtedy 51 cm i ważyłem 2250 g. Przesyłam słodkie całusy mamie i tacie
Krzysztofowi. Jestem ich pierwszym synem. Mieszkamy w Rybniku.

Dzień dobry! To słodkie maleństwo, to Patryk Burda,
drugie dziecko Agnieszki i Sławomira z Rybnika.
Chłopczyk urodził się 14 marca, o godz. 22.30.
Ważył wtedy 3370 g i miał 57 cm. W domu na
braciszka czeka już 8-letnia Oliwia.

Witam! Jestem Julia Heine. Swoich rodziców Ewe
linę i Andrzeja pierwszy raz zobaczyłam 15 marca
o godz. 23.05. Miałam wtedy 53 cm i ważyłam
2560 g. Przesyłam buziaki mamie, tacie i bratu

Adasiowi. Jesteśmy z Rybnika.

Cześć! Mam na imię Jan, a na nazwisko Chroszcz.
Pojawiłem się na świecie 16 marca o godz. 16.25.
Miałem wtedy 51 cm i ważyłem 2860 g. Pozdra
wiam mamę Aleksandrę i tatę Marcina. Jestem ich
pierwszym synem. Mieszkamy w Rybniku.

Hej! Ten przystojniaczek na zdjęciu to ja - Wiktor
Biegisz. Jestem pierwszym synem Dominiki i Pawła
z Rybnika. Urodziłem się 17 marca o godz. 9.00.
Miałem wtedy 56 cm i ważyłem 3450 g. Pozdra
wiam kochanych rodziców.

Dzień dobry! Nazywam się Zuzanna Wrona. Swoje
urodziny będę świętowała 16 marca. Pojawiłam się
na świecie o godz. 15.20. Miałam wtedy 59 cm i
ważyłam 4160 g. Pozdrawiam mamę Magdalenę,
tatę Marka i brata Antoniego. Mieszkamy w Rybniku-Golejowie.
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TRZY PO TRZY
PODSTAWÓWKI, pochwalcie

się

SWOIMI UCZNIAMI!
Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 13 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.

NATALIA DATA
Dziś witamy w 3b. Tu każdy dobrze czuje się! Tu się uczymy,
śmiejemy, bawimy. Tu się wspieramy i przyjaźnimy. W róż
nych konkursach udział bierzemy. Swe umiejętności prezen
tujemy: chłopcy to głowy matematyczne, dziewczyny wolą
turnieje ekologiczne. Wiemy jak udzielić pierwszej pomocy,
gdy ktoś jej potrzebuje we dnie czy w nocy. Sumiennie na
krętki zbieramy i chorym dzieciom pomagamy. Na scenie
świetnie się czujemy. Wiersze ładnie recytujemy. Chętnie tań
czymy i śpiewamy i często różne spektakle gramy. Zdarza się,
że w klasie szalejemy, no i uwagi dostajemy. I choć się pani
czasem złości, starcza jej zawsze cierpliwości. Ogólnie to we
sołe z nas dzieciaki i należymy do jednej paki! A nasza klasa

3b jest najlepsza - każdy wie!

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku

OLGA PAWLIK
Od pierwszej klasy naszą wychowawczynią była pani Mirka Wałach. We wrze
śniu 2012 roku nastąpiła zmiana i naszą panią została Beata Szewczyk. Pani jest
bardzo miła i organizuje nam wycieczki, np. w maju jedziemy na trzydniową
wycieczkę, gdzie odwiedzimy zoo safari i skalne miasteczko. Bardzo się cieszę,
że to ona jest naszą nauczycielką. W listopadzie zwiedziliśmy obserwatorium
astronomiczne w Jankowicach, aby się tam dostać musieliśmy wejść na naj
wyższe piętro w szkole. Tam obejrzeliśmy film o planetach i gwiazdach, po
tem weszliśmy do kapsuły na dachu szkoły, skąd oglądaliśmy gwiazdy przez
teleskop. Bierzemy również udział w konkursach. Na turnieju wiedzy o Śląsku
w SP nr 11 musieliśmy się wykazać wiadomościami dotyczącymi Śląska oraz
górnictwa. Uczniowie klas trzecich naszej szkoły mobilizowali nas do wysiłku
poprzez głośny doping. Braliśmy też udział w konkursie wiedzy o bezpieczeń
stwie, ruchu drogowym i pożarnictwie. Był on zorganizowany w szkole nr 1,
potrzebna była wiedza o znakach, przepisach i zasadach ruchu drogowego, na
tomiast na zewnątrz zademonstrowane były samochody uprzywilejowane. W
naszej szkole odbyła się również akademia z okazji Dnia Górnika. Śpiewaliśmy
wtedy piosenki i recytowaliśmy wiersze. Mieliśmy na sobie specjalne śląskie
stroje przygotowane przez nasze mamy i babcie.

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Rybniku

ZUZANNA ROZMUS
W klasie jest nas 18. Dziewczynek 6 i aż 12 chłopców, ale spokojnie - dajemy radę. Uczymy się w sali nr 8, która jest słoneczna i kolorowa. Zawsze
dbamy o jej porządek oraz wystrój. Systematycznie aktualizujemy gazet
kę ścienną. Naszą wychowawczynią jest pani Basia Małolepszy, która jest
miła i sympatyczna. Jesteśmy klasą zgraną i lubimy ze sobą przebywać.
Przeżyliśmy już razem dużo miłych chwil. Byliśmy na wycieczkach m. in.
w palmiarni w Gliwicach, w zagrodzie żubrów w Pszczynie. W tym roku
wybieramy się na trzydniową wycieczkę do Krakowa. Będziemy zwiedzać
nie tylko zabytki Krakowa, ale planujemy także odwiedzić Kopalnię Soli w
Bochni oraz Park Miniatur w Inwałdzie. Bardzo się cieszymy z tego wyjaz
du. Na pewno będzie fajnie. Nasza klasa bierze udział w różnych konkur
sach np. plastycznych, wiedzy o Śląsku, o krajach UE oraz akcjach chary

FOT. KATARZYNA M A C IE JO W S K A

tatywnych np. Góra Grosza, Warto być dobrym, dajemy karmę dla psów
ze schroniska, a także zbieramy surowce wtórne. Wraz z panią robimy
systematycznie zapiski w naszej kronice klasowej, a także ją upiększamy
poprzez nasze rysunki oraz zdjęcia. Lubimy się zarówno uczyć jak i bawić.
Większość z nas ma wspaniałe zainteresowania i hobby, które rozwija na
zajęciach lekcyjnych.

KUPON: zaznacz osobę która twoim zdaniem powinna wygrać, wytnij kupon i wrzuć do urny

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej
nr 13 w Rybniku

Klasa IIIA ze Szkoły Podstawowej
nr 15 w Rybniku

Klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej
nr 15 w Rybniku

NATALIA DATA

OLGA PAWLIK

ZUZANNA ROZMUS

24 ogłoszenia drobne
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Samochód renault megan grandtour,
kombi 1,6 16v, 2006r. przebieg 248
tys. km, cena 12 000 zł (do negocjacji),
tel. 602-695-159.
• Vw passat kombi, 1993 r., benzyna,
bezwypadkowy, garażowany, bogate
wyposażenie, 509-087-666 po 15.00.

• Peugeot 206, 1,4 benzyna, 2002,
headbag komfort, tel. 692-306-935.
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• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533-720
416.
• Poprawki blacharsko-lakiernicze
samochodów osobowych, element
lakierowania tylko 200 zł, Wodzisław
Śl. Tel. 536-166-411.
• Opony letnie, felgi, alufelgi. Nowe,
używane. Najtaniej. Montaż gratis.
Gacka, Racibórz, Mariańska 25, 32-415
18-68, 504-476-839.

• Ciągnik ursus C 325> C330, tel. 604
052-119.

KUPIĘ
• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
wynajem samochodow i lawet. Sprze
daż części używanych, 604-344-033,
793-913-434.
• Auto skup - skupujemy wszystkie
samochody osobowe, dostawcze,
sprawne oraz do złomowania. Płacimy
najlepiej, 792-785-493.

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

KREDYTY - POŻYCZKI

• Kupię samochód, gotówka, 500-656
400.

• Chwilówka 500 lub 250 zł, najta
niej, bez zaświadczeń, natychmiast
w domu, zadzwoń 32-240-83-20, cały
Śląsk.

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

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

• Auto skup. Auta wszystkich marek,
całe, uszkodzone. Transport gratis.
Złomowanie samochodów, 510-519
858, 507-803-399
• Hamaro s.c. - złomowanie samo
chodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.
• Skup, złomowanie pojazdów,
pomoc drogowa, bezpłatny odbiór
pojazdu od klienta, zaświadczenia
złomowania pojazdu, 662-666-733,
515-524-137.

• Skup aut za gotówkę, całe, uszko
dzone, osobowe, dostawcze, dojazd
do klienta, gotówka, tel. 500-349-500,
skupaut@vp.pl.
• Kupię ciągniki i maszyny rolnicze,
tel. 602-811-423.
INNE
• Autokasacja, zaświadczenia, odbiór
od klienta bezpłatny, płacę najlepiej,
692-236-095.

• Kredyt z zajęciami do 2 tys. zł,
chwilówki z zajęciami, kredyt ze
złym BIK, tel. 533-253-653.
• Szybka pożyczka na święta do 5000
zł! Błyskawiczna decyzja, bez ukrytych
opłat. Provident Polska S.A. 600-400
288 (taryfa wg opłat operatora).
• Przydałaby się dodatkowa gotów
ka na święta? Zadzwoń! Provident
Polska S.A. 600-400-288 (taryfa wg
opłat operatora).
• Absolutna nowość! Pożyczki 30stki! Niebankowe, bez BIK. Najniższe
koszty pożyczek w Polsce. Bez ogra
niczeń kwotowych! Emeryci i renci
ści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń!
Sprawdź! DAIGLOB Piechocka sp.j.
Tel. 694-826-852.
• Kredyty konsolidacyjne od 10 000,
rata 202 zł, tel. 32-415-32-82, 32-423
68-52.
• Oddłużeniowe od 50 tys. rata 368 zł
tel. 32-422-50-42, 32-423-56-17, 535
223-220.

• Kredyty od 15 000, rata 297 zł,
bezwiekowo, tel. 32-455-68-65, 32
470-48-15.
• Kredyty konsolidacyjne od 50 000,
rata 889 zł, tel. 32-427-01-67, 535-500
095.

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

72-11.
• Polska Grupa Finansowa oferuje
kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne,
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Dzwoń! 501-011-090

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

• Kredyty konsolidacyjne, kwota 50 tys.
Rata 549 zł. Tel. 32-700-72-11.
• Chwilówki bez zaświadczeń do 1000
zł, minimum formalności, z zajęciami
komorniczymi, natychmiastowa wy
płata, 32-410-55-02, 32-455-19-92.

• Chcesz szybko i bez zbędnych
formalności otrzymać kredyt? U nas
jest to możliwe! Oferujemy kredyty
bankowe, poza bankowe i chwilówki.
Zapraszamy Strefa Biznes, Racibórz,
ul. Opawska 76. Tel. 882-19-34-34,
882-193-333
• Jesteś na karcie podatkowej? Po
trzebujesz kredytu? U nas procedura
uproszczona. Kredyt na oświadczenie
do 200.000 zł. Zapraszamy Strefa
Biznes, Racibórz, ul. Opawska 76.
Tel. 882-193-434, 882-193-333.
• Kredyty i leasingi samochodowe na
oświadczenie, uproszczona proce
dura, decyzja tego samego dnia.
Zapraszamy Strefa Biznes, Racibórz,
ul. Opawska 76. Tel. 882-19-34-34 lub
882-19-33-33.
• Chwilówki, wypłata od ręki, w 15
minut, 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.

MATRYMONIALNE

• Sprzedam mieszkanie SM Nowo
czesna, M4, 64 m kw., ul. Chodkiewi
cza, więcej informacji pod: sebdol@
op.pl, 601-662-262, www.emforyou.
republika.pl.
• Sprzedam działkę 26 arów, uzbrojona,
Głożyny ul. Kominka, tel. 515-120-400.
• Okazyjnie sprzedam nowy, duży
dom jednorodzinny, b. ładnie po
łożony. Racibórz, Ocice, ul. Wiejska,
pow. 180 m kw. Cena do uzgodnie
nia 507-052-935.

• Sprzedam ziemię rolno-budowlano-usługową, pow. 14 ha, w tym 2 ha
lasu. Cena 4,20 zł/m kw., Głubczyce,
tel. 602-695-159.
• Sprzedam mieszkanie z balkonem, 47
m kw., 2 pokoje, Racibórz, Ostróg, cena
78 tys., tel. 602-695-159.

• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-426
02-92, 696-478-189.

• 1900 zł/m kw., stylowe mieszkanie
3-pokojowe w kamienicy w centrum
Raciborza, 502-658-785

NAUKA

• 1590 zł/m kw. Nowe, luksusowe, 2poziomowe, apartamenty w centrum
Raciborza. Czynsz 200 zł/m-c, 502
658-785

• 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 bu
dowlaną, 20 arów w Turzy Śl., cena
do uzgodnienia, tel. 605-550-758.

• 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.

KUPIĘ
• Kupię działkę budowlaną na Brzeziu,
693-495-957.
• Kupię M-3 w Jastrzębiu-Zdroju, ul.
Wrzosowa, Zielona, Zdrój, os. VI. Bez
pośredników. Tel. 510-422-468.

ZAMIENIĘ
• Zamienię mieszkanie czynszowe PGL
DOM, dwupokojowe, 48 m kw. w Raci
borzu przy ul. Słonecznej, w dobrym
stanie na mniejsze. Tel. 666-023-1 55.

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Wynajmę lokal działalność, biuro,
sklep, 25 m. kw., Wodzisław Cyganek
(obok skład budowlany, komis) 604
974-570.

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

• Sprzedam duży stragan metalowy na
targowisku w Rybniku przy ul. Rzecz
nej, tel. 692-306-935.

• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
do remontu, Racibórz, 91,40 m kw.,
kamienica, cena 115 tys. www.kucza.
gratka.pl, tel. 602-695-159.

• Sprzedam dom, 230 m kw., Raci
bórz, Obora, o wysokim standardzie
(sauna). 602-716-432.

• Sprzedam duży dom piętrowy,
możliwość prowadzenia działalności,
Bojanów, 886-531-343.

NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane Wodzisław Śl.,
Turza Śl., atrakcyjne położenie i ceny.
Bezpośrednio od właściciela, 609-338
999.

• Sprzedam dom jednorodzinny 20
arów, działka 13 arów, pomieszcze
nie gospodarcze, duży garaż muro
wany, Skrzyszów 783-267-767.

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

• Sprzedam dom jednorodzinny, pow.
użyt. 107 m kw., na działce o pow.
619 m kw. w Kuźni Raciborskiej, cena
220.000 zł, tel. 601-909-569.

• Sprzedam nieruchomość 17 a,
zabudowana domem, warsztatem,
ogrodzona, Olza, ul. Dworcowa 6,
tel. 32-451-16-10, 693-525-009.

• Dom Rybnik 100 m kw., działka 1600
m kw. Cena 197.000. Vacatio 664-013
100.

• Żory, działka budowlana, 3200 m kw,
z budynkiem, w rozliczeniu mieszkanie
533-720-416.

• Niemiecki - korepetycje. Możliwość
dojazdu do ucznia (Racibórz i okolice),
793-606-287., 790-511-870.

SPRZEDAM
• Sprzedam dom wraz z ogrodem
w Pawłowie przy głównej ulicy, 796
658-369, 0049/7214-024-5985.

• Działki Lubomia 2000 m kw. i 3083
m kw. 149 m kw. Vacatio, 662-081-314,
664-013-100.

• Działka budowlana w Nędzy położo
na przy oświetlonej drodze asfaltowej,
pow. 7,33 ara, prąd, woda, 660-509
210.

• Sprzedam dom wolno stojący, Raci
bórz, Markowice, os. Słoneczny Stok,
203 m kw., 5 pokoi, działka 977 m kw.,
601-090-827.

• Język angielski, nauczanie indy
widualne, osoby w każdym wieku.
Przygotowanie do egzaminów. Dojazd
do Klienta, 502-769-620.

• Okazja! Dom w Kietrzu, po remoncie,
140 m kw., działka 1500 m kw. Cena
200.000. Vacatio, 664-081-314.

• Jankowice Rudzkie! Hektar budowlano-rekreacyjny. Las, spokój, domek,
oczko, pozwolenia. Racibórz, Gliwicka:
grunty inwestycyjne, tel. 601-463-290.

• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-07
77, 500-776-920. Serdecznie zaprasza
my.

• Matematyka, statystyka, ekonome
tria. Pomoc uczniom i studentom.
Przygotowanie do egzaminów. Raci
bórz, Matejki 4/2, tel. 32-415-25-84.

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

• Sprzedam działkę budowlaną w Sta
nowicach, na Podlesiu koło Rybnika,
w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie
lasu, 1000 m kw., 79 000 zł, tel. 502
740-833.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
47 m kw., Racibórz, parter, łazienka
i kuchnia wykafelkowana, cena 95.000
zł - do negocjacji, 601-993-875.

• Wynajmę wyremontowane i częś
ciowo 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.

• Wynajmę kawalerkę, 36 m kw.
w Raciborzu, tel. 693-667-344.
• Wynajmę w pełni wyposażony klub
bilardowy, możliwość rozwinięcia
gastronomii, parking, Racibórz, 607
841-942, 603-460-249.
• Wynajmę pomieszczenia na cele pro
dukcyjne, handlowe lub magazynowe,
Racibórz, 603-460-249, 607-841-942.

• Racibórz M3, ul. Lotnicza, wolne
do zamieszkania, 115.000 zł, www.pardas.iaw.pl, 32-211-32-17, 782-727-061.

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

• Sprzedam mieszkanie w Niewiadomiu, 80 m kw., po remoncie, 3 pozio
my. Tel. 608-603-818.

• Wynajmę umeblowane, 2-pokojowe
mieszkanie w Pszowie, tel. 515-364
733.

• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw., IV p.,
balkon. cena 62.000 do negocjacji,
R-rz, Ostróg, Lotnicza, 693-304-855.

• Wynajmę lokal 40 m kw., po byłej
pizzerii, na działalność gastronomicz
ną lub inną, cena 1.300 netto/ m-c,
Racibórz, Londzina 15, 502-139-302.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie.
Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 50 m kw.,
8p., 3-pokoje, balkon, 604-794-132.
• Sprzedam M-5, 69 m kw. na I piętrze.
Wodzisław, os. XXX-lecia. Cena 135 tys.
(bez pośredników), tel. 505-452-832.
• Sprzedam mieszkanie; 3 pokoje, M-4,
Racibórz, 603-224-993.

• Odstąpię dobrze prosperujący dom
przyjęć w okolicach Raciborza. 501
782-872.
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka, umeblowane,
w centrum Raciborza, (plac Długosza),
516-196-966.

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

RyBhicki

Kodeks
Dobrych Praktyk

Druk:
Drukarnia Polskapresse
Sp. z o.o., Sosnowiec

Redakcja: 47-400 Racibórz, ul. Zborowa 4, tel. 32 421 05 10

Dziennikarze:

Redakcja techniczna: Jurek Oślizły - j.oslizly@nowiny.pl

■

e-mail: tr@nowiny.pl, nowiny.pl

Szymon Kamczyk - s.kamczyk@nowiny.pl (660 489 672),

Portal nowiny.pl: Paweł Okulowski, portal@nowiny.pl

"

Redaktor naczelny: Marek Pietras - m.pietras@nowiny.pl (600 058 849)

Marek Grecicha - m.grecicha@nowiny.pl (662 245 569),

Wydawca: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o.

Reklama: Wojciech Ostojski - w.ostojski@nowiny.pl (600 081 664)

Adrian Czarnota, a.czarnota@nowiny.pl (666 023 153)

Dyrektor Wydawnictwa Prasowego: Katarzyna Gruchot

© Wszystkie prawa autorskie do opracowań graficznych reklam zastrzeżone
• Materiałów niezamówionych nie zwracamy • Za treść ogłoszeń, reklam
i tekstów płatnych redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Izba
Wydawców
Prasy

Wydawców Prasy

ogłoszenia drobne 25

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 26 marca 2013 r.
• Odstąpię boks na targowisku w Raci
borzu, pl. Dominikański, pow. 5,05 m
kw. opuszczana roleta, 692-306-935.

• Zatrudnię kelnera/kę z doświad
czeniem do restauracji w centrum
Raciborza. 501-782-872.

• Wynajmę dom z przeznaczeniem
na biura, gabinety lub inną działal
ność gospodarczą, Racibórz, Rogera,
dzielnica Ostróg, 120 m kw., piwnica,
garaż. Ogrzewanie gazowe, klimaty
zacja, tel. 0049/1632-304-233, e-mail:
m.blachutzik@onlinehome.de .

• AHU 3 działy administracja - call
center - handlowy - 152 zł/h, tel. 537
468-098.

• Racibórz, Mickiewicza, I p., 3-pokojowe, 62 m kw., częściowo umeblowane,
czynsz + odstępne 1100, tel. 604-774
068.
• Do wynajęcia lokal handlowy 20m
kw, Wodzisław Śląski, ul. Targowa,
602-227-748.

• Wynajmę umeblowane pokoje
(z łazienkami). Racibórz, 600-801-134.
• Wynajmę luksusową kawalerkę
w centrum Raciborza. Wysoki stan
dard, tel. 731-194-505.

• Wynajmę sklep, 100 m kw. przy ul.
Mickiewicza, w centralnym miejscu,
naprzeciwko Galerii Młyńskiej
w Raciborzu, cena 3800 zł netto.
Wiadomość 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.

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

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, pra
ca stała lub dodatkowa, 665-134-082.
• 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.
• Zatrudnię do prac ociepleniowych,
stała umowa, 798-384-571.
• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić
pn. - pt 7.00 - 17.00.
• Czeska firma marketingowa przyjmie
do pracy na Śląsku osoby w dowolnym
wieku, e mail: braiva@onet.pl.
• Zagraniczna firma wprowadzająca
nowy produkt dla zdrowia, przyjmie
do pracy na Śląsku, 604-425-727, e
mail: bretvan@gmail.com
• Firma transportowa z Rybnika zatrud
ni kierowcę C + E (firanka). Tel. 604
782-270.
• Restauracja z Raciborza zatrudni
kucharzy, kucharki oraz pomoce ku
chenne, tel. 32-415-75-85, braxton@
onet.pl.

• Przyjmę panią na staż pracy
w charakterze pomocy kuchennej
do restauracji. Racibórz, 603-460-249.
• Zatrudnię doświadczonych murarzy
z okolic Wodzisławia, 608-022-403.

• Ambitne młode osoby na różne sta
nowiska 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 za
trudni kucharza z doświadczeniem.
Dzwonić 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.
• Zajazd Malibu w Raciborzu zatrud
ni na dobrych warunkach kelnerki
z doświadczeniem, 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.
• Zatrudnimy panie i panów z II i I
grupą inwalidzką z terenu Raciborza
i Rybnika. Kontakt 510-228-807
• Przyjmę dziewczynę do pracy
w restauracji Auchan w Raciborzu,
uśmiechniętą, miłą, komunikatywna,
600-245-105, 32-42-41-926.
• Pracownik biurowy: pozyskiwanie
klientów, przygotowywanie ofert.
Umowa zlecenie, praca 3 dni w tygo
dniu. CV prosimy wysyłać na adres:
biuro@nomat.com.pl.

• Firma Berger-Trans zatrudni
kierowcę kat. C. Praca w transporcie
międzynarodowym. Zainteresowa
nych prosimy o wysłanie CV na adres:
office@berger-trans.eu.

• Sprzedam agregat uprawowo-siewny
Moschio Amozone 3 m, rozsiewacz
Rauch, beczkowóz ocynkowany 3000 l,
dmuchawa kompletna niemiecka,
przecząsarka Fela 4 m, 784-656-618

• Ania Racibórz, 694-691-171.

• Agencja Ochrony zatrudni osoby
z okolic Wodzisławia, Rydułtów
Pszowa, tel. 32-417-46-51.

• Drewno kominkowe, rozpałkowe,
do wędzenia, www.drewno-ekopal.pl.
Drewno kominkowe od 160 zł, opało
we od 120 zł. Tel. 668-191-265.

• Sara, weekendy, 505-606-551.

• Drewno opałowe - 100 zł, transport,
32-430-85-77, 32-454-61-37.

• Wodzisław, Blondyneczka, 515-554
532.

• Osobom z pasją podróżowania da
ciekawą pracę Katolickie Biuro Piel
grzymkowe (preferowane emerytki).
zapraszamy2@twojepielgrzymki.com.
pl_____________________________
• Retro Pub przyjmie barmankę na
staż finansowy prze PUP Racibórz, ul.
ocicka 32, raciborz, 663-820-001
• Zatrudnię przedstawiciela handlo
wego branża rolna, 48-130 Kietrz,
tel. 608-486-663

• Instalatorów wod.-kan., spawaczy
autogen do pracy w Austrii, Niem
czech ze znajomością j. niemie
ckiego. Roba GmbH 71-343-92-99,
606-822-709.
• Zatrudnimy brukarza do układania
kostki brukowej i granitowej.
Wymagane doświadczenie. tel 698
090-392.
• Grupa Itum zatrudni kierowców
kat. C+E. Szczegóły na www.itum.
com.pl lub 515-034-820.
• Grupa Itum zatrudni pracownika
magazynu szczegóły na www.itum.
com.pl lub tel. 515-034-820.
• Zatrudnię pracownika biurowego,
48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię pracownika gospodarcze
go prawo jazdy C+T, 48-130 Kietrz, tel.
608-486-663.
• Firma z Raciborza zatrudni do
świadczonego szefa kuchni. Wyma
gania: doświadczenie w kierowaniu
zespolem pracownikow, obsługi
cateringów i imprez plenerowych
do 3000 osób. Oferujemy stabilną
pracę, dobre zarobki, tel. 32-415
75-85, 600-483-127, mail: braxton@
onet.pl.

POSZUKUJĘ PRACY
• Przyjmę pracę jako gosposia domowa
lub jako sprzedawca odzieży, obuwia,
nagrobków, wynagrodzenie 600zł,
604-706-996.

• Austria, Niemcy, praca dla fachow
ców, dobra znajomość niemieckiego:
stolarz, hydraulik, spawacz, pielęgniar
ka, tel. 32-332-64-62, 696-491-069.

• Poszukuje pracy jako pracownik go
spodarczy (drobne naprawy budowla
ne, koszenie trawy, naprawy ślusarskie)
bez nałogów, 668-813-190.

• Zatrudnię doradcę finansowego.
Średnia prowizja za 1 umowę: 350 zł.
Tel. 667-372-780.

• Emerytowana pielęgniarka szuka pra
cy lub pomoże w opiece nad chorym
w domu okolice Rydułtów 517-060-913

• 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.
• Zatrudnię rysownika CAD (balu
strady, schody, konstrukcje). Wyma
gana komunikatywna znajomość
j.niemieckiego. Mile widziane do
świadczenie. CV: biuro@silverstal.pl.

• Dyspozycyjny, sprawny emeryt szuka
pracy tel 601-260-472.
• Poszukuję pracy jako kierowca
B,C,E, ADR cysterny, operator sprzetu
cięzkiego, znajomość językow, 507
709-403.
• Higienistka stomatologiczna, technik
masażysta poszukuje pracy. Wykształ
cenie wyższe. Towarzyskie wykluczo
ne, 507-758-994, 603-707-420.

• 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, zdję
cia, radia, medale oraz inne starocie
663-125-597
• Złom odbiór od klienta, 509-162-624.
• Tuje, świerki i inne ozdobne b.tanio
sprzedam, od 2.50 zł, 32-476-51-42,
503-532-965.
• Przyjmujemy w komis dowolny towar.
Racibórz, Hala Sezam, Eichendorffa/
Kościuszki, 607-841-942, 32-414-05-29.
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki
Ludowej - płacę cenę amatorską, 77
437-36-81, 694-070-838.
• Likwidujesz, remontujesz mieszkanie,
dom? Kupię stare sprzęty gospodar
cze, przedwojenne rowery, części,
żarna i inne starocie, 663-125-597.
• Sprzedam drewno opałowe i komin
kowe, sosna, dąb, brzoza, czeremcha.
Ceny za m3 już od 90 zł. Transport.
502-271-993.
• Tanio sprzedam nową trylinkę oraz
kupię starą dachówkę (bąclówkę),
tel. 602-800-305.
• PUH Grotrans. Chodź na dworze
zima nie musisz uciekać pod pierzyna
możesz spać spokojnie pod kołuderką
bo ci Grotrans dowiezie olej opałowy
cysterką. Tel. 501-472-383, 77-487
50-38
• Sprzedam słupki granitowe na
ogrodzenie, w całości z granitu,
Wodzisław, tel. 603-719-184, granitslaski@wp.pl.
• Węgiel, eko-groszek, flot KWK „Mar
cel” 306 zł/tona, muł 120 - 200 pln,
885-100-555.
• Zostawił/-a Cię dziewczyna, chłopak,
mąż, żona. Przeżyłeś dramatyczne
chwile, o których chciałbyś poroz
mawiać, zwierzyć się. U nas możesz
porozmawiać na każdy temat. Porady
życiowe, 535-093-291.

OWAR ZYS

• Przyjmę do pracy na stanowisko kasjer-sprzedawca w branży s pożywczej
i ogrodniczej, Chałupki, 501-485-402.
• Stolarz do schodów - nie emeryt oraz
pomocnik, Wodzisław Śl., 501-260-464.
• Zatrudnię fryzjerkę z doświadcze
niem, Wodzisław Śl.,793-258-585,
32-455-21-45.

RÓŻNE
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczal
nia 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.

• Biuściasta, 881-654-825.

• Kasia, Racibórz, 789-369-086.
• Ewa, Racibórz, 889-694-873.

• Wodzisław, 33-latka, 513-248-217.
• Nowa, 885-376-541, Rybnik.

• Klaudia, Wodzisław, 605-503-427.
• Gabi, Wodzisław, 661-613-025.
• 40-latka, Wodzisław, 535-829-199.

• Sara, Wodzisław, 535-087-133.
• 40-latka, Racibórz, 667-898-304.

• Ania 45, 694-691-171.
• Rybnik 19-latka, 505-627-779.
• Nowa 20-tka, 730-862-690
• Słodka chwila, 534-062-393.
• Nowa, Racibórz, 509-669-196
• Paula, Racibórz, 690-520-474
• Rybnik Sonia 697-366-329.
• Marta, Wodzisław, 797-421-966.
• Ola, Wodzisław, 882-830-252.

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.
• Transport, przeprowadzki, przewóz
mebli, AGD. Racibórz, kraj, zagranica,
600-586-810.
• Usługi transportowe w kraju. Prze
prowadzki, przewóz mebli, materiałów
wykończeniowych, towarów, etc.
Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970
566.

TURYSTYKA
• Wszystkim naszym Klientom ży
czymy ciepłych, słonecznych, rados
nych, spokojnych, zdrowych oraz
przepełnionych nadzieją i prawdzi
wie rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
- Biuro Podróży WW, ul. Św. Jana 1,
Wodzisław Śl., www.wakacjeww.pl,
32-455-55-00.

USŁUGI

• Blondynka, Rybnik, 515-049-175.
• Claudia, Racibórz, 788-963-960.
• Słodka kobietka, 883-272-757.
• 606-521-450, Radlin.
• Dojrzała, centrum, 660-821-989.
• Majka, 530-921-350.
• Zwinne usta, 600-624-753.

• Zatrudnię cieśli, zbrojarzy, tynkarzy
na agregat, 606-876-557, 669-588-558.

• 40-latka, Ewka, 886-392-670.

• Monika, Transeksulana, 794-213-432.
• Iwona, Racibórz, 698-009-242.
• Nadia, Racibórz, 667-155-251.
• Kasia Rybnik 517-315-679
• Monika 43, 789-059-591.

• Sexi blondynka 504-919-031
• Ania 34, 510-429-902.

• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszel
kiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producen
ta. Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.

• Ogrodzenia - wyprzedaż, tel. 33-488
05-64.
• Brukowanie. Kanalizacje. Komplek
sowe usługi brukarskie, p rzyłącza
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.

CEN NIK 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
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• Meble na wymiar. Oferujemy: kuch
nie, szafy, zabudowy, meble biurowe
oraz pokojowe. Bogaty wybór frontów
oraz akcesorii. Pomiar oraz wycena
gratis, tel. 663-081-689 lub 504-737
703.
• Zakład pogrzebowy Hades,
Gołkowice, ul. 1 Maja 20; Rogów,
ul. Parkowa 11, tel. 32-472-72-72,
tel. 602-587-936. Świadczymy usługi
całodobowo. Rozliczamy zasiłek
pogrzebowy.

• 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.

• Usługi transportowe (węgiel, miał,
flot, piasek, żwir, kamień, inne
materiały) ładowność 1-16 ton, opał
prosto z kopalni, 32-455-38-09, 695

573-970, 517-216-023.
• Kompleksowa budowa domów
- projekt gratis! 16 lat doświadczenia,
tel. 509-297-045 lub 508-386-888.
• Usługi geodezyjne, sporządzanie
map do celów projektowych, wytycze
nia budynków, projektowanie, inwen
taryzacja, wykonawstwo budowlane,
664-715-531.

USŁUGI REM.-BUD.
• Art-Bruk usługi brukarskie, drenaże,
płoty z kamienia naturalnego i inne,
możliwość negocjacji cen 511-701-520,
798-516-003
• Wylewki maszynowe, tel. 660-447
023, pomiar poziomów oraz facho
we doradztwo na budowie - gratis!

• Henrieta Woźniak - architekt. Pro
jekty architektoniczno-budowlane,
nadzory budowlane, kompleksowa
obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz,
691-779-787.
• Docieplenia elewacji, tynki maszyno
we agregatem, gipsy, tynki ozdobne
z malowaniem, sztukateria, tel. 608
867-889.
• Budowa od podstaw, docieplenia,
malowanie elewacji, tynki natrysko
we, wykończenia wnętrz, płyty k/g.
Remonty, 603-839-917.
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• Nadzór budowlany, projektowanie,
świadectwa energetyczne, doradztwo
techniczne, 665-871-450.

• Elewacje, kafelkowanie, montaż
okien i drzwi. Roboty ogólnobu
dowlane, wysoki standard, usługi
hydrauliczne. Gwarancja wykonania
minimalnie 2 lata, 511-672-321.
• Kompleksowe remonty, adaptacje,
łazienki, płytki, panele, regipsy, malo
wanie, tel. 886-599-498.
• Wywóz gruzu w kontenerach, roz
biórki, wyburzenia, utwardzanie na
wierzchni, usługi koparkami, wykopy
- transport, skład materiałów, piasek,
żwir, tłuczeń, kliniec, kostka granitowa,
opał, muł, węgiel, flot, 606-454-105.

• Szalunki, rusztowania - Sambor,
32-739-83-63, 606-940-998.
• Brukarstwo. Szybko tanio solidnie.
510-097-750.
• Docieplanie i malowanie elewacji,
tynki ozdobne, gładzie, regipsy, malo

wanie, tapetowanie, 502-280-427.
• Dachy, gonty, papa, pokrycia kom
pleksowo, tel. 32-421-72-04, 504-145
990.
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże,
studnie, szamba. Gwarancja, tel. 32
421-72-04, 504-145-990.

• Brukarstwo-profesjonalne usługi
układania kostki brukowej i grani
towej. Wstępny kosztorys gratis.
Zadzwoń, tel. 600-500-095.

ENDOKRYNOLOGIA

MEDYCYNA NATURALNA

• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław,

• Rosyjskie aparaty terapii falami mili
metrowymi! Sprawdzona skuteczność!
Wszelkie schorzenia, pasożyty, infek
cje.. Konsultacja, sprzedaż: 601-463
290. www.falemilimetrowe.pl.

32-456-26-36, 602-737-205.

• Irena Leśnik, specjalista chorób
wewnętrznych, leczenie tarczycy,
otyłości, menopauzy, EKG, Racibórz,
Ocicka 19, 606-399-821, www.tarczycaraciborz.pl.

GINEKOLOGIA
• Mat Med Przychodnia Lekarska,
Lubomia, Pogrzebieńska 1, tel. 32-451
61-72, www.mat-med.com, Prywatny
Gabinet Ginekologiczny, Tomasz
Chmura.

INTERNA
• Krężel Jarosław, specjalista chorób

• Kafelkowanie, gładzie gipsowe, sufity
podwieszane, malowanie, montaż
paneli, drzwi, instalacje wod.-kan
i elektryczne, 603-250-309.

wewnętrznych, przyjmuje w środy
16.00 - 17.00. Racibórz, W. Polskiego
26b/7, 602-516-974.

• Przebudowy, adaptacje, remonty,
instalacje, wykończenia - komplekso
wo!, 603-250-309.

• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista
kardiolog, poniedziałki, środy 17.00
- 18.00. Racibórz, ul. Wojska Polskie
go 6a/6, 602-695-679. Obowiązkowa
rejestracja, 32-415-39-89.

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

WRÓŻBY

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

453-02-50.

• Specjalista - alergolog. Testy,
spirometria, porady. Novum-Med,
Wodzisław Śl., 26 Marca 164, tel. 32

DERMATOLOGIA

KARDIOLOGIA

LARYNGOLOGIA

• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje: pn., czw. 16.00 - 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692
430-970.
• 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.
• Mat Med Przychodnia Lekarska,
Lubomia, Pogrzebieńska 1, tel. 32-451
61-72, www.mat-med.com. Prywatny
Gabinet Okulistyczny, Grażyna Winiarska-Przybyła.

• 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 bu

• Kompleksowe remonty łazienek, c.o.,
wod.-kan., malowanie, tapetowanie,
panele, gipsy, 695-383-890.

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

dynków, remonty dachów. Wykonywa
nie nadzorów budowlanych, 695-638
650, 32-415-16-45.

DIAGNOSTYKA USG

729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.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.

karstwo. Doradztwo i wycena gratis,
504-717-822.

• Kompleksowe wykańczanie
wnętrz, kafelkowanie, gładzie,
malowanie, tapetowanie, sufity pod
wieszane, panele, 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.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, bruko
wanie Fak. Vat, 502-087-125, 32-457
93-32.

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

• Ogrodzenia betonowe, produkcja,
montaż, transport, najtańsze podmu
rówki. 604-251-289, 608-469-112 www.
alpa.rybnik.pl Atrakcyjne ceny!

tel

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

• Docieplanie domów, malowanie ele
wacji, tynkowanie. Tel. 501-550-880,
www.brunex.pl.

DRUKARNIA

• Podaruję uratowaną kotkę „tygryska”
bez łapki i ogona, wysterylizowaną.
Info „Bezłapka” http://kotydoadopcji.
blogspot.com/ 502-139-810.
• Sprzedam jałówki cielne, 605-210
857.

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

• Berneński pies pasterski - szczenię
ta, 664-145-827, 534-058-813 (sob.
- niedz.).

SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

TOMAS
Rybnik - Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik - Wodzisław)
Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42

VW GOLF V 2004 1,9TDI 105 KM klimatyzacja
VW GOLF PLUS 2008 1,9 TDI kraj, I wł., serwis

•

VW GOLF IV 2002 1,9 TDI 100 KM kombi kraj

PSYCHIATRIA

•

PEUGEOT 407 2007/8 2,0 HDI 136 KM kraj

•

PEUGEOT 207 2008 1,4 klima, krajowy, Iwł.

•

MERCEDES C-180 2001 2,0 129 KM klima

•

F.MONDEO kombi 2006 2,0 TDCI 115KM kraj

•

FORD FOCUS 2009 1,6TDCI 90KM kombi,kraj

•

FORD FOCUS 2008 1,6TDCI 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 90 KM krajowy

• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a (z
tyłu marketu E.Leclerc). 32-417-28-75,

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG - Kolor - Doppler, przepływy, 32

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

•

• Choroby skóry, testy alergiczne,
laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia. Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.
derma.neostrada.pl.

• Brukarstwo krótkie terminy firma
z 20-letnim doświadczeniem, bezpłat

• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

•

• Dominik Maślanka, specjalista psy
chiatra, wtorki od 16.00, ul. Podwale
14/4, Racibórz, tel. 693-495-957.

• Mat Med Przychodnia Lekarska,
Lubomia, pogrzebieńska 1, tel. 32-451
61-72, www.mat-med.com, Prywatny
Gabinet Dermatologiczny Bożena
Seget

ZWIERZĘTA
• Sprzedam kanarki harceńskie śpiewa
jące, 32-415-16-19.

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

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn-pt, 15.00 - 17.00, tel. 32
415-37-50.

• Tanio kostka brukowa, od 26 zł,

• Gabinet weterynaryjny Racibórz, Ocicka 19, tel. 32-415-52-10, 601-471-183,
609-809-749, www.lekarzweterynariiraciborz.pl.

•

• Kafelkowanie, łazienki, sufity pod
wieszane, płyty kartonowo - gipsowe,

• Usługi instalacyjne, wod-kan,
elektryczne, zabudowa k-g, bu
dowlanka, itp. Sprawnie i solidnie,
531-098-990.

WETERYNARIA

OKULISTYKA

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

instalacja wodna, 788-398-686.

URODA
• Odchudzę każdego, tel. 691-488-826
w godz. 8.00 - 9.00.

• Dr n. med. Jolanta Grabowska,
specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30
- 18.00, Racibórz, Podwale 14/3, reje
stracja 501-287-739.

• Remonty A - Z. Kompleksowe
remonty mieszkań, sklepów poddaszy,
domków jednorodzinnych, docieplanie elewacji. Solidnie, 530-907-950

• Wykończenia wnętrz, remonty,
budowa domów, ogrodzenia, klinkier,
granit, kostka brukowa malowanie,
gadzie, kafelkowanie, panele, 601-479
637.

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

• Dachy - ciesielstwo, budowa,
adaptacja, remonty, terminy 2013 rok,
725-259-242.

ALERGOLOGIA

ny pomiar, kosztorys, 607-608-542,
kupon rabatowy.

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

• Tynki cementowe wewnętrzne i ze
wnętrzne, agregatem, pod malowanie,
ocieplanie budynków, tynki akrylowe.
Negocjacja cen. 510-727-827.

• Usługi remontowo- wykończeniowe,
aranżacja wnętrz, instalacje wod
nokanalizacyjne, c.o., kafelkowanie,
podwieszane sufity, malowanie, docieplenia, 693-213-567.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych scho
dów z farby i lakieru oraz profesjonal
ne doradztwo, 691-539-589.

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

• Więźby, pokrycia dachowe, muro
wanie kompleksowo, 693-325-522,
505-850-027.

• Wróżby - tarot, karty klasyczne, nu
merologia. Rybnik, 506-846-555.

z transportem, brukowanie placów,
dróg, podjazdów, 601-080-781 - ku
pon rabatowy.

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

454.

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

• Malowanie mieszkań, elewacji,
dachów, podbitek, 30-letnie doświad
czenie, 32-430-07-00, 781-759-872,
32-421-07-98.

• Tynki maszynowe, wylewki mixokretem, ocieplanie budynków, 607-686
794.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz,
łazienki, kuchnie, salony, itp., 694-214

STOMATOLOGIA

603-783-383, www.dentalpro.com.pl.

RADIOLOGIA
• Mat Med Przychodnia Lekarska,
Lubomia, Pogrzebieńska 1, tel. 32-451
61-72, www.mat-med.com, USG-Kolor-Dopler Bożena Sikora specjalista
radiolog

REHABILITACJA
• Ośrodek rehabilitacji Akson, leczenie
bólu kręgosłupa, korekcja wad posta
wy, rejestracja: 513-574-584. Racibórz,
ul. Kolejowa 19.

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

•

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

OPEL CORSA 1.0 12V klimatyzacja
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.

3.100

HYUNDAI i10 1.1 16V 5 drzwi klimatyzacja

09 r.

18.900

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI 4x4

02 r.

20.900

VW POLO 1,2 12V COMFORT 5 drzwi
klimatyzacja

01 r.

13.900

VW NEW BEETLE 2,0 16V 115KM
klimatyzacja

99 r.

13.900

VW PASSAT 1,9 TDI 110 KM kombi
climatronic

97 r.

10.900

VW PASSAT 1,9 TDI 130 KM kombi
comfort

03 r.

18.900

VW POLO 1,4 16V HIGHLINE 3 drzwi

03 r.

14.900

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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Jak uczyć dzieci i młodzież o finansach?
Młodzi ludzie lubią grać, czasem nawet
do przesady. Odkryli to spece od marke
tingu i coraz częściej używają gier do
zwiększenia sprzedaży. Gry można też
z powodzeniem wykorzystać w edukacji
ekonomiczno-finansowej.

przeznaczone na edukację, a nie na spekulacyj
ny zarobek. Nawet jeśli chłopcy nic nie zarobią
lub stracą, to chodzi przede wszystkim o ważne
doświadczenie, które da finansowe ostrogi na
przyszłość.

Banki też wychowują

Samochody i grywalizacja

Banki doskonale wiedzą, że czym skorupka za
młodu nasiąknie... Jeden z banków uruchomił
w internecie serwis dla dzieci w wieku 6-13 lat.
Kasa oszczędnościowa jest graficznie dostoso
wana do gustów najmłodszych. Dzieci wyrabiają
sobie nawyk oszczędzania nawet małych kwot,
zarządzania własnym minibudżetem, uczą się
korzystania z konta bankowego. Twórcy
serwisu wykorzystują grywalizację: dzieci
zakładają wirtualne skarbonki, co pomaga
w zrozumieniu celowego oszczędzania, zdoby
wają odznaki mobilizujące do działania. Uczą się
i bawią jednocześnie.
Pierwsze szkolne kasy oszczędnościowe
powstały w Europie 120 lat temu i miały ogrom
ny wpływ na edukację finansową pokoleń
w różnych krajach. Pod koniec ub. wieku zostały
- z różnych powodów - zapomniane przez
szkoły. Obecnie, dzięki zainteresowaniu eduka
cją finansową ze strony banków i technologiom
informatycznym, zyskują drugą młodość.

Producenci aut dostrzegli, że tradycyjne sposo
by przekonywania kierowców do bezpiecznej
jazdy nie mogą się równać z tzw. grywalizacją.
W samochodach zainstalowali czujniki, które po
przekroczeniu zadanej prędkości dodawały
punkty karne na kokpicie. Podczas jazdy kierow
cy zaczęli więc rywalizować z samochodem,
a raczej ze sobą i zmniejszali prędkość, aby nie
zbierać
czerwonych
punkcików.
Innym
pomysłem jest wyświetlanie zielonych drzewek,
które premiują oszczędną, ekologiczną jazdę.

Zagrać w szkole
Świetnie rozwijają się sklepy internetowe
z grami, a w nich coraz więcej miejsca zajmują
gry edukacyjne. W nowoczesnych metodach
pedagogicznych gry uznaje się za jedną
z najskuteczniejszych metod edukacji. Wielu
polskich nauczycieli korzysta z tych pomysłów.
W internecie jest mnóstwo gier i jeśli już młodzi
ludzie prowadzą wirtualne wojny, to niech
walczą o coś ważnego. Dlatego warto zarazić ich
grami strategiczno-decyzyjnymi, które uczą
zarządzania finansami osobistymi i kształtują
wyobraźnię ekonomiczną.

A może finanse?
Szereg ciekawych gier można znaleźć np. na
portalu edukacyjnym NBP (www.nbportal.pl).
Młodzież uczy się podstaw biznesu w grze „Od
bułki do spółki". Absolwenci odbywają wirtualną
praktykę zawodową: przechodzą przez poszcze
gólne działy w firmie i pracują na swoją opinię.
Na koniec spotykają się z szefem, który ocenia
przebieg praktyki, dokonania młodych pracow
ników i decyduje o ich zatrudnieniu.

Coś dla starszych
Na portalu znajdują się nie tylko gry dla
młodzieży. Coś dla siebie znajdą także dorośli

Edukacja i rachunek za prąd
zainteresowani odkładaniem na emeryturę.
W grze „Bogaty emeryt" mają do dyspozycji
różne kwoty, które inwestują na giełdzie, na
indywidualnych kontach emerytalnych, lokują w
banku. Po przejściu wszystkich etapów widać, ile
udało się zgromadzić. Wszystkim, którzy myślą
o przyszłości, gra pokazuje szanse zarobku, ale
i konsekwencje chybionych inwestycji, bo źle
zainwestowane środki przynoszą stratę.

Od kajetu do parkietu
Edukacja finansowa powinna rozpoczynać się
od najmłodszych lat. Specjaliści od nauczania
twierdzą, że wiedza i nawyki zdobyte za młodu
pozostają w pamięci na długo i procentują w
przyszłości. Dlatego warto dzieci uczyć
odkładania drobnych kwot do skarbonki,

a później na młodzieżowe konto bankowe
powiązane z kartą płatniczą.
Mój znajomy uczy synów przedsiębiorczości
i inwestowania na giełdzie. Chłopcy dostali po
1000 zł na zakup akcji i przez rachunek ojca
mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży
papierów
wartościowych.
Początkowo
codziennie śledzili kursy akcji i chcieli często
dokonywać transakcji, bez uwzględnienia np.
kosztów operacyjnych. Teraz, gdy z grubsza
poznali zasady obrotu papierami wartościo
wymi, wiedzą już, czym jest analiza funda
mentalna i nie kierują się owczym pędem,
a zyskiem firmy, przyszłością branży itp.
Trudno powiedzieć, jak się chłopakom wiedzie
na tej giełdzie, ale na pewno te 2 tys. zł zostały

Młodzież powyżej 13 lat ma dziś internetowe
konta bankowe, z kartą bankomatową
i z prawdziwą obsługą. W dobie coraz
powszechniejszych smartfonów z mobilnymi
aplikacjami bankowymi, dostęp do konta jest
praktycznie natychmiastowy.
Na tym etapie edukacji warto młodzież włączać
do podejmowania decyzji budżetowych i prowa
dzenia domowej buchalterii. Można np.
scedować na młodych techniczne operacje,
przechowywanie rachunków i przelewy związa
ne z opłatami za prąd, wodę, czynsz itp.
A czy zauważyliście, że ja także wykorzystuję
zasadę grywalizacji? Zapraszam do konkursu!

Wasz aspirant Fortuna
Zapraszam na moją stronę www.fortunaradzi.pl.

Edukacja finansowa dzieci i młodzieży
Oszacuj, jaką łączną kwotę udało Ci się
otrzymać przez całe życie od czasu, gdy
dostajesz kieszonkowe i zarabiasz
drobne kwoty. Przypomnij sobie, jak
zmieniało się kieszonkowe w szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej, a może w przed
szkolu? Jak często je dostajesz: co
tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc?
Czy wszystkie pieniądze zawsze tracisz
od razu, czy coś odkładasz na większe
zakupy? Pomyśl, co można byłoby kupić
za całą otrzymaną dotychczas kwotę,
gdyby w ogóle nic nie wydawać.

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

4
/
i

/©^pędzanie ze wspomag»m*m>;
Często planujemy większe zakupy za
zgromadzone oszczędności. Umów się
z rodzicami, że - w zamian za szczegó
łowe rejestrowanie swoich dochodów i
wydatków - co miesiąc uzyskasz od
nich równowartość kwoty, którą udało
Ci się odłożyć, a nie wydać na bieżąco.
W ten sposób rodzice przekonają się, że
umiesz oszczędzać, a Ty prędzej
zdobędziesz swój wymarzony prezent.
Czy wiesz, że w Stanach Zjednoczonych
prawie 40 proc, rodziców właśnie w ten
sposób motywuje swoje dzieci
oszczędzania?

Do 3 lat
■ rozumie, że nie wszystko można dostać
■ wie, że trzeba płacić za zabawki i inne przedmioty

3-6 lat
■
■
■
■
■

6-13 lat
■
■
■
■
■
■

ĆWICZENIA

samodzielnie posługuje się pieniędzmi
robi zakupy
odróżnia tańsze i droższe produkty
zaczyna oszczędzać w SKO
otrzymuje kieszonkowe
zarabia drobne kwoty za pomoc w domu

13-16 lat
■
■
■
■
■
■

konkurs CaWFMillionaire
Financial Wisdom for Life
Camp Millionaire to obozy edukacyjne, na
które Amerykanie wysyłają dzieci i młodzież,
by nauczyć ich niezależności finansowej.

iii )

poznaje pieniądze
odróżnia monety i banknoty
rozumie, że pieniądze trzeba zarobić
zbiera drobne kwoty (do skarbonki)
pomaga w zakupach

Zbierając systematycznie wycinane z gazety
znaczki sprawności, możesz zdobyć miejsce na
takim obozie dla siebie lub dla wskazanej osoby
w wieku 16-19 lat.

systematycznie oszczędza na swoje potrzeby
może założyć konto bankowe (standardowe albo internetowe)
umie posługiwać się kartą płatniczą
sprawnie robi zakupy
wie, że trzeba odłożyć, aby kupić coś większego
zna sytuację finansową rodziny

Powyżej 16 lat
■
■
■
■
■
■

Tygodniowy obóz zorganizuje Akademia Leona
Koźmińskiego w czerwcu 2013 r. Laureaci konkur
su mają sfinansowany cały pobyt w Warszawie.
Szczegóły KONKURSU znajdziesz na
www.fortunaradzi.pl

umie planować oszczędności i wydatki
zarabia na swoje potrzeby (poza kieszonkowym)
włącza się w planowanie finansów rodzinnych
swobodnie obsługuje konta bankowe, płatności, przelewy
rozumie różne metody oszczędzania i inwestowania
wie, że wkrótce będzie musiał samodzielnie zarządzać pieniędzmi

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

NBP
Narodowy

Bank

Polski

28 rozrywka
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Letniskowy

Obleka
kołdrę

2 Hyundai
▼

L

Danie
mięsne

Bogaty w
komnaty

Stado
wilków

Krzewinka leśna

▼

▼

▼
Kończy
prze ►
wód

Naucz
ka z
►
bajeczki

Opis
►
postaci

r

Zakazu,
ostrze ►
gawczy

Impreza
kaja
karzy

4

BARAN 21.03 - 20.04

Drobina
skały ►
Siatka
w cyrku

Sąsiadu
je z
Algierią

Kochał
Meę

▼

▼

Ssak łowny, o
smukłym ciele

Kończyna z
dłonią i łokciem

►

▼

Dźwiga
walizy

Piłkarz
emeryt

Małe z
pianką

▼

▼

Delon,
fr. aktor ►
filmowy

30

Tłuszcz
do
potraw

Rzeź
bione
kołatki

▼

▼

Osiem
bitów

Miauczyński

▼

▼

Bardzo
ostry ►
sos

18

z

Odrobi
na
nadziei

12

Inna
nazwa
glonów

17

▼

▼

►

Sforza

19
Wspo
maga
pamięć

Główna
część
mszy

▼

▼

7

9
Lęk
przed
czymś

Autor
rzewnej
poezji

Guz na
liściu
dębu

PANNA 23.08 - 22.09

Był nim
Petlura,
Bohun

▼

▼

▼

▼

z

Partner pozytywnie was zaskoczy jakimś prezen
tem lub pomysłem. Niestety, nie da się uratować
starego związku. Samotne panny czeka nostal
giczny tydzień. Niech was nie przerażają obowiązki. Zechcecie teraz zakupić jakąś nieruchomość lub cenny przedmiot.

węzłem
na szyi
Braxton
z
estrady

Wstęp
►
dramatu

▼

Urząd
uczone ►
go Żyda

Kontro
lujący
organ

r

31
Ogłosze
nie
►
drukiem

Znawca
orga ►
nizmu

... Lisa
- da
Vinci

▼

▼

SKORPION 23.10 - 21.11

Żołnierz
lekkiej ►
jazdy
Część
stołu, ►
krzesła

1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Myśl Władysławę

HUMOR
sts

się aby mu pomóc.

mówi:
- Niech sobie pani przypomni

Na to drugi:

coś szczególnego z tego prze

- Daj spokój, to pewnie znowu

działu, to go znajdziemy.

jakiś eksperyment.

Tato, kto to jest alkoholik? - pyta
Jasiu.

Kowalski zawsze parkował swój

Po

- Widzisz te cztery drzewa? Alko

samochód przed blokiem.

blondynka woła:

Kochanie - pyta żona męża:

holik widzi osiem.

W samochodzie nie miał alarmu,

- Już wiem, za oknem było je

- Czy uważasz, że my kobiety

- Ale tato, tam są tylko dwa drze

więc zostawiał kartkę:

zioro!

mówimy więcej niż mężczyźni?

wa.

- Brak benzyny, silnika i akumu

dłuższym

zastanowieniu

sts

- Ależ skąd, Skarbie. Wy tylko

sts

latora.

Blondynka zdaje prawo jazdy.

Facet mówi do sąsiada:

Pewnego dnia na kartce ktoś

Komisja zadaje pytanie:

- Byłem z teściową w zoo.

dopisał:

- Proszę mi powiedzieć, czy

Lekcja matematyki w szkole w

- I jak było?

- To koła też ci nie będą potrzeb

działa kierunkowskaz?

paleozoiku.

- Nie przyjęli jej.

ne.

- Działa, nie działa, działa, nie

Nauczycielka

działa.

miennej tablicy pytanie:,,Ile to

sts

©
©

STRZELEC 22.11 - 21.12
Życie jest zbyt krótkie, by żyć wspomnieniami.

Ktoś czeka na wiadomość. Będzie znośnie, ale
bez niespodzianek. Stare dolegliwości dadzą
znać o sobie. Warto zrobić badania.

Grzeszczyka

sts

się pogmatwało w waszym życiu, ale niedłu
go będzie lepiej. Ktoś doceni wasze starania .Podziękujcie
mu. Zawsze może być lepiej, chociaż nie wszystko od was
zależy.

Tydzień samych niespodzianek i to tych miłych.
Może pojawić się szansa poznania miłości życia.
Błogie rozleniwienie może wam zepsuć opinię w
pracy. Uważajcie więc! Wygrana, spadek lub sprzedaż.

25

Bogatka
lub
►
modra

5

Kraj
obok
Ghany

Sopocki
deptak ►

28

3

Róbcie swoje, pomimo kłopotów. Już wkrótce
będziecie zbierać plony swoich trudów. Trochę

▼

6

▼

Jest
stolicą ►
Anglii

WAGA 23.09 - 22.10

▼

Panfil

▼

k

20

Chroni
środo
wisko

▼

Dla
pływaka ►

Popisy
kow
bojów

Podróż musi poczekać z powodu decyzji kogoś
bliskiego. Nudzicie się ostatnio w związku, a to
niczego dobrego nie zapowiada. Niezadowole
nie przerośnie wasze oczekiwania. Trudna rozmowa z sze
fem. Wciąż macie nadzieję na przypływ gotówki, ale trzeba
będzie poczekać ze dwa miesiące.

►

22

Cecha
wesołe ►
go filmu

...,Dwa,
Trzy,
zespół

LEW 23.07 - 22.08

11

▼

r

29

▼

Kończy
igrzyska ►

24

Natar
cie na
pozycję ►
wroga

▼

sującego, a te w związkach odkryją na nowo
czar bycia we dwoje. Dużo pracy i dużo zadowolenia. Wręcz
cudownie. Portfel znacznie się powiększy, co poprawi wasz
humor.

Krzyk
0 coś

►

▼

Boski
Juliusz

Od
niego
do
Berlina

26

▼

Porcela
nowe
miasto
nad
Łabą

Dzieło
Żemły,
Hasiora

Karburator ►
Pralka z
Wronek

Gaz szlachetny

Huczna w bursie

flirtu, ale uwaga-ten ktoś nie jest wart waszej
uwagi. Obowiązków przybywa, a rezultaty niewidoczne.

RAK 22.06 - 22.07

▼

Niepapierowa
książka

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06
Tydzień pełen rozczarowań, lecz każde doświad
czenie uczy nas czegoś. Pojawi się okazja do

Możliwy wyjazd z kimś bliskim. Niekoniecznie
będzie miło. Wolne raki poznają kogoś intere

Cienki
pilnik

16

Kurka w
koszyku

▼

Monte
zuma II ►

▼

▼

Dobrze
przewodzi prąd

Uschła łodyga
kartofli

▼

►

▼
Ptasie
śpiewy ►

Minerał
dla
jubilera

Muzyka
Scotta ►
Joplina

r

Rodzaj
ciastka

Niuchany tytoń

Bobro
wa
grobla

Roślina
o
dużych ►
liściach

27

▼

▼

Rzecz
mająca
magicz
ną moc

Pumbą
w baice
Nie do
21 zbicia ►

▼

r

15

Sojusz
nik w r
walce

W zimie
▼
zwisa z ►
dachu
Gra
prof.
Zyberta ►
W nim
ziarna

Szkieł
ko na ►
oku

►

©
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BYK 21.04 - 20.05
Wreszcie poczujecie, że życie jest piękne. Okru
cieństwo psychiczne wobec partnera, to nie

najlepsza droga do szczęścia. Teraz będziecie
zbierać owoce swojej dotychczasowej pracy.

▼

▼

▼

Brak
chęci
do życia
Np.
mopsy ►
Han u
Lucasa

▼

Cykanie
zegara

As dla chemika

▼
Plucha,
chla ►
panina

23
Nowo
czesna
płyta z ►
muzyką

Wyspa na
Pacyfiku

Dzieli
na
piętra

r

jego wsparcia. Warto zwrócić uwagę na nowa
ofertę pracy. Będzie wyjątkowo atrakcyjna. Zbyt wiele się nie
zmieni. Wciąż będzie brakowało gotówki.

8

Wróbel Biały u
ze
domini
sztangą kanina

Giggs, piłkarz

▼

▼

Nie bądź uparty, Baranie. Tym razem ktoś bliski
ma rację! Pomyśl o kimś, kto potrzebuje two

▼

Wokół
szychy ►

Muzycz
na
skala

HOROSKOP

▼
Goryl
lub
►
pawian

▼

▼

Wiatr
strefy
zwrot
nikowej

Miesza
nina
hitów

10

Rosyjski taniec

L

Na szkle - w
piosence Urszuli
W nim larwa
jedwabnika

14

Mauer,
zdobyła
r
złoto
na IO

Troczy
jabłko

Z pacą
na
rusz
towaniu

sts

używacie więcej słów.

sts
wykuwa

na

Podczas dłuższej jazdy pocią

sts

jest 2+2”?Wywołuje do odpo

- Czy dała pani ogłoszenie, że

giem blondynka wychodzi do

Siedzi dwóch studentów psy

wiedzi Jasia.Ten głowi się chwi

szukamy nocnego stróża?

toalety, po czym nie może trafić

chologii na korytarzu.

lę, widać że nie potrafi policzyć.

- Dałam.

do swojego przedziału.

Widzą,

- I jaki efekt?

Stoi na korytarzu i płacze.

dźwiga stertę książek.

i unoszą się tumany kurzu. Na

- Natychmiastowy, okradli nam

Podchodzi do niej inny pasa

Nagle wywrócił się.

uczycielka pyta surowo:

magazyn.

żer i pyta co się stało, po czym

Jeden ze studentów podrywa

- No dobra, kto rzucił ściągę?

asystent

i

Możliwa podróż w dawno zapomniane miejsce.
Zwróć uwagę na potrzeby swojego Partnera, że

byś później nie żałował. Bez pracy byłoby nud
no, dobrze o tym wiecie.

©

WODNIK 20.01 - 18.02
Doskonały czas na remonty i ogólne zmiany. Nic
nowego. Docenicie spokój domowego zacisza

w towarzystwie partnera lub samotnie. Możliwy
awans lub podwyżka. To doskonały czas na inwestowanie.

ka

Dyrektor do sekretarki:

nadchodzi

KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01

Nagle w klasie rozlega się huk

RYBY 19.02 - 20.03
Odwiedziny kogoś z rodziny. Posłuchajcie rad
innych, wiele was nauczą. Nie zauważacie, że
partner nie czuje się dobrze. Samotne ryby cze
ka spotkanie lub niespodziewana randka.

opracowała Margita • www.wrozbyonline.pl
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■_SPORTY WALKI - Ju jitsu

Medale mistrzostw Polski
W Katowicach odbyły się
Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Ju Jitsu. W imprezie
startowało 16 zawodników
z Rybnickiego Klubu Ju Jitsu
Sportowego. - Dla niektórych
naszych zawodników były to
pierwsze tak ważne zawody.
W większości byli to juniorzy,
którzy spróbowali swych sił
z młodzieżowcami. Poszcze-

gólne kategorie wagowe były
mocno obłożone. W katego
rii do 69 kg startowało aż 22
zawodników. Magdalena Al
brecht, Weronika Albrecht,
Amadeusz Półtorak oraz Oliwier Szczygieł startowało w
dwóch odmianach walki tj.
fighting system oraz ne waza
- mówi Mariusz Wowra, tre
ner rybnickich zawodników.

■SPORT SZKOLNY - Piłka nożna

Gimnazjaliści na boisku
Na boisku Zespołu Szkół
nr 3 w Rybniku odbywa się
IV Piłkarski Turniej Szkół
Gimnazjalnych pod patro
natem prezydenta Rybnik
Adama Fudalego oraz pre
zesa KS Energetyk ROW
Rybnik Grzegorza Janika.

Do turnieju zgłosiło się 13
drużyn gimnazjalnych, a
stawkę uzupełniły dwa ze
społy gospodarzy turnieju
- Gimnazjum nr 6 Mistrzo
stwa Sportowego. Drużyny
zostały podzielone na trzy
grupy, które rozgrywały swe
mecze od 19 do 21 marca. W
wyniku trzydniowych zma
gań awans do fazy finałowej
wywalczyły: Gimnazjum Ly
ski, Gimnazjum nr 6 Rybnik

II, Gimnazjum nr 10 Rybnik
(zwycięzcy grup) oraz Gim
nazjum Piece (najlepsza
drużyna spośród tych, które
zajęły drugie miejsce w swo
ich grupach).
Turniej finałowy pierwot
nie zaplanowano na 25 mar
ca, ale w związku z fatalną
prognozą pogody na ten
dzień został on przesunięty
na 3 kwietnia.
Uroczyste
zakończenie
turnieju, na które zostały za
proszone wszystkie uczestni
czące w nim reprezentacje
gimnazjów odbędzie się 12
kwietnia na stadionie MOSiR w Rybniku w przerwie
meczu KS Energetyk ROW
- Tur Turek.
(opr.pm)

GRUPA A
1. G Lyski

12

16:1

2. G Piece

9

13:4

3. G 11 Rybnik

6

7:7

4. G 13 Rybnik

3

3:15

5. G Jankowice

0

2:14

Strzelcy bramek: 7 - P Grzybek (G Lyski), 6 - S. Szymura (G Piece), 4 - D. Czekała (G Piece).
GRUPA B
1. G 6 Rybnik I

12

13:1

2. G 6 Rybnik I

9

11:3

3. G 4 Rybnik

4. G 2 Leszczyny

4
3

1:19

5. G 1 Radlin

1

0:7

9:4

Strzelcy bramek: 7 - K. Markiefka (G 6 Rybnik II), 5 - M. Sura (G 4 Rybnik), 4 - D. Drozdowski
(G 6 Rybnik I), 3 - M. Jaworek (G 6 Rybnik)
GRUPA C
1. G 10 Rybnik

4:5

2. G 2 Rybnik

6:2

3. G 7 Rybnik

4. G Jejkowice

6:4
2:2

5. G 3 Rybnik

0:5

Strzelcy bramek: 3 - B. Szumski (G 2 Rybnik), 2 - B. Trela (G 10 Rybnik), 2 - D. Cędrowski (G

7 Rybnik)

REKLAMA

Wyniki rybniczan na mistrzo
stwach Polski przedstawiają
się następująco:
Magdaena Albrecht - 1. miej
sce BJJ, 3. miejsce fighting sys
tem, Weronika Albrecht - 2.
miejsce BJJ, 3. miejsce fighting
system, Oliwier Szczygieł - 3.
miejsce BJJ, 2. miejsce fighting
system, Amadeusz Półtorak
- 3. miejsce BJJ. Ponadto w

zawodach startowali: Jakub
Urbaski, Dominik Wróbel,
Martyna Wowra, Magdalena
Kalbarz, Klaudia Chowaniec,
Sandra Ryszka, Edyta Raźniak,
Denis Paszek, Wojciech Spieha, Przemysław Woźniak, Da
wid Swaczyna. Rybnicki klub
zajął drużynowo 3. miejsce w
ne waza (BJJ) oraz 3. miejsce w
fighting system.
(opr.pm)

Rybniczanie dobrze spisali się podczas MMP

■ SPORT AMATORSKI - Piłka nożna

użyna FC Habrova dość niespodziewanie
awansowała o jedną klasę rozgrywkową

18 marca odbyło się trzecie spotka
nie przedstawicieli drużyn ligi ROW,
podczas którego drużyna Dżonsonów
zrezygnowała z występów w I lidze.
Jej miejsce zajęła FC Habrova. Rozlo
sowano terminarz I ligi. Ze względu

na niewyjaśnioną sytuację w II lidze
następne spotkanie organizacyjne od
będzie się w poniedziałek 25 marca o
godz. 18.30 w pubie Amanis w Rybni
ku przy ul. Kardynała Bolesława Ko
minka 15 E.

■SPORT AMATORSKI - Piłka nożna

Zapisy do ligi RALP
Na początku kwietnia
2013 roku rusza kolejna edy
cja Rybnickiej Amatorskiej
ekstraLigi Piłkarskiej RALP.
Tytułu mistrza ligi będzie
bronić drużyna Dżoga Team,
która okazała się bezkon
kurencyjna na wszystkich
frontach, zdobywając pu
char i superpuchar ligi.

Większość drużyn grają
cych w sezonie 2012 zade
klarowało udział w nowej
edycji tych rozgrywek, nie
mniej jednak organizatorzy
oficjalnie zapraszają wszyst
kie chętne drużyny do udzia
łu w rozgrywkach w 2013
roku i spróbowanie swych sił
w walce o puchar ligi RALP.

Zgłoszenia do rozgrywek można do
konywać na stronie internetowej ligi
www.forum.habrova.pl w zakładce:
ogólne sprawy ligi ROW, w temacie:
sezon 2013, albo na zebraniu ligi.

- Zapraszamy kluby chcące
przejść do rozgrywek amator
skich, a także liczne w naszym
regionie zespoły grające przy
lokalnych firmach do spró
bowania swych sił na dużym
boisku. Liga zrzesza drużyny,
w których mogą występować
jedynie zawodnicy, którzy nie
są zarejestrowani w profesjo
nalnych klubach piłkarskich.
Sezon rozgrywkowy składa
się z 2 rund (wiosna/jesień).
Od 2000 roku liga zrzesza
drużyny nie tylko z Rybnika

(opr.pm)

ale także z Żor, Wodzisławia,
Rydułtów i okolic. Mecze
rozgrywane będą w soboty
lub niedziele na własnych
boiskach lub jest możliwość
wynajęcia boiska, które udo
stępnia zarząd ligi. Serdecz
nie zapraszamy wszystkie
chętne drużyny do zapisów
na nowy sezon 2013 - mówi
Krystian Nowak, prezes za
rządu ligi, u którego można
zasięgnąć wszystkich infor
macji o lidze pod nr. telefonu:
500 059 066.
(pm)
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KARUZELA TRANSFEROWA - część

1

Podczas zimowego okienka transferowego drużyny naszego regionu dokonały wielu zmian kadrowych.
Na początku informujemy o ruchach personalnych jakie nastąpiły w zespołach wyższych klas rozgrywkowych.

II liga

IV liga

- trener, Jacek Bażan i Ma
riusz Knopek (KS Przyszłość
Rogów), Tomasz Przeliorz
(LKS 1908 Nędza), Dawid

Burakowski (LKS Brzezie), Ka
mil Glenc (wznowił treningi),

UBYLI: Bartłomiej Socha
- trener i Przemysław Skrzeczowski (LKS Krzyżanowice),
Jan Krupiński (LKS Unia
Turza Śląska), Grzegorz Gaw
ron (LKS Płomień Kobyla),
Andrzej Krupa (LKS Brzezie),
Patryk Piechaczek (MKP Odra
Centrum Wodzisław Śląski).

KS ENERGETYK ROW RYBNIK

KS UNIA RACIBÓRZ

PRZYBYLI: Adam Wolniewicz (Górnik Zabrze
ME), Błażej Radler (Pogoń
Szczecin), Marcin Musioł
(KS Przyszłość Rogów),
Michał Stroka (LKS 1908
Nędza), Damian Gorzawski,
Sebastian Musiolik, Szy
mon Popiela i Jakub Słaby
(z drużyny juniorów).

PRZYBYLI: Ryszard Remień
- trener, Kamil Knura (LKS
Płomień Kobyla), Piotr
Święty, Paweł Sobociński i
Damian Grabowski (z druży
ny juniorów).

Gojny i Robert Skoczykłoda
(APN Odra Wodzisław Śląski),
Dawid Szymura (LKS Na
przód 32 Syrynia), Wojciech
Sałek (KS Rymer Rybnik).

UBYLI:|Sebastian Sitek
- trener, Rafał Ciuberek (LKS
Naprzód 32 Syrynia), Paweł
Chełchowski i Michał Pytlik
(nie wznowili treningów).

TS GÓRNIK PSZÓW

UBYLI: Dawid Semeniuk
(GKS Krupiński Suszec).

KS POLONIA MARKLOWICE

III liga
KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

PRZYBYLI: Michał Ku
charski i Łukasz Cymański (Górnik Zabrze ME),
Jacek Bażan i Mariusz
Knopek (LKS Krzyżanowi
ce), Mateusz Hanzel (LKS
Naprzód 46 Zawada), Kamil
Piechaczek (LKS Polonia
Łaziska), Adrian Suchanek
i Jarosław Kołek (z drużyny
juniorów).

UBYLI:I Marcin Musioł (KS
Energetyk ROW Rybnik),
Michał Adamczyk (GKS
Pniówek Pawłowice), Woj
ciech Pucka (KS 27 Gołko
wice), Marek Sobik i Dawid
Hanzel (MKS Ruch Zdzie
szowice), Paweł Hojka (LKS
Polonia Łaziska), Dawid
Nielek (wolny zawodnik).
APN ODRA WODZISŁAW
ŚLĄSKI

PRZYBYLI: Marcin Gra
bowski (KSP Polonia War
szawa ME), Dawid Gojny i
Robert Skoczykłoda (LKS
Krzyżanowice), Tomasz
Kukla (LKS Naprzód 46
Zawada).

PRZYBYLI: Grzegorz Śmiatek, Piotr Guderley, Krzysztof
Guderley, Mateusz Kordek
i Michał Szulik (z drużyny
rezerw).
UBYLI:I Adam Stanek (LKS
Bełk), Paweł Kazimierczak
(nie wznowił treningów).
LKS FORTECA ŚWIERKLANY

PRZYBYLI: Marek Gąsior
(GKS Pierwszy Chwałowice).
UBYLI:I Michał Szymura (KS
Płomień Połomia), Bartosz
Buchalik (KS Żory).

GKS 1962 JASTRZĘBIE

PRZYBYLI: Łukasz Gad (LKS
Nadwiślan Góra), Tomasz
Musioł, Aleksander Szwe
da i Damian Tront (MOSiR
Jastrzębie).

PRZYBYLI: Michał Adam
czyk (KS Przyszłość Ro
gów), Bartosz Szymaszek
(LKS Naprzód 46 Zawada).

UBYLI:|Damian Sieniawski
(JSP Szczakowianka Ja
worzno), Jakub Kałka (nie
wznowił treningów).

Grzegorz Brzoska i Łukasz
Brzoska (KS Naprzód Ryduł
towy), Marcin Pochcioł (LKS
Naprzód 46 Zawada).

Mateusz Postolak i Grzegorz
Czerner (z drużyny juniorów).

KS STAL KUŹNIA RACIBORSKA

UBYLI: Marcin Ulański, Ma
ciej Pawlisz i Grzegorz Dan
cewicz (LKS Brzezie), Tomasz
Wojciechowski (kontuzja).

GKS DĄB GASZOWICE

Klasa okręgowa

UBYLI: Szymon Paskuda
(GKS Piast Gliwice ME),
Michał Stroka (KS Energetyk
ROW Rybnik), Remigiusz Ku
bik (nie wznowił treningów).

PRZYBYLI: Bartłomiej
Socha - trener i Przemysław
Skrzeczowski (LKS Silesia
Lubomia), Tomasz Młynek
(APN Odra Wodzisław Śląski),
Krzysztof Cerkowniak, Patryk
Krzysztoń i Mariusz Reguła
(z drużyny juniorów).
UBYLI: Krzysztof Zagórski

PRZYBYLI: Łukasz Staniek
(APN Odra Wodzisław
Śląski), Marcin Pochcioł
(TS Górnik Pszów), Tobiasz
Wodecki (MKP Odra Centrum
Wodzisław Śląski), Denis
Firla i Adrian Godula (wolni
zawodnicy).

Rafał Płaszczyński, Bartłomiej
Miszewski, Wojciech Woniakowski, Denis Abramczyk,

PRZYBYLI: Rafał Malon (LKS
07 Markowice), Grzegorz
Wojda (wznowił treningi),

UBYLI: Łukasz Norek i Da
mian Maciuga (nie wznowili
treningów).

PRZYBYLI: Tomasz Przeliorz
(LKS Krzyżanowice), Ernest
Chroboczek (z drużyny
juniorów).

LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA

UBYLI: Kamil Glenc (KS Roz
wój Katowice), Mateusz Hanzel (KS Przyszłość Rogów),
Tomasz Kukla (APN Odra
Wodzisław Śląski), Bartosz
Szymaszek (GKS Pniówek
Pawłowice), Roman Bindacz i
Mirosław Solorz (kontuzje).

KS RAFAKO RACIBÓRZ

PRZYBYLI: Dawid Chluba
(KS Naprzód Rydułtowy
- z drużyny juniorów), Kamil
Szczerbiński i Kamil Warnicki
(LKS Strzelec Rzuchów),
Mateusz Musioł (LKS Lyski),
Łukasz Szymura (LKS Zame
czek Czernica).

LKS KRZYŻANOWICE

GKS PNIÓWEK PAWŁOWICE

UBYLI: Adam Jachimowicz
- trener (KS Górnik Radlin),

UBYLI:I Bartłomiej Setlak (KS
Polonia Bytom), Mateusz Deege (KS Skra Częstochowa),
Artur Mościcki (LKS Jedność
Jejkowice), Daniel Dobrowol
ski i Mateusz Piekarski (LKS
Granica Ruptawa).

LKS 1908 NĘDZA

UBYLI:I Maciej Rozmus
(Zagłębie Sosnowiec),
Wojciech Franiel i Krzysztof
Szeja (JSP Szczakowianka
Jaworzno), Tomasz Młynek
(LKS Krzyżanowice), Łukasz
Staniek (LKS Naprzód 46
Zawada), Łukasz Reinhard
(TS Podbeskidzie Bielsko
-Biała ME), Paweł Wilczew
ski (LKS Czarni Gorzyce).

PRZYBYLI: Tomasz Gajewski
- trener, Kacper Kłopocki
i Paweł Krótki (LKS Czarni
Gorzyce), Dariusz Mańka
(Club Olympique Avallonnais
- Francja).

Mariusz Lindner i Kamil Szryt
(z drużyny juniorów).

LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA

PRZYBYLI: Rafał Ciuberek
(KS Unia Racibórz), Dawid
Szymura (LKS Krzyżanowi
ce), Marcin Dzierżęga (LKS
Studzienna), Marcin Pawełek
(LKS Odra Nieboczowy),

Robert Kostka (wolny za
wodnik), Mateusz Franiczek
i Damian Bugla (z drużyny
juniorów).
UBYLI: Marek Franiczek (LKS
Silesia Lubomia), Jarosław
Lach (LKS Odra Nieboczowy).
LKS SILESIA LUBOMIA

PRZYBYLI: Wojciech Matu
szek - trener, Marek Franiczek
(LKS Naprzód 32 Syrynia),
Adam Lucyga (LKS Wypo
czynek Buków), Mateusz

PRZYBYLI: Janusz Skrzypek
- trener, Damian Hareńczuk i
Cezary Puzio (wznowili trenin
gi), Denis Kocur i Łukasz Witt
(z drużyny juniorów).

UBYLI:|Zdzisław Marszolik
- trener, Łukasz Klar, Adam
Zawadzki i Sebastian Mączka
(LKS Wilki Wilcza), Kamil Pierchała (wolny zawodnik).

LKS POLONIA ŁAZISKA

PRZYBYLI: Mieczysław
Parzych - trener, Paweł Hojka
(KS Przyszłość Rogów), Ariel
Poterała (KS Legionovia
Legionowo).

UBYLI: Wiesław Herda
- trener, Kamil Piechaczek (KS
Przyszłość Rogów).
KS GÓRNIK RADLIN

PRZYBYLI: Adam Jachimowicz (TS Górnik Pszów), Ma
rek Styrnol (wznowił treningi),
Krystian Rek i Karol Wieczo
rek (z drużyny juniorów).
UBYLI:

KS PŁOMIEŃ POŁOMIA

PRZYBYLI: Michał Szymura
(LKS Forteca Świerklany),
Daniel Cichy (KS 27 Gołkowi
ce), Arkadiusz Kindalski (LKS
Orzeł Jankowice), Paweł Wita
i Marek Bargiel (z drużyny
juniorów).
UBYLI: I Kamil Kordek (LKS
Gwiazda Skrzyszów).

Paweł Matochniejczuk i Kon
rad Cieślak (wolni zawodni
cy), Bartosz Greiner (wznowił
treningi).
UBYLI: Przemysław Kośmider (PA Nowa Gliwice), Ma
ciej Stopa (LKS Wilki Wilcza),

Damian Koczewski i Łukasz
Sendlewski (kontuzje).
KS ŻORY

LKS CZARNI GORZYCE

PRZYBYLI: Piotr Zmarzły
- trener, Paweł Wilczewski
(APN Odra Wodzisław Śląski),
Miłosz Krzywodajc (KS Wi
cher Wilchwy), Marcin Paleń
(wolny zawodnik).
UBYLI:|Tomasz Gajewski
- trener, Kacper Kłopocki i Pa
weł Krótki (TS Górnik Pszów).
KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY

PRZYBYLI: Grzegorz Brzoska
i Łukasz Brzoska (TS Górnik
Pszów), Rafał Niedziela (LKS
Wypoczynek Buków), Kacper
Karczmarzyk, Kamil Kopeć
i Adam Kuczera (z drużyny
juniorów).
UBYLI: Andrzej Buliński (LKS
Górki Śląskie), Krzysztof

Gołąb (KS Polonia Niewiadom), Adrian Wysłucha (LKS
Pstrążna), Tomasz Lemiesz
(kontuzja).

PRZYBYLI: Marcin Lewan
dowski - trener (LKS Wisła
Strumień), Bartosz Buchalik
(LKS Forteca Świerklany),
Tomasz Steleblak i Bartosz
Steleblak (GKS Katowice II),
Arkadiusz Żurkowski (LKS
Granica Ruptawa), Maciej
Kwiatkowski (GKS Krupiński
Suszec), Daniel Palarczyk
(KS Kleszczów), Sebastian
Zarzyna (MKS Polaris Żory),
Ryszard Baraniak (wznowił
treningi), Bartosz Banaś
(wolny zawodnik).
UBYLI: Michał Skowron
- trener, Tomasz Juraszek
(LKS Błyskawica Drogomyśl),

Dawid Buchalik (LKS Boro
wik Szczejkowice), Norman
Winiarski (wyjazd za granicę),

Rafał Murańko i Sławomir
Raczek (nie wznowili trenin
gów), Mateusz Łyżwa (szuka
klubu).

KS ENERGETYK ROW RYBNIK II

LKS GRANICA RUPTAWA

PRZYBYLI: Grzegorz Lada
- trener, Daniel Dobrowolski i
Mateusz Piekarski (GKS 1962
Jastrzębie), Adrian Bobrowicz (WSP Wodzisław Śląski),
Łukasz Promny (wznowił
treningi).

PRZYBYLI: Błażej Byczek
(GKS Katowice - z drużyny
juniorów).
UBYLI:
GKS KRUPIŃSKI SUSZEC

UBYLI: Franciszek Krótki
- trener, Arkadiusz Żurkowski
(KS Żory).

PRZYBYLI: Dawid Semeniuk
(KS Energetyk ROW Rybnik),
Piotr Byczek (LKS Jedność
Jejkowice), Łukasz Mazur
(wolny zawodnik).

LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE

UBYLI:I Maciej Kwiatkowski
(KS Żory).

PRZYBYLI: Artur Mościcki
(GKS 1962 Jastrzębie), Robert
Rudek (MOSiR Jastrzębie),

Szymon Stencel (KS Czarni
Piasek), Łukasz Wystyrk (LKS
Orzeł Jankowice), Krzysztof
Porwoł (LKS Lyski), Mateusz
Kurc (LKS Zameczek Czer
nica).
UBYLI: I Piotr Byczek (GKS
Krupiński Suszec), Kamil Łuc
(KS 27 Gołkowice), Daniel

KS RYMER RYBNIK

PRZYBYLI: Wojciech Sałek
(LKS Krzyżanowice), Łukasz
Klima (LKS Naprzód 37
Krzyżkowice), Dariusz Ciupka
(wolny zawodnik), Radosław
Przekwas, Mateusz Ciepły i

Mateusz Jureczko (z drużyny
juniorów).
UBYLI: Marcin Skoczylas
(nie wznowił treningów),

Stroiński (LKS Czarni Nowa
Wieś).

Jakub Czarnecki (obowiązki
służbowe), Kazimierz Bednorz
(kontuzja).

Dawid Politowicz i Krzysz
tof Stelmaszek (z drużyny
juniorów).

LKS BEŁK

UBYLI: |Łukasz Janeta i Szy
mon Weideman (SC Borea
Dresden - Niemcy).

Adam Stanek (KS Polonia
Marklowice), Rafał Adamkowski (KS Piast Leszczyny),

Okienko transferowe trwa
do pierwszego meczu ligo
wego, dlatego w niektórych
klubach mogą nastąpić
jeszcze niewielkie zmiany.

LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE

PRZYBYLI: Krzysztof Raszczok (z drużyny rezerw),

PRZYBYLI: Marcin Polak
(GKS Piast Gliwice ME),

Uwaga! W przyszłym tygodniu ukaże się KARUZELA TRANSFEROWA - część 2, która zawierać będzie zmiany kadrowe drużyn grających w raciborskiej A i B klasie.

(ak)
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■ PIŁKA NOŻNA - Energetyk ROW Rybnik

■SPORT SZKOLNY - Pływanie

Towarzyski remis z Polonią Bytom

I LO najlepsze podczas
pływackiej licealiady

Ze względu na zły stan
boiska w Wałbrzychu nie
doszedł do skutku mecz 20.
kolejki drugiej ligi zachod
niej pomiędzy miejscowym
Górnikiem i Energetykiem
ROW Rybnik. Przymusową

ŁUKASZ KRUPA
II trener Energetyka ROW
Rybnik:
To był bardzo wartościowy sparing.

Okazja do skonfrontowania się z
pierwszoligowcem mającym w swoim
składzie kilku ciekawych oraz do

świadczonych zawodników. Pomimo

nie najlepszych warunków staraliśmy
się grać swoją piłkę, co w wielu sytu
acjach wychodziło nam bardzo dobrze.
Ten mecz był świetnym przetarciem
przed zbliżającym się ważnym spotka

niem z Rakowem Częstochowa.

przerwę w rozgrywkach
podopieczni trenera Ryszar
da Wieczorka wykorzystali,
by zagrać sparingowe spotka
nie z pierwszoligową Polonią
Bytom.
Sparing pomiędzy lide
rem drugiej ligi zachodniej
i „czerwoną latarnią” pierw
szej ligi odbywał się w trud
nych warunkach. Murawa
na stadionie w Bytomiu
była solidnie zmrożona, co
skutecznie przeszkadzało
w grze zarówno jednej jak i
drugiej drużynie. W pierw
szej części meczu, po dość
niemrawym początku to
rybniczanie starali się kre
ować grę. Zawodnicy tre
nera Ryszarda Wieczorka
często utrzymywali się przy
piłce na połowie rywala i
konsekwentnie budując ata
ki pozycyjne stworzyli sobie
kilka podbramkowych oka-

zji. Gospodarze ogranicza
li się zaś do kontrataków.
Groźnie było szczególnie po
jednym z nich, ale w bramce
energetyków świetnie spisał
się Daniel Kajzer. Gole padły
jednak dopiero po przerwie.
W 54. minucie wynik otwo
rzył Jarosław Wieczorek po
syłając piłkę do siatki płaskim
strzałem z około 16 metrów.
Asystował mu Marek Krotofil. Miejscowi, którzy w dru
giej połowie zagrali nieco
odważniej, odpowiedzieli
w 69. minucie. Wtedy to na
listę strzelców wpisał się Mi
chał Płókarz, ustalając tym
samym wynik spotkania na
1:1.
W sobotę, 30 marca rybniczanie zagrają o kolejne
ligowe punkty. Tym razem
zmierzą się z Rakowem Czę
stochowa. Początek spotka
nia o godz. 15.00.
(kp)

■ SIATKÓWKA - Volley Rybnik
Juniorzy Volleya ósmą drużyną w Polsce

Bi

strzębia-Zdroju i Knurowa.

Jarosław Wieczorek zdobył
bramkę w Bytomiu

Polonia Bytom

Energetyk ROW Rybnik

1:1

1—

BRAMKI: Płókarz (69.) - Wieczorek (54.)
ROW: Kajzer - Kutarba, Szary, Grolik, Radler - Krotofil, Wieczorek, Muszalik, Kostecki, Kurzawa - Buchała.

co dzień w PlusLidze.
W meczach grupowych
rybniczanie dwa razy prze
grywali po tie-breakach. To
pokazuje, że wcale nie tak
bardzo odstawali od swych
rywali. 3:0 ulegli jedynie eki
pie z Częstochowy, która bro
niła tytułu mistrzowskiego.
W meczu o prawo do gry o
5. miejsce Volley zmierzył
się z II drużyną Jastrzębskie-

■PIŁKA NOŻNA- Sparingi
Odwołali mecze, grali sparingi
Z powodu obligatoryjnego odwołania meczów mi
strzowskich w wyższych klasach rozgrywkowych,
sporo drużyn naszego regionu zaliczyło kolejne
sparingi, głównie na boiskach treningowych lub ze
sztuczną nawierzchnią.
(ak)
LKS Forteca Świerklany - LKS 1908 Nędza

4:2 (2:1)

GKS 1962 Jastrzębie - LKS Jedność Jejkowice

3:1 (2:1)

KS Concordia Knurów - LKS Bełk

1:3 (1:2)

KS Energetyk ROW Rybnik II - LKS Naprzód 32 Syrynia

8:0 (4:0)

LKS Krzyżanowice - KS Polonia Głubczyce

1:3 (0:2)

LKS Granica Ruptawa - LKS Naprzód Czyżowice

4:1 (2:0)

KS Naprzód Rydułtowy - KS Szczerbice

6:0 (2:0)

LKS Gwiazda Skrzyszów - LKS Olza Godów

2:3 (1:2)

TKKF Zuch Orzepowice - LKS Zameczek Czernica

3:0 (0:0)

LKS Płomień Ochojec - LKS Unia Książenice

2:2 (2:1)

LKS Orzeł Palowice - KS Sygnały Gotartowice

4:2 (2:1)

LKS Baranowice - KS Górnik Boguszowice

3:3 (2:1)

GKS Pierwszy Chwałowice - KS Polonia Niewiadom

4:7 (2:3)

LKS Orzeł Jankowice - LKS Beskid Brenna

4:4 (0:3)

LKS Borowik Szczejkowice - KS Fortuna Wyry

3:4 (0:4)

KS Płomień Czuchów - MKS Czerwionka

3:3 (1:1)

LKS Dąb Dębieńsko - FC Kłodnica Gliwice

0:0

KP Kamień - FC Habrova

5:1 (2:1)

LKS Dąb Dębieńsko II - LKS Ruch Stanowice

2:6 (0:2)

LKS Adamowice - LKS Zwonowice

3:4 (1:3)

LKS Sparta Babice - LKS Jankowice

3:5 (0:4)

go Węgla. Dwa ostatnie poje
dynki tych ekip padły łupem
rybniczan. Tym razem lepsi
byli jastrzębianie. W ten spo
sób Rybnik w swoim ostat
nim meczu bił się o 7. miejsce
z Olsztynem. Volley przegrał
to spotkanie 3:1 i ostatecznie
został sklasyfikowany na 8.
miejscu w Polsce.
Tytuł mistrzowski wywal
czyli siatkarze Norwida Czę
stochowa, wygrywając w
finale z AKS Rzeszów. Na naj
niższym stopniu podium sta
nęli zawodnicy z Warszawy.
Pomimo porażek w turnieju
finałowym,występymłodych
rybniczan w zakończonym
sezonie trzeba ocenić bar
dzo wysoko. Nie dysponując
odpowiednią bazą treningo
wą, brak hali w Gimnazjum
Sportowym nr 2, którego wy
chowankami jest większość
zawodników grających w
Leżajsku, udało się zbudo
wać bardzo ciekawy i mocny
zespół. Miejmy nadzieję, że
decydenci z Rybnika docenią
ten sukces i w G2 powstanie
obiekt, w którym szkolić się
będą kolejne pokolenia ryb
nickich siatkarzy.
(pm)

Organizatorem
impre
zy był Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ryb
niku przy współudziale
rybnickiego WOPR oraz
IV LO w Rybniku. Każda
ze szkół biorących udział
w zawodach mogła wysta
wić maksymalnie ośmiu
reprezentantów. Zarówno
chłopcy jak dziewczyny ry
walizowali na dystansie 50

metrów stylem dowolnym,
klasycznym, motylkowym
i grzbietowym oraz na dy
stansie 100 metrów stylem
zmiennym. Odbyły się rów
nież wyścigi sztafetowe
cztery razy 50 metrów sty
lem dowolnym. Zawodni
cy walczyli o jak najlepsze
miejsca, które zgodnie z
regulaminem dawały odpo
wiednią liczbę punktów do
klasyfikacjigeneralnej szkół.
Tą jak się później okazało
wygrali reprezentanci I LO
im. Powstańców Śląskich
w Rybniku, którzy byli lepsi
zaledwie o jedno oczko od
pływaków z Zespołu Szkół
nr 2 (II LO Rybnik).
(kp)

Punktacja szkół: (miejsce, szkoła, punkty mężczyźni, punkty kobiety,
punkty razem)
1. I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku

75

32

2. Zespół Szkół nr 2 - II LO Rybnik

21

85

107
106

9

63

72

3. ZS im. 14 Płk. Powstańców Śląskich

Grali również: Kasprzyk, Gładkowski,

4. ZST Rybnik

58

-

58

Kuczera, Jary, Janik, Steuer, Kachel,

5. ZS nr 2 Jastrzębie-Zdrój

25

30

55

Staniczek, Stroka, Szatkowski, Bału-

6. LO nr 5 Rybnik

-

41

41

7. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Rybnik

36

2

38

Broniewicz, Pidwirnui, Szkatuła -

9. Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl.

22

14

36

Setlak, Pietrycha, Sacha, Białkowski,

10. Publiczne LO Sióstr Urszulanek w Rybniku

25

-

25

Nowak - Jarka. Grali również: Od-

11. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Knurów

21

1

22

1

19

20

11

-

11

szyński.

Młodzi siatkarze z Ryb
nika pojechali na finały mi
strzostw Polski juniorów,
które rozgrywane były w Le
żajsku. Sam awans do tego
turnieju był sporym sukce
sem podopiecznych Wojcie
cha Kasperskiego. W walce
o medale rywalami Volleya
były ekipy, które stanowią
bezpośrednie zaplecze dla
drużyn rywalizujących na

Na krytej pływalni w
Rybniku - Boguszowicach
odbyła się pływacka licealiada 2013. W sportowej
rywalizacji wzięło udział
13 szkół z terenu Rybnika,
Wodzisławia Śląskiego, Ja-

POLONIA BYTOM: Mika - Trznadel,

rzywolski, Płókarz, Grzybek, Banaś,
Michalik, Wojsyk, Walesa.

12. IV LO im. M. Kopernika Rybnik
13. Zespół Szkół Budowlanych Rybnik

REKLAMA

Mecz o 7. miejsce
AZS UWM Olsztyn - Volley Rybnik
3:1 (25:21, 26:28, 25:21, 25:21).
Volley: Marek, Stajer, Konsek, Ma
łysza, Niestrój, Brzezina, Wowra
(libero) oraz Łagodziński, Szoltys i
Podleśny.

Mecz o miejsca 5.-8.
Jastrzębski Węgiel II - Volley Rybnik
3:1 (20:25, 25:19, 25:16, 25:20)
Mecze grupowe
Volley Rybnik - Resovia Rzeszów 2:3
25:21, 19:25, 25:23, 20:25, 11:15.
Norwid Częstochowa - Volley Rybnik
3:0 27:25, 25:15, 25:12. Volley Ryb
nik - Tempo-25 Olsztyn 2:3 25:23,
25:18, 19:25, 14:25, 10:15

| Niemiecka jakość, teraz taniej niź myślisz.

I Liczba modeli z rocznika 2012 maleje z każdym dniem!
Polskie ceny! Za to niemiecki standard wyposażenia.
Jest z czego wybierać. Ale zaraz może nie być!
Spiesz do salonu po Opla z rocznika 2012.

Zużycie paliwa oraz emisja C02: Corsa 1.0 - 5,0 1/100 km, CO2 - 117 g/km; Astra 1.4 - 5,5 1/100 km, CO2 - 129 g/km; Astra

Classic 1.6 - 6,21/100 km, CO2 -146 g/km (wg dyrektywy 80/1268/ECC, 2004/3/EC, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania
samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu dostępne sq pod adresem internetowym www.opel.pl. Liczba samochodów
w promocji ograniczona. Ceny dotyczę modeli Opel Astra 1.4 Essentia/Opel Astra Classic 1.6 z roku produkcji 2012 oraz modelu
Opel Corsa 1.0 Edition z roku produkcji 2013.

FIJAŁKOWSKI

Rybnik, ul. Żorska 75, tel. 32 42 39 700,www.fijalkowski.pl
Jastrzębie Zdrój, ul. Armii Krajowej 70, tel. 32 47 67 000

Wir leben Autos.

32 reklama

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 26 marca 2013 r.

3 kwietnia, 7:00
RYBNIK
ul. Obwiednia
Północna 21
tel. (32) 42 96 101

