o

- Uczniowie z G2 nie mają kompleksów
- Za tydzień spotkanie z urzędnikami
- Komisariat przy Zebrzydowickiej
pójdzie pod młotek_ _ _ _ _ _ _ _
- Wywiad z Piotrem Kukuczką,
pełniącym obowiązki prezesa RSM
- Zdrożała woda i odprowadzanie
ścieków
strony 15-17
A

WSZYSTKIE GMINY

TYLKO U NAS
CZERWIONKA-LESZCZYNY
Burzliwie o śmieciach

■ 11

LYSKI
Objechali drogi i podupadli
na duchu

■ 12

LESZCZYNY
Dom Samotnej Matki i Dziecka wrócił
■ 10
do gminy

JANKOWICE
Wielkanocne warsztaty
dla przedszkolaków

■ 17

GASZOWICE
Podsumowali rok remontów

■ 13

Rybnik traci Uniwersytet Śląski
O wyprowadzce mówiło

się od lat - mała liczba stu
dentów, słabe finanse uczel
ni, rosnący w siłę trend
centralizowania wydziałów.
Głośno mówiło się o tym, że
Uniwersytet Opolski zain
teresowany jest otwarciem
wydziału w Rybniku. Te
zapowiedzi traktowano jed
nak raczej jak legendy, hi-

storie, które
opowiada
się, by mo
tywować i
silniej pro
mować UŚ.
Teraz jednak okazuje się, że
ta przepowiednia zaczyna
się sprawdzać.
Informacje, które publiku
jemy, są nieoficjalne. Jednak

ich źródło jest
bardzo bliskie
rektoratowi
Uniwersytetu
Śląskiego w
Katowicach.
Stąd należy sądzić, że we
wszystkich doniesieniach
tkwi przynajmniej ziarnko
prawdy. - Około połowy
kwietnia zapadnie ostatecz-

na decyzja, jaki będzie los
oddziału w Rybniku - mówi
informator.
Decyzja - w teorii - jest
banalnie prosta. Albo wła
dze UŚ zdecydują się po
wołać Rybnik jako osobną
jednostkę, wydział uczelni,
albo UŚ w Rybniku przesta
nie istnieć.

WSZYSTKO
ZA
PÓŁ CENY
SZUKAJ:
• VOUCHERÓW
• BILETÓW
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• KSIĄŻEK

• PŁYT CD/DVD

NOWINY
•

•

•

•

•

ŻUŻEL
- Żużlowcy wyjechali na tor
JUDO
- Zawodnicy Polonii na medal
SPORTY WALKI
- Liga dzieci i młodzieży w ju jitsu
SPORT SZKOLNY
- Jankowice najlepsze
PIŁKA NOŻNA
- Testy piłkarskie w Football Academy
STR. 28 - 31

KARUZELA
transferowa

CZĘŚĆ 2 - Zmiany kadrowe
drużyn naszego regionu
występujących w A i B klasie.

Coraz mniej dzieci
a nauczycieli tyle samo
O niżu demograficz
nym słyszymy przy oka
zji każdej rozmowy bądź
debaty na temat edukacji.
Nauczyciele alarmują, że
dzieci coraz mniej, samo
rządowcy łapią się za gło
wy, jak utrzymać obecne
zatrudnienie w tym sekto
rze, przy takim, a nie in
nym zapotrzebowaniu na

kadrę. - W niżu demogra
ficznym liczba uczniów
na „rynku” jest liczbą
malejącą, a teoretycznie
kadra pedagogiczna, pra
cownie i przygotowanie
logistyczne szkoły jest na
takim samym poziomie
- mówi z-ca prezydenta
Rybnika Joanna Kryszczyszyn.
STRONA 4

Szkoły złamały prawo
W połowie szkół podle
głych delegaturze w Ryb
niku kuratorium oświaty
stwierdziło łamanie prawa
przy wyborze podręczni
ków. Szkoły muszą zerwać
umowy z wydawnictwa
mi. - W przypadku 25

placówek wydane zosta
ły zalecenia dyrektorom
szkół. Mają podjąć natych
miastowe działania w kie
runku rozwiązania umów
- mówi Anna Wietrzyk
z Kuratorium Oświaty w
Katowicach.
STRONA 5

Co czwarty z nas
może mieć depresję
•

•

x

•

"■

Q_

W języku potocznym terminem „depresja”

określa się niemal każde obniżenie nastroju,

niezależnie od czasu trwania, obrazu kliniczne
go czy przyczyny. Jednak depresja to nie jest

inna nazwa smutku - twierdzi Marek Ksol, z którym rozma
wiamy o depresji, jej objawach i konsekwencjach.
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Umorzono
śledztwo
w sprawie
wyginięcia
ryb W
LESZCZYŃSKIM

Sprawdziliśmy,
ile Miasto
zarabia na
parkingach
195 TYS. ZŁ
MIESIĘCZNIE

O 10

O CZYTAJ NA STRONIE 6

STAWIE
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REKLAMA

Komitet Wyborczy

► STRONIA 5

Z

■ Prokurator Hop prawomocnie skazany_ _ _ _ _ _ _ _
■ Jest akt oskarżenia w sprawie byłej prezes KK ROW
■ Mieszkaniec Rybnika kradł węgiel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Wypadek w Ochojcu. Seicento wpadło na latarnię

na spotkanie z kandydatem
na senatora

SPRAWDŹ:
WWW.OKAZJE.
NOWINY.PL

AKCJA EDUKACYJNA

O w czwartek 4 kwietnia o godz 18.00

w „Harcówce” w Rybniku-Ligocie

Zdobądź sprawność finansową z Fortuną!

w niedzielę 7 kwietnia o godz. 16.30
w Cechu Rzemiosł w Rybniku

Wewnątrz numeru dziesiąty odcinek projektu edukacyjnego
Stowarzyszenia GazetLokalnych dofinansowanego ze środków
Narodowego Banku Polskiego.
Dziś o tym, jak się rozsądnie zachować na rynku finansowym.

Materiał KWW

Jozefa Makosza

REKLAMA

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

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

USŁUGI TRANSPORTOWE

2

a po drugie
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Redaktor naczelny
Tygodnika Rybnickiego

NIEOBIEKTYWNIE: Żeby godnie żyć
W tym tygodniu miałem prawdziwą przyjemność, i to kilka razy,
rozmawiać z młodzieżą. Opowiadali jak zwiedzają świat, po
znają ludzie. Przekonywali, że nie mają żadnych kompleksów
wobec swoich rówieśników z Włoch, Hiszpanii czy Holandii.
Mówili z pasją, szczerze. Zazdrościłem im, też szczerze. Mniej
przyjemnie zrobiło się, kiedy zacząłem wypytywać co dalej. Kim

chcą być? Gdzie żyć i pracować. Jedna osoba zadeklarowała,

że chce zostać w Rybniku, jedna, że w Polsce, ale w większym
mieście. Większość zdecydowanie stwierdziła jednak, że jeżeli
tylko będą mieli możliwość, wyjadą za granicę. Powód? Chcą

godnie żyć. Gdy próbowałem ich przekonywać, że tutaj też moż

na, dobrze zbudowany nastolatek, pewnym głosem oznajmił:
jasne, wczoraj wszyscy mogli się o tym przekonać spacerując po

Rybniku i spotykając panów z Solidarności z transparentami.
Skoro nawet ich się nie szanuje, to jakie szanse ma młodzież?
Do teraz szukam odpowiedzi na to pytanie.

Od 2 kwietnia kolejny raz
ruszy wypożyczalnia rowe
rów w Starostwie Powia
towym w Rybniku. Rowery
będzie można wypożyczyć
w godzinach pracy staro
stwa, czyli od poniedziałku
do środy od 7.30 do 15.30 w
czwartki do 18.00 i w piątki
do 13.00.
Do dyspozycji rowerzystów
wypożyczalnia posiada czte
ry rowery górskie oraz sześć
rowerów elektrycznych, czte
ry z tych ostatnich są wypo
sażone w foteliki dla dzieci,
dzięki czemu każdy może
wybrać się na rodzinną wy
cieczkę. Ciekawą alternaty
wą są rowery elektryczne,
które od użytkownika nie
wymagają dużej kondy
cji. Aby uruchomić rower

elektryczny, wystarczy włą
czyć akumulator i wcisnąć
przycisk zasilania. Można
również ustawić poziom
trudności, który w tradycyj
nych rowerach regulują przerzutki. Szybkości w rowerze
elektrycznym
dodajemy
przez przekręcenie do przo
du prawej rączki kierownicy,
jak w motocyklu. Ładowanie
akumulatorów odbywa się w
starostwie, a według instruk
cji jedno ładowanie wystar

cza na przejechanie 45-60
km. Rowery zaopatrzone
są w linkę zabezpieczającą
z zamkiem i kluczykiem,
oświetlenie pozycyjne przed
nie i tylne, dzwonek, błotniki,
wspomniany już fotelik dzie
cięcy oraz kask. Dla osób
korzystających z rowerów z

Zdobywaj znaki i weź udział w konkursie „Zdobądź sprawność finansową z Fortuną”

Masz problemy finansowe? Aspirant Fortuna pomoże
Wielu młodych ludzi nie po
trafi zaplanować swojej przy
szłości finansowej. Korzysta z
chwilówek, wpada w pułapki
zadłużeniowe, nie garnie się
do własnego biznesu. Stowa
rzyszenie Gazet Lokalnych
proponuje więc czytelnikom
w wieku 16 - 19 lat udział w
zabawie polegającej na zdo
bywaniu kolejnych sprawno
ści finansowych jak planista,
pożyczkobiorca, roztropny,
inwestor, księgowy, ciułacz,
kapitalista, przezorny, wy
chowawca, ubezpieczony,
stalowe nerwy. Zdobycie po

szczególnych zdolności bę

dzie uprawniać do zdobycia
głównej sprawności finanso
wej. Wkrótce aspirant Fortu
na, czyli internetowa postać
występująca w materiałach
promocyjnych, poda szczegó
ły zabawy i pierwsze zadania.
- Śledźcie mego bloga i czy
tajcie gazety lokalne, które
przedrukowują moje teksty.
Już teraz mogę jednak powie
dzieć, że dla najlepszych będą
fajne nagrody. Dla młodzieży
w wieku 16-19 lat przewi
duję tygodniowy udział w
zajęciach „Uniwersytetu fi
nansowego” prowadzonych
przez wykładowców war

szawskiej Akademii Leona
Koźmińskiego,
najlepszej
uczelni ekonomicznej w Pol
sce (wg rankingu Perspektyw
z 2012 r.). Organizatorzy opła
cą koszty zakwaterowania w
pokojach studenckich na te
renie Warszawy. Będzie też
okazja obejrzeć Warszawską
Giełdę Papierów Wartościo
wych i odwiedzić centralę
Narodowego Banku Polskie
go w Warszawie - zachęca
Fortuna.
Komplet 11 znaków spraw
ności (wyciętych z gazety
albo zeskanowanych) nale
ży przesłać pocztą na adres:

FELIETON REMIGIUSZA RĄCZKI

Poświonteczne rady
Świynta świynta i po świyntach. I chocioż latosi świynta
wielkanocne były bardzi po
dane do Bożego Narodzynio
skiż pogody, to przeca tyż
były piykne, bo przeca Pon
Boczek zmartchwychwstoł.
I to je nojważniejsze.
Ale świynta to też dużo
jodła i to nie bele jakigo. W
kożdej chałupie przeca mu-

siały być roztomańte wielka
nocne prziszmaki: mazurki,
kołocze, baranki, rolady,
kluski, kaczki, gęsi, króliki i
jeszcze insze dobroci.
Nojlepsze jak tak się wejrza
ło na te wozki napakowane
aż pod wiyrch w hipermar
ketach, to aż dziw broł, że lu
dzie umiom tela smoc zjeś.
Jedni wyznowajom zasada,

dziećmi jest też przewidziany
kask dla dziecka. Aby wypo
życzyć rower należy posiadać
ukończone co najmniej 13 lat,
przedstawić aktualny doku
ment tożsamości ze zdjęciem,
z którego pracownik wypo
życzalni spisze dane. Później
należy podpisać oświadcze
nie o wypożyczeniu roweru
i o zapoznaniu się z regula
minem wypożyczalni oraz
przejęciu roweru sprawnego
technicznie. W przypadku
osoby niepełnoletniej należy
mieć ukończone co najmniej
13 lat. Wymagane jest przed
stawienie karty rowerowej.
Osoba poniżej 16 roku ży
cia może wypożyczyć rower
wyłącznie za zgodą opiekuna
prawnego lub rodzica. Oso
ba wypożyczająca rower nie

FOT.

Marek Pietras

SZYMON KAMCZYK

Komentarz Wypożycz rower na wiosenny wypad

Rowery w starostwie czekają
na wypożyczenie

może być pod wpływem al
koholu oraz innych środków
odurzających. Rower należy
zwrócić w tym samym dniu
do czasu zamknięcia wypo
życzalni.
(ska)

Uczelnie zachęcały do studiowania

Stowarzyszenie Gazet Lokal
nych, ul. Foksal 3/5, lok. 19,
00-366 Warszawa, albo - w
postaci elektronicznej - na
e-mail: fortunaradzi@gmail.
com.
Znaki sprawności i odpo
wiedzi na pytanie należy
przesyłać po zakończeniu
cyklu publikacji, czyli od
połowy kwietnia. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija 6
maja.
Szczegóły akcji znajdują
się w materiałach promocyj
nych drukowanych w kolej
nych wydaniach „Tygodnika
Rybnickiego”.
(tora)

Z bogatą ofertą edukacyj
ną na przyszłych studen
tów czekali przedstawiciele
szkół biorących udział w
targach edukacyjnych w
Zespole Szkół Technicznych
w Rybniku.
Na stoiskach z materiała
mi promocyjnymi czekali
przedstawiciele Akademii
Techniczno-Humanistycz
nej w Bielsku-Białej, Wyższej
Szkoły Technicznej w Kato
wicach, Gliwickiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości
oraz szkół policealnych Teb
Edukacja i Żak. Przy każdym
ze stoisk kandydaci mogli
dowiedzieć się, jakie kierun
ki proponuje dana uczel

nia oraz co jest potrzebne
do rekrutacji. W ofercie do
wyboru były m.in. kierunki
techniczne: automatyka i
robotyka, informatyka, me
chanika i budowa maszyn,
inżynieria środowiska czy
humanistyczne jak socjo
logia, filologia słowiańska i
hiszpańska, czy pedagogika.
Wśród szkół policealnych do
wyboru były m.in. fotografia
artystyczna, grafika kompu
terowa, dietetyk, ratownik
medyczny, administracja i fi
nanse. To już kolejne targi w
ZST, dzięki którym młodzież
mogła zapoznać się z kierun
kami kształcenia i ciekawymi
propozycjami uczelni. (ska)

że „lepszy puknyć niż się
złomać”, inksi, że musi być
na stole dużo i dobrze. Jo
myśla, że to je taki piyntno
tego, że jeszcze niedowno
nic w sklepach nie było i lu
dzie nauczyli sie tak wszysko
na te świynta chomikować.
A przeca kożdy z nos mo
yno jedyn żołądek i wiela
też idzie zjeś, chocioż jedni
poradzom se pojeś i to kupa.
Ale we świynta chyba yno o
to nie idzie, żeby durch jeś.
A nojlepszy je po świyn-

tach, jak kożdy na nowo
chce schudnyć. Jo myśla, że
tak 2 kilo przi takim futrze
lekko idzie przibrać. Toż mocie potym pojynci, jak je fol
ludzi na basynie, siłowni, bo
kożdy chce ściepać.
A tak po prowdzie, to nojlepszy je, jeś tela wiela człowiek
mo głodu. No i do tego do
brze sie je trocha poruszać,
choby dziynnie yno iś se na
szpacyr. A do tego na poświonteczne przeżarci, do
brze sie je trocha odmaścić

i zrobić brołzupy, zupy z pokrziw, czy napić maślonki z
przipieczonymi zimiokami.
Kochani Ludkowie na ta
wiosna życza wom wiyncy
ruchu i dobrego jodła, wca
le nie pedziane masnego.
Pyrsk!

Masny - tłusty

Smoc - umieć

Puknyć - pęknąć
Szpacyr - spacer

Latosi - tegoroczne

REKLAMA

TARTAK EUROCLAS
OFERUJEMY:
•

Więźba dachowa

•

Łaty, deski, krawędziaki

•

Boazeria,

•

POLISH AlKiRO

1

ORGANIZATION

salon meblowy
studio kuchni

podbitka, podłogi
•

'

Wyroby hutnicze
Impregnacja

70
LAT

AIKIDO
SZTUKA WALKI BEZ WALKI | SENSEI JACEK OSTROWSKI

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

Zapisy

ciśnieniowo-próżniowa
•

Płyta OSB I MFP

Dzieci
Dzieci starsze
Dzieci starsze
Młodzież, dorośli

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

pon. 1 czw.
wt. 1 pt.

pon. 1 czw.
codziennie

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

CZYŻOWICE,

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

tel. 32 451 02 32 lub 32 451 33 38
www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl

Zapisy na zajęcia:

ul. Nowa 28a(strefa przemysłowa)

[Franciszek Hajduczek

Racibórz SenseiJacek 602 487 925
Nędza Sensei Karol 889 898 760

WWW.AIKIDO-RACIBORZ.pl I www.aikido-nedza.pl

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

aktualności 3
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popołudnie,

nami. W niedzielne

za

marca,

24

niską

blisko

TYGODNIA

przewodnikiem

70

temperaturą

niezrażonych

osób,

wędro

13.00-17.00

sklep

oraz

9

10

i

kwietnia.

Dnia Dziecka w Domu Kultury w

to

obchodów

wielkogabaryto

we. W związku z

tym, że będzie

objazdowa, odpady te

zbiórka

na Tyl, rzecznik urzędu miasta. Tra

ningów. Kolejne treningi będą od

Rybniku - Boguszowicach w dniu

należy

sa wycieczki wiodła ulicą Gliwicką,

bywać się aż do czerwca. 6 kwiet

I czerwca o godzinie 11.30. Komi

o

przez pagórki Wiśniowca na Cmen

nia zaplanowano bieganie w Sta

sja artystyczna w wyniku prezen

nowicach, 13 kwietnia w Orzeszu,

towanych programów przyzna ze

zgłosić w urzędzie gminy w pok. nr

społom dyplomy, a nagrodzonym i

29 do dnia 3 kwietnia, podając ich

wyróżnionym nagrody pieniężne.

rodzaj i ilość.

dził

Komunalny. Spacer

poprowa

przewodnik PTTK, Piotr Polak,

razem

którego tym

28

pasjonaci hi

w Przegędzy, Czuchowie, Dębień-

sku,

ny Rybnik”. Dzięki temu, w malow

nych

scenerii

Leszczynach,

kwietnia w Gaszowicach, a w maju

storii, związani z forum „Zapomnia

niczej

w

kwietnia

grupa

wsparła

rekonstrukcyjna, czyli

20

pagórków

Wi-

na

We

Szczejkowicach.

biegach

udział

wspól

może

wziąć

każdy chętny.

Spotkanie
z przedsiębiorcami

żołnie

rzy radzieckich brawurowo rozbraja

W

Społecznym

po

posesję

przed

dniu

w

9

kwietnia.

Odpady wielkogabarytowe należy

I LO im. Powstańców Śl. zaprasza

Promował
żużel w szkole

Marek Bąk zaplanował spotkanie z

gimnazjalistów klas III do udziału

Kto w piątek 22 marca odwiedził

14.30

salę gimnastyczną I Liceum Ogól

Jejkowicach.

nokształcącego

wystąpienie przedstawicieli Powia

w

Śląskich

Gimnazjum

6.00

II kwietnia wójt gminy Jejkowice

lokalnymi

rozpocznie

tkanie

Spo

przedsiębiorcami.

godzinie

o

się

grupkę niemieckich wojaków.

Młodzieżowa
Nagroda Nobla

wystawić

godz.

Zapraszają
na konkurs

śniowcu, uczestnicy spaceru mieli

okazję zobaczyć, jak grupa

usłyszał

nością

im.

Powstańców
ten

Rybniku,

klasy

hałas,

z

jaki

Kacper

Szkole

w

w

m.in.

programie

VII edycji interdyscyplinarnego

konkursu MatFizChemek. Konkurs

obejmuje

szy etap konkursu odbędzie się 5
kwietnia

zrobił

ofertą pomocy dla przedsiębiorstw

najlepsi

działających na terenie gminy Jej

w

Młodzieżową Nagrodę Nobla. Kon

Podczas

kurs przeznaczony był dla uczniów

rybnicki żużel Kacper odpalił swoją

utrzymania

szkół podstawowych i gimnazjów.

maszynę i każdy mógł poczuć cha

wystąpienie

wyłonienie

Woryna.

promującego

kowice

(programy

rozwoju

stanowisk

firmy,

pracy

przedstawicieli

itp.),

zakresu

z

zagadnienia

matematyki, fizyki i chemii. Pierw

towego Urzędu Pracy w Rybniku z

uczeń

spotkania

Podstawowej

w

pew

raz jedenasty przyznano Rybnicką

1F

W

o

drugim

składa
tych

9.00,

godz.

się

etapie.

z

20

a

później

wezmą

uczniowie

udział

Pierwszy

zadań

jednokrotnego

etap

zamknię

wyboru -

10

Urzę

z matematyki, 5 z fizyki i 5 z che

któ

mii. Drugi etap składa się z 4 za

rakterystyczny dla „czarnego spor

du

spośród uczniów rybnickich szkół

tu” zapach, który przez kilkanaście

rzy przedstawią różne możliwości

podstawowych i gimnazjów praw

minut unosił się w murach szkoły.

rozliczania, zwrócą uwagę na naj

z fizyki i 1 z chemii. Liczba uczest

Przybyli

częściej

przed

ników konkursu z danej szkoły jest

Konkurs

dziwych
wych

ma

na

celu

pasjonatów,

wyjątko

o

umiejętnościach

i

zdolno

spotkanie

na

otrzymali
Klubu

ny program. Laureatką tegoroczne

Można

go rybnickiego Nobla została Kinga

motocyklu

Wieczorek,

pamiątkowe

autorka

wyjątkowych

było

również

Kacpra

warzyszyła

Żużlowego

ROW

Sportowego

ściach wykraczających poza szkol

fotografii.

z

gadżety

uczniowie

i

Rybnik.

Rybniku,

popełniane

błędy

siębiorców podczas rozliczania się

z

fiskusem.

W

spotkaniu

wezmą

na

także udział przewodniczący rady
gminy Mieczysław Wojaczek oraz

zdjęcie. Imprezie to

także

w

sobie

usiąść

zrobić

Skarbowego

projekcja

filmu

urzędnicy

służący

radą i pomocą

dla firm.

„Czarny sport, czyste emocje”.

Ostatnie wolne miejsca

Francuski
w małym palcu

nieograniczona.

Zgłoszenia

do

4

kwietnia można nadsyłać na adres

matfizchemek@poczta.onet.pl.

Przygotujmy się
na cyfryzację
Zbliża się termin zakończenia emi

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszo

naziemnej
zastąpieniu

Zapraszają na przegląd

Litwę,

Dom Kultury w Rybniku - Boguszo-

do 24 kwietnia. W programie wy

wicach zaprasza na XI Regionalny

cieczki rejs trasą papieską po Ka

Przegląd Przedszkolnych Grup Ta

nale

odbędzie

która

się

od

w

regionie

naszym

i

maja, wtedy też nastąpi wyłącze
zwiedzanie

nie sygnału analogowego w Kato
„Roztańczone

Pantofel

Wilna, Troków, Kowna i Druskien-

Otrzymał też nagrodę specjalną za

wicach i centralnej części naszego

jomość literatury i kultury

Organizatorzy

zgłoszenia

nik. W cenie wycieczki opieka pilo

grup czekają do 10 maja. Konkurs

ta, 3 noclegi w hotelu, 3 śniadania,

ki”.

ustną

na

(zna

województwa. Wcześniej,

francu

ma

na

celu

rozpowszechnianie

3

obiadokolacje,

ubezpieczenie

transport

autokarem.

Bliższe

in
skidu Śląskiego i Żywieckiego, 22

wśród

dzieci,

wymianę

doświad

formacje

oraz

zapisy

w

kawiarni

jemy wielkiego osiągnięcia i mamy

kwietnia wyłączenie obejmie swo
czeń pomiędzy nauczycielami

za

OKiS.

nadzieję, że sukces Patryka zachę

im zasięgiem teren Częstochowy i

interesowanymi
języka

już
wy

łączony zostanie na obszarze Be

taneczno-wokalnych

aktywności

nych utworów literackich). Gratulu

miłośników

bo

19 marca, sygnał analogowy

i

skiej, analiza i interpretacja wybra

ci innych

cyfro

wództwie śląskim zakończy się 20

Augustowskim,

dy, zajmując II miejsce w Polsce.

wypowiedź

sygnałem

wym. Cyfryzacja telewizji w woje

klasy 3G został laureatem olimpia

najlepszą

go

18

Francuskiego. Patryk Górczyński z

necznych

kształtowaniem

fran
muzykalności

dziecka

z

różnych

cuskiego do uczestnictwa w tych

placówek oraz prezentację dorob
zmaganiach.

Wielkie zbieranie śmieci

północnych obszarów
twa

śląskiego.

artystycznego

najmłodszych.

wojewódz

Proces

cyfryzacji

Na terenie gminy Jejkowice z po
wymaga

ku

czątkiem

dostosowania

odbiorni

kwietnia zorganizowane

ków telewizyjnych starego typu do
W przeglądzie mogą uczestniczyć

Wiosenne
treningi ruszyły

- z tytułu emerytury, 10 612 zł - na
jem, 16 800 zł - dieta radnego.
Samochody: renault megane, rok
prod. 2011 rok.
Kredyty: nie posiada.

dań otwartych - 2 z matematyki, 1

wicach zaprasza na wycieczkę na

dla II LO XXXVI Olimpiada Języka

KRYSTYNA STOKŁOSA
radna rady miasta Rybnika,
emerytka
Oszczędności: 22,5 tys. zł, 1,5 tys.
euro, 21 160 zł w papierach warto
ściowych (wszystko współwłasność
małżeńska).
Nieruchomości: dwa domy o pow.
85 i 98 m kw., o wartości 450 i 400
tys. zł oraz działki budowlane o pow.
260 oraz 500 m kw., o wartości 26 i
40 tys. zł.
Dochody za rok 2011: 40 208,92 zł

sji analogowego sygnału telewizji

WYDARZY SIĘ

Wielkim sukcesem zakończyła się

*

zbierane

Wtedy

odpady

będą

odbędzie się

tarz

PRZEŚWIETLAMY
PORTFELE

nia zbiórka odbędzie się w dniach

dzień marca cykl wiosennych tre

podczas

godz.

Prusa w godz. 9.00-17.00. Ostat

wionki rozpoczęła w przedostatni

Rybnika

wyzwolenia

to

komputerowy Alfacomp przy ul. F.

w marcu 1945 roku - mówi Lucy

wało śladami

zbiórki

parking przy Wiatracznej

również

w

będą

zbierane

Miejsca

elektrośmieci.

Śladami wyzwolenia
Rybnika w 1945 roku
- Kolejny spacer z

miejscach

dwóch

WYDARZYŁO SIĘ

zostaną zbiórki śmieci. 4 kwietnia

odbioru sygnału cyfrowego. Jak to
dzieci w wieku 3, 4, 5, 6 i 7 lat. Uro

ANDRZEJ KOLARCZYK
radny gminy Lyski, inspektor
pomiarów dołowych KWK
Rydułtowy-Anna
Oszczędności: 36 tys. zł
Nieruchomości: dom o pow. 210,5
m kw. o wartości 200 tys. zł z działką
o pow. 1271m kw. (odziedziczone
w spadku), mieszkanie o pow. 60 m
kw., budynek gospodarczy o pow.
25 m kw. o wartości 15 tys. zł
Dochody: z tytułu umowy o pracę
92 581,87zł, z tytułu diety radnego
10 930,04zł
Samochód: volkswagen polo z
2000r., ford focus c-max z 2006
roku.
Kredyty: brak

w godz. od 10.30 do 16.00 na par
zrobić? Więcej na stronie www.cy-

czyste

ogłoszenie

wyników,

roz

kingu przy ul. Wiatracznej zbierane

fryzacja.gov.pl.

Grupa Biegowa Luxtorpeda z Czer-

danie nagród i koncert laureatów

będą

stare

opony.

5

kwietnia

w

Prezentowane w rubryce kwoty pochodzą z oświadczeń
majątkowych. Redakcja nie ma wpływu na ich treść. Nie

prowadzi również weryfikacji wycen nieruchomości.

REKLAMA

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

NAPRAWA OBUWIA >

[GARAŻE'

IRmef

USŁUGI KALETNICZE I RYMARSKIE

I

RADLIN, UL. HUTNICZA 8

telefax 32 457 12 02
• grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
• ogrzewanie podłogowe
• kotły c.o., bojlery
• armatura i pompy
• kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instulacyjne
AUTO RYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

NAJNIŻSZE CENY

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.

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

. PROMOCJA !L

Przeróbka odzieży skórzanej.

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

Naprawa siodeł końskich, opratów, czapsów.

J.'

F

Brutto z VAT

TRANSPORT I MONTAŻ

Ostrzenie noży i nożyczek oraz łyżew

Expresowa naprawa obuwia
Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, t4l. 502 298

puritio

Ocynkowane i akrylowe

Om.8

GRATIS !

www.garaze.rybnik.pl
44-310 Radlin, ul. Rybnicka 361c

Racibórz, ul. Londzina 51, tel. 32 414 08 21, kom. 502 298 028
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Uniwersytet Śląski opuszcza Rybnik?
Uniwersytet Śląski
na dobre wpisał się
w rybnicki krajobraz.
Jedna z trzech uczelni
tworząca kampus - je
dyny w swoim rodzaju
kompleks zrzeszają
cy placówki, które w
Katowicach nie mają
ze sobą wiele wspól
nego. Pierwsze zajęcia
na uczelni odbyły się
w październiku 2001
roku. W najgorszym z
możliwych scenariu
szy ostatnie zajęcia na
UŚ odbędą się już w
czerwcu 2013.
Problem z kadrą
i problem z kasą
Informacje, które publiku
jemy, są nieoficjalne. Jednak
ich źródło jest bardzo bliskie
rektoratowi Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Stąd należy sądzić, że we
wszystkich doniesieniach
tkwi przynajmniej ziarnko

prawdy. - Około połowy
kwietnia zapadnie ostatecz
na decyzja, jaki będzie los
oddziału w Rybniku - mówi
informator.
Decyzja - w teorii - jest ba
nalnie prosta. Albo władze
UŚ zdecydują się powołać
Rybnik jako osobną jednost
kę, wydział uczelni, albo UŚ
w Rybniku przestanie ist
nieć. Problem w tym, że by
powołać wydział, potrzebna
jest kadra i fundusze, które
zapewnią jej funkcjonowa
nie. Jak się dowiedzieliśmy,
na razie nie ma kandydata
do objęcia stanowiska kie
rownika placówki, nie ma
także kadry, która chciałaby przenieść się do Rybni
ka w sensie zawodowym. A
i finanse stoją pod sporym
znakiem zapytania. - Taka
decyzja może być porówna
niu do wyjazdu za pracą za
granicę. Ale nie w wieku 20
lat, lecz na przykład 40. To
tak naprawdę zaczynanie
zawodowego życia od nowa,
budowanie struktur od zera
- mówi nasz informator.

Rektorat szuka
wymówki?
Wycofanie się z Rybnika
byłoby nie tylko medialną
porażką. To de facto odda
nie całej południowej części
województwa konkurencji.
W Raciborzu studiowanie
w woj. opolskim jest całkiem
popularne. Wycofanie się
katowickiej uczelni z Rybni
ka i pozwolenie na przejęcie
placówki przy Rudzkiej Uni
wersytetowi
Opolskiemu
oznacza utratę bazy rekruta
cyjnej.
By się nie wycofać potrzeb
ne są spore zmiany. Ustawa
z 2012 roku wyklucza ist
nienie ośrodków dydak
tycznych. Na dziś UŚ jest w
fazie przejściowej, jednak w
październiku 2015 Rybnik
musiałby stać się samodziel
ną jednostka - z kadrą i fun
duszem. - Nikt w rektoracie
nie naciska, by ktoś przeszedł
do Rybnika. Bo przecież nie
o to chodzi. Potrzeba osoby z
chęcią zmian, kogoś, kto bę
dzie chciał budować karierę
we własnym ośrodku, zacząć

od podstaw. Na razie trwają
poszukiwania, jednak kan
dydatów brak - informuje
nasze źródło.
Mówi się także, że szukanie
idzie dość opornie, a władze
uczelni mają już plan dla ryb
nickiego oddziału. Ten plan
to zamknięcie.

Za trzy lata, albo teraz
Po świętach mają zostać
wznowione rozmowy na
temat rewitalizacji rybnic
kiej placówki. Rektorat dał
wydziałom czas, by zadecy
dowały, czy są zainteresowa
nie stworzeniem rybnickiej
jednostki. Niezależnie od de
cyzji, która zapadnie, jedno
jest niemal pewne - w tym
roku nie odbędzie się rekru
tacja na rybnickie kierunki.
Powód jest prostu - jeśli za
padnie decyzja o stworzeniu
nowego wydziału, kierunki
studiów nie bądą mogły
się dublować z katowicką
uczelnią. Jeśli zapadnie de
cyzja o rozwiązaniu placów
ki - alma mater musi zacząć
proces wygaszania kierun

ków. Ten może przebiegać
dwutorowo. Jeśli uczelnia
zdecyduje się zakończyć
obecny cykl nauczana - stu
denci, którzy w zeszłym roku
rozpoczęli pierwszy rok stu
diów, zakończą go właśnie
w 2015 roku. Jeśli jednak
- ze względów finansowych
- UŚ zdecyduje się zamykać
kierunki wcześniej, będzie
musiał pójść na ugodę ze
studentami. - Obowiązu
ją umowy, które studenci
z uczelnią podpisywali. W
przypadku wcześniejszego
zamykania kierunków, stu
denci będą musieli zgodzić
się na zmiany. W przypadku
braku zgody, uczelnia będzie
miała problem - mówi nasz
informator, blisko związany
z katowickim rektoratem.

Finał z happy endem?
Prócz studentów, którzy z
trwogą patrzą w przyszłość,
w szczęśliwe zakończenie
wierzą także pracownicy pla
cówki oraz przedstawiciele
UŚ z Katowic. Zapowiedzia
ne jeszcze w zeszłym roku

zmiany, podczas licznych
spotkań z przedstawiciela
mi wydziałów, studentami
oraz dziennikarzami wciąż
są w planach. Jeden z kie
runków - promocja nauki
w mediach - został już nie
malże opracowany. I choć
perturbacje mogą sprawę
skomplikować, w przypad
ku powstania samodzielnej
placówki w Rybniku, kieru
nek ten ma ogromny poten
cjał. Połączone siły wydziału
nauk społecznych oraz wy
działu filologicznego Uni
wersytetu Śląskiego wciąż
mogą dać nową jakość, nie
tylko dla przyszłych studen
tów z Rybnika. Mogą stwo
rzyć wydział popularny,
który ściągnąć może chęt
nych spoza województwa,
np. z Opola. Pracownicy UŚ
mówią zgodnie - nie skła
damy broni, wciąż szukamy
rozwiązań. I choć niektórzy
w przyszłość patrzą scep
tycznie, wypada wierzyć, że
władze uczelni mają szersze
horyzonty. Przynajmniej do
połowy kwietnia.
(mark)

Związkowcy strajkowali
razem z województwem
Od Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycz
nego nr 3 w Rybniku aż
do starostwa prowadziła
trasa wtorkowego prze
marszu związkowców.
- Nasz główny postulat to
poprawa jakości życia w Pol
sce, a to wyraża się w sześciu
punktach, które przedstawili
śmy rządowi. Najważniejsza
jest przyszłość dla młodych
ludzi, aby nie uciekali z na

szego kraju, bo za niedługo
nie będzie miał kto tutaj pra
cować - mówi Sławomir Ciebiera, wiceprzewodniczący
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar
ności, który prowadził marsz
w Rybniku.
Postulatów było kilka, m.in.
walka z umowami śmieciowy
mi, likwidacja NFZ czy zmia
ny w prawie pracy, związane
z okresem wypowiedzenia.
Pod szpitalem w Rybniku
we wtorkowy poranek ze
brała się grupa ok. 100 osób,
w tym pracownicy różnych

Pracownicy elektrowni podczas marszu

sektorów - przedstawiciele
elektrowni w Rybniku, WSS
nr 3 w Rybniku, Sądu Okrę
gowego w Gliwicach, górnicy
z KWK „Chwałowice” oraz sa
morządowcy. - Po pierwsze

jesteśmy samorządowcami,
bo to, co rząd wyrabia z sa
morządem jest skandaliczne.
Jednak dzisiaj jesteśmy także
związkowcami, którzy prote
stują przeciwko temu, jak rząd

Rada miasta ma problem z nagrywaniem
Do nieprzewidzianych pro
blemów technicznych do
chodzi od niedawna podczas
sesji rady miasta w Rybniku.
Sprzęt nagrywający z niewia
domych przyczyn odmawia
posłuszeństwa. Radni więc
zgłaszają interpelacje, ale nie
zawsze są one uwzględniane
w protokole.
Problem ten poruszyła na
ostatniej sesji Platforma Oby
watelska. Benedykt Kołodziej
czyk poinformował radę, że
klub PO zamierza nagrywać
sesje rady na dyktafon. - By
nie zdarzyła się znów sytuacja,
gdy w protokole nie odnoto
wano czyjegoś wystąpienia
- mówi radny. Chodziło o
dyskuję, w której na lutowej

sesji uczestniczyli Adam Fu
dali oraz radna Monika Krakowczyk-Piotrowska.

Nie było zgody
- nie ma głosu
Na słowa Kołodziejczyka
ostro zareagował radny Sta
nisław Jaszczuk. - Nie chodzi
o to, co powiedziała radna.
Chodzi o sposób wypowie
dzi. Drodzy państwo, o tym,
co znajduje się w protokole
decyduje fakt, czy udzielono
głosu przez przewodniczą
cego rady. Jeśli uwagi wy
powiedziane zostały poza
porządkiem, nie ma ich w
protokole. Nie chcę wnikać
w treść wypowiedzi, chodzi
o zasady, a one są jasne - mó

wił stanowczo radny. - A co
do uwag radnego Kołodziej
czyka, to wydaje mi się, że był
to żart - dodał.
Radnemu PiS trudno od
mówić racji, choć i tutaj radni
PO mieli obiekcje. - Wydaje
mi się, że dobrze byłoby wpro
wadzić zasadę ad vocem. W
przypadku chęci komentarza
bądź dopowiedzenia czegoś,
już po uzyskaniu odpowie
dzi na zadane przez radnego
pytanie, bezsensem jest, że
czekać trzeba całą kolejkę
zgłaszających się, by coś do
dać - mówiła radna Krakowczyk-Piotrowska.
Radni PO złożyli wniosek,
by słowa Krakowczyk-Piotrowskiej z lutowej sesji włą

czyć do protokołu. Wniosek
przepadł głosami koalicji.

Sprzęt się psuje,
ale protokoły są
w porządku
Radni PO nalegali też, by
rozwiązać kwestię nagrywarki. - Jak to jest, że z jednej
strony mówi nam się, że to,
czego nie wyłapały mikrofo
ny radnych dopuszczonych
do głosu, nie mieści się w
protokole, a z drugiej strony,
gdy sprzęt się psuje, protokół
i tak powstaje? - pytała radna
Krystyna Stokłosa.
Odpowiedź, zdaniem urzę
du miasta, jest prosta. - Statut
Miasta Rybnika, a dokładniej
paragraf 34, który reguluje

Związkowcy przedstawiali jasne postulaty

Platformy Obywatelskiej nas
traktuje - mówi Stanisław
Jaszczuk, radny rybnicki z
ramienia Prawa i Sprawiedli
wości. Marsz przeszedł przez
główne arterie miasta, a za

trzymywał się w punktach
newralgicznych, swoją metę
mając pod budynkiem staro
stwa powiatowego. Pod ko
niec trasy w korowodzie szło
już kilkaset osób. (ska), (mark)

tryb i zasady funkcjonowa
nia rady miasta stanowi, iż
z przebiegu sesji rady spo
rządzany jest protokół. Treść
tego przepisu precyzuje rów
nież jakie element powinien
zawierać protokół m. in. treść
lub streszczenie wystąpień,
teksty zgłoszonych i uchwa
lonych wniosków, czy też
odnotowanie zgłoszenia pi
semnych wystąpień. Nagra
nie z przebiegu sesji nie jest
tożsame z informacją, którą
zawiera protokół. Ze swej na
tury jest on tylko skrótem rze
czywistego przebiegu obrad
i zawiera skróty wypowiedzi
osób czy innych stanowisk
organu - mówi Lucyna Tyl,
rzecznik rady miasta. - Każ
dorazowo podczas obrad
rady miasta na sali obecny
jest pracownik urzędu, które-

go zadaniem jest na bieżąco
pisanie sprawozdania z prze
biegu posiedzenia. Nagranie
sporządzane jest więc jako
materiał pomocniczy - dodaje. A co ze sprzętem, któ
ry ostatnimi czasy psuje się
podczas sesji? - System kon
ferencyjny służący m.in. do
rejestracji dźwięku podczas
obrad rady miasta został za
kupiony w 2002 roku i do
chwili obecnej działa wła
ściwie bezawaryjnie - mówi
Lucyna Tyl. Później jednak
dodaje. - Niemniej, jak każdy
sprzęt elektroniczny obarczo
ny jest ryzykiem wystąpienia
nieprzewidzianej awarii lub
usterki, które mogą uniemoż
liwić jego właściwe funkcjo
nowanie, niezależnie od
działania obsługujących go
osób.
(mark)
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Co druga szkoła złamała prawo
Kuratorium Oświaty w
Katowicach każe zrezy
gnować szkołom z umów z
wydawnictwami książko
wymi. Szkoły, które poła
siły się na sprzęt od firm,
teraz czekają kary.
Wracamy do sprawy opisy
wanej w ubiegłym miesiącu
na łamach naszego tygodni
ka. Kuratorium, które bada
ło umowy podpisane przez
szkoły kończy swoje kontro
le. Już dziś wiadomo, że w
25 szkołach potwierdzone
zostało łamanie ustawy o
systemie oświaty, czyli ogra
niczenie praw nauczyciela
do wyboru podręcznika.

Czekają ich kary
Decyzja o przeprowadze
niu kontroli została podjęta
w związku z publikacjami
w mediach na temat nie
prawidłowości w wyborze
podręczników i podpisywa-

nia przez dyrektorów szkół
umów z wydawnictwami, w
których zobowiązują się w
określonym czasie używać
podręczników jednego wy
dawnictwa w zamian za np.
sprzęt komputerowy czy ta

blice interaktywne. - Do tej
pory skontrolowano 68 szkół
w przypadku 25 placówek
wydane zostały zalecenia
dyrektorom szkół. Mają pod
jąć natychmiastowe działa
nia w kierunku rozwiązania
umów - Anna Wietrzyk z
Kuratorium Oświaty w Ka
towicach. Umowy o których
pisaliśmy były podpisywane
najczęściej na trzy lata. Ich
zerwanie będzie się wiązało
najprawdopodobniej z zapła
ceniem przez szkoły wyso
kich kar, które zawarte były
w umowach.

Zawiadomimy służby
- Wykonanie zaleceń zo

dokumentacja zostanie prze
kazana odpowiednim służ
bom - dodaje rzeczniczka.

stanie sprawdzone w ramach
kontroli doraźnych. Zawiera
nie umów z wydawnictwami
oraz osobami trzecimi, do
tyczących podręczników i
materiałów dydaktycznych
ogranicza prawa nauczycie
la do wyboru podręczników.
Nauczyciele, dokonując wy
boru podręczników, muszą
kierować się wyłącznie prze
słankami
dydaktycznymi
oraz potrzebami i możliwo
ściami uczniów, którzy będą
z tego podręcznika korzystać
- mówi Wietrzyk. W przy
padku pozostałych szkół, w
których
przeprowadzono
kontrolę, dokumentami były
faktury potwierdzające otrzy
manie sprzętu komputerowe
go za symboliczną złotówkę.
- Na tej podstawie, w ramach
kompetencji kuratorium, nie
można było stwierdzić, czy
łamana była ustawa o syste
mie oświaty, natomiast cała

Polska bez korupcji, która
w ubiegłym roku poprosił
śląskie szkoły o przesłanie
zawieranych umów.

Sprawdzą kolejne
szkoły

To ogromny rynek

Najprawdopodobniej chcąc
uniknąć gniewu rodziców
kuratorium nie podaje, które
szkoły będą musiały zerwać
umowy z wydawnictwami.
Jak ustaliliśmy w kurato
rium, w delegaturze w Ryb
niku, której podlega powiat
rybnicki, wodzisławski i ra
ciborski na skontrolowanych
20 szkół, 10 będzie musiało
zerwać umowę z firmami.
- Cieszymy się, że nasza ak
cja przyniosła zamierzony
skutek, choć zapewniamy,
że będziemy nadal spraw
dzać kolejne szkoły i kiero
wać sprawy do prokuratury
- mówi Mateusz Górowski,
prezes Fundacji Europejska
Inicjatywa
Obywatelska-

Jak zapewnia Górowski, w
całej sprawie dużą rolę ode
grały media, które nagłośni
ły sprawę. - Wcześniej było
na to ciche przyzwolenie. A
przecież szkoły nie są ska
zane na łaskę wydawnictw,
które chcą sprzedać jak naj
więcej książek. Weźmy pod
uwagę któreś z gimnazjum.
Załóżmy, że w klasie uczy
się 25 uczniów. Każdy z ro
dziców na podręczniki musi
wydać z 500 złotych. Na jed
ną klasę to jest 12,5 tysiąca
złotych. Pomnóżmy to przez
ilość klas równoległych np.
A, B i C i już mamy 37,5 ty
siąca złotych. Pomnóżmy to
jeszcze przez trzy lata i już
mamy 112,5 tysiąca złotych

dla wydawnictwa w jednej
szkole. proszę pomyśleć, ile
szkół jest w jednym mieście.
To potężny rynek - dodaje
prezes fundacji. Zauważa
przy tym, że prezenty dla
szkół nijak się mają do wydat
ków na podręczniki. - War
tość tych prezentów to nic
przy zyskach wydawnictw
w jednej szkole. Te podręcz
niki są produkowane taśmo
wo, w ogromnych ilościach
i nie są najwyższej jakości.
Nie znajdziemy tam drogie
go papieru i mogą być tań
sze. Jestem pewien, że gdyby
rodzice płacili połowę mniej
za podręczniki, sami złożyli
by się po 50 złotych i szkoła
miałaby nie jeden laptop od
wydawnictwa, ale dziesięć
od rodziców - dodaje. Do
sprawy szkół, które podpi
sywały umowy z wydawnic
twami jeszcze wrócimy.
Adrian Czarnota

Prokurator Hop prawomocnie skazany

Jest akt oskarżenia w sprawie byłej prezes

27 marca Sąd Apelacyjny w
Katowicach wydał wyrok w
sprawie Jerzego Hopa, byłe
go prokuratora apelacyjnego,
który wyłudził 1,7 miliona
złotych od firm w regionie.
To już drugi wyrok w tej
sprawie. 29 lutego 2012 roku
Sąd Okręgowy w Katowicach
wydał pierwszy wyrok w tej
bezprecedensowej sprawie,
bo dotyczącej najwyższego
rangą urzędnika polskiego
wymiaru sprawiedliwości,
który trafił do aresztu. Jerzy
Hop, były szef Prokuratury
Apelacyjnej w Katowicach,
za wyłudzenie od firm 1,7
miliona złotych i przekrocze
nie uprawnień usłyszał karę
ośmiu lat pozbawienia wol
ności. Miał również zapłacić

Do Sądu Rejonowego w
Rybniku wpłynął akt oskar
żenia w sprawie Gabrieli W.
byłej prezes rybnickiego
klubu koszykarskiego. Gro
zi jej do 5 lat pozbawienia
wolności.
Była prezes jest oskarżo
na o złożenie fałszywego
oświadczenia o tym, że klub
nie zalega ze składkami w
ZUS i urzędzie skarbowym.
Takie zaświadczenie było po
trzebne, aby móc się starać o
miejską dotację na działal
ność klubu. prokuraturę za
wiadomił prezydent Rybnika
Adam Fudali. - Gabriela W.
przyznała się do stawianych
zarzutów tłumacząc, że chcia-

72 tysiące złotych grzywny.
Jerzy Hop odwołał się od
wyroku. 28 marca tego roku
Sąd Apelacyjny w Katowi
cach utrzymał w mocy po
przedni wyrok. To oznacza,
że wyrok jest formalnie pra
womocny i Jerzy Hop wróci
za kratki.
Przypomnijmy, cała spra
wa wypłynęła w 2002 roku
dzięki publikacji prasowej.
Dziennikarze „Newsweeka”
przez kilka tygodni tropili
prokuratura, skrupulatnie,
podliczając jego wydatki.
Te były znacznie wyższe niż
łączne dochody jego oraz
jego małżonki zatrudnionej
jako nauczycielka w jednej
ze szkół średnich. Oszaco
wali również jego majątek, w

tym nowo wybudowany dom
w willowej dzielnicy oraz sa
mochody. Prokurator uspra
wiedliwiał swoje wydatki
pomocą rodziny żony. Szyb
ko okazało się, że biznesmeni
i prezesi śląskich firm mieli w
latach 1993 - 2002 wręczać
Hopowi pieniądze na zakup
kserokopiarek, faksów, to
nerów dla tonącej ponoć w
ubóstwie prokuratury. Hop
po uchyleniu immunitetu
prokuratorskiego w listopa
dzie 2002 roku, został aresz
towany. Na wolność wyszedł
w listopadzie 2005 roku po
wpłaceniu 50 tysięcy złotych
kaucji. Nigdy nie przyznał się
do zarzucanych czynów. Sąd
zgodził się na publikację na
zwiska oskarżonego.
(acz)

ła w ten sposób ratować klub
- mówi prokurator Jacek Sławik, szef Prokuratury Rejono
wej w Rybniku.
Prokuratura
Rejono
wa w Rybniku postawi
ła Gabrieli W. zarzut z
artykułu 297 kodeksu karnego.
Przepis ten mówi, że kto w
celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego, od banku lub jed
nostki organizacyjnej prowa
dzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie
ustawy albo od organu lub in
stytucji dysponujących środ
kami publicznymi - kredytu,
pożyczki pieniężnej, poręcze
nia, gwarancji, akredytywy,
dotacji, subwencji, potwier-

dzenia przez bank zobowiąza
nia wynikającego z poręczenia
lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy,
elektronicznego instrumen
tu płatniczego lub zamówie
nia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, po
świadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświad
czenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzy
skania wymienionego wspar
cia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawie
nia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
(acz)

Mieszkaniec Rybnika kradł węgiel
Policjanci z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie kradzieży

Wypadek w Ochojcu. Seicento wpadło na latarnię

16 worków z węglem na szlaku kolejowym Nędza-Kuźnia Raciborska. 25 marca w wyniku podjętych działań i

Policjanci z rybnickiej komendy ustalają okoliczności wypadku, do którego doszło 27 marca w dzielnicy Ochojec.

szybkiej reakcji policjantów, w Nędzy około godziny 18.00 udało się zatrzymać 36-letniego mieszkańca Rybnika.

Zgłoszenie o wypadku odebrano około godziny 20.30. Jak ustalono, 63-letni kierowca fiata z niewyjaśnionych

Mężczyzna jest podejrzany o to, że bezpośrednio z wagonów dokonał kradzieży 16 worków z węglem. Ponadto

dotąd powodów zjechał na lewy pas ruchu i uderzył w latarnię. Z wraku samochodu rannego mężczyznę uwolnili

policjanci zabezpieczyli znaczną ilość skradzionego złomu, który znajdował się w samochodzie zatrzymanego.

strażacy. Kierowca doznał licznych złamań oraz urazu narządów wewnętrznych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za popełnione przestępstwo można trafić do więzienia na 5 lat. (acz)

(acz)
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Niż demograficzny trwa, jednak najgorsze przed nami
O niżu demograficznym
słyszymy przy okazji
każdej rozmowy bądź
debaty na temat eduka
cji. Nauczyciele alar
mują, że dzieci coraz
mniej, samorządowcy
łapią się za głowy,
jak utrzymać obecne
zatrudnienie w tym sek
torze, przy takim a nie
innym zapotrzebowaniu
na kadrę.
1 września 2013 roku do
szkół ponadgimnazjalnych
pójdzie tylko 1370 rybniczan. Tylko - gdyż trzy lata

wcześniej było ich niemal
1520. Gimnazja w ciągu
kolejnych trzech lat stracą
kilkuset uczniów - ponad
1300 uczniów tegorocznej
pierwszej klasy będzie do
2016 roku najlepszym wyni
kiem, gdyż największe braki
jeszcze dziś odczuwa szkoła
podstawowa - tam jednak
sytuacja będzie się już nieba
wem poprawiać.

W przedszkolach
renesans
W wrześniu do przedszkoli
trafi z Rybnika 1592 trzylat
ków. To najlepszy wynik od
lat - w 2010 roku było ich tyl
ko 1362. Ponad 200 uczniów

to de facto ok. 10-15 klas,
więc zagrożone były prak
tycznie całe oddziały. Dziś
wczesne nauczanie może
odetchnąć z ulgą, gdyż naj
gorsze ma chyba za sobą.
Także w podstawówkach
tegoroczne pierwsze klasy o
ponad 200 osób przewyższą
frekwencję jeszcze sprzed
sześciu lat (rocznik 2006
to 1375 rybniczan, rocznik
2001 - tylko 1171). Praw
dziwe trzęsienie ziemi w
najbliższych lata przejdzie
jednak przez szkoły gimna
zjalne, licea oraz technika.
- W niżu demograficznym
liczba uczniów na „rynku”
jest liczbą malejącą, a teore

tycznie kadra pedagogiczna,
pracownie i przygotowanie
logistyczne szkoły jest na ta
kim samym poziomie, więc
każda szkoła stara się zachę
cić ucznia wszelkimi moż
liwymi sposobami, by ten
wybrał kierunek kształcenia
zgodnie ze swoimi preferen
cjami, ale w tej a nie innej
szkole - mówiła podczas
zeszłotygodniowych targów
edukacji z-ca prezydenta Jo
anna Kryszczyszyn.

Uczelnie czekają
ciężki czasy
Biorąc pod uwagę proble
my, z jakimi borykały się
będą w najbliższych latach

Liczba dzieci urodzonych w Rybniku w latach 1994 - 2012

przewidywany stan na 1 września 2013
szkoła

rybnickie szkoły, nie sposób
nie pomyśleć o dalszej dro
dze uczniów, którzy za sześć,
siedem lat będą z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
wychodzić. - Mam wraże
nie, że uczelnie wyższe nie
rozumieją do końca, jak bar
dzo niż demograficzny im za
graża. I nie myślę tutaj tylko o
rybnickim ośrodku, ale także
o uczelniach macierzystych
w Katowicach. Przed nimi
także będzie stało spore wy
zwanie, jak utrzymać ofertę
i kadrę, gdy studentów bę
dzie o wiele mniej - mówi
Kryszczyszyn. Zakładając, że

wszyscy uczniowie z Rybnika
wybierają się na studia - na
dziś uczelnie miałyby 1518
klientów z najwyższych klas
szkół ponadgimnazjalnych.
Jednak już za sześć - siedem
lat będzie ich tylko 1171. Te
kilkaset osób to nie grupy, ale
całe kierunki, które nie po
wstaną ze względu na brak
chętnych. A jeśli weźmie się
pod uwagę dzisiejszy trend i
brak zainteresowania studia
mi humanistycznymi - ośrod
ki takie jak Uniwersytet Śląski
będą musiały się sporo nagimnastykować, by utrzymać po
zycję na rynku.
(mark)

„Śląskie na 5”
po raz czwarty
Po raz czwarty wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk
przyznał nagrody „Śląskie
na 5”. W edycji inspirowa
nej obchodami Europejskie
go Roku Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Mię
dzypokoleniowej laureatów
nagrodzono w pięciu katego
riach: edukacja, gospodarka,
wolontariat, produkt i oso
bowość. W kategorii wolon
tariat wyróżnienia trafiły do
Centrum Wolontariatu przy
Gliwickim Centrum Orga-

nizacji Pozarządowych oraz
Stowarzyszenia
OLIGOS
działającego na rzecz dzieci,
młodzieży oraz absolwentów
Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybni
ku. Dodatkowo Małgorzata
Gruczelak, wolontariuszka
w Stowarzyszeniu OLIGOS
została laureatką nagrody w
kategorii osobowość. W ka
tegorii produkt wyróżnienie
trafiło m.in. do Domu Kultu
ry w Rybniku - Boguszowicach.
(opr.pm)

Targi pracy znów sukcesem
Spore zainteresowanie
i kilkudziesięciu wystaw
ców - tak w skrócie opisać
można kolejne już targi
pracy i przedsiębiorczości
w Rybniku, które tym razem
odbyły się w Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Izby
Rzemieślniczej.
Organizatorami imprezy
było Młodzieżowe Biuro
Pracy z Rybnika oraz Punkt

Ochotniczych Hufców Pracy
z Czerwionki-Leszczyn. Pra
codawcy od 10.00 do 12.00
czekali na chętnych, którzy
są zainteresowani podję
ciem zawodu. A chętnych
nie brakowało - ludzie mło
dzi, uczniowie i studenci, ale
także dorośli zjawili się, by za
poznać się z ofertami, które
dziś dostępne są na trudnym
rynku. Jednak, jak przyznaje

Ewelina Marszołek-Polańczyk z filii MBP w Rybniku,
praca jest zawsze. - Wiado
mo, że dla młodzieży jak i
pracodawców najlepszy czas
to wakacje, gdy młodzi ludzie
są bardziej dyspozycyjni, jed
nak prawda jest taka, że jeśli
ktoś chce, to zawsze coś dla
siebie znajdzie - mówi. W
tym roku stoiska wystawiło
25 oferentów. Okazało się, że

na rynku pracy największe
zapotrzebowanie na pracow
nika jest w sektorze produkcji
- a więc tokarz lub spawacz.
Poszukiwano także m.in. pra
cowników restauracji bądź
kelnerów. - Nie zabrakło też
ofert z zagranicy - dla ma
gazynierów, lub osób pracu
jących na hali produkcyjnej
- komentuje Marszołek-Polańczyk.
(mark)

Zainteresowanie pracą było spore

Ile miasto zarabia na parkingach City Sport w Focusie

Dzieje Książenic

Każdy z nas, parkujących
w centrum Rybnika swoje
cztery kółka, kiedyś zasta
nawiał się z pewnością,
dlaczego tyle płacimy za
postój i ile Miasto na nas
zarabia. Dzisiaj już wiemy.
Miasto posiada 26 parkin
gów. - Z czego 15 to parkingi
w pasie drogowym - inforumuje Anna Głuchowska
z Rybnickich Służb Komu
nalnych. Już niedługo do
tego grona dołączą dwa - na
kampusie oraz przy ul. Zebrzydowickiej (park przy
Domusie).
Ten pierwszy działał będzie
na zasadzie abonamentów i

Wydawnictwo Illustris, Sto
warzyszenie Humanistyczne:
Europa, Śląsk, Świat Najmniej
szy oraz Muzeum w Rybniku
zapraszają na spotkanie autor
skie połączone z prezentacją
najnowszej książki Damiana
Halmera „Najstarsze dzieje
Książenic”. Spotkanie odbę
dzie się w czwartek, 4 kwiet
nia 2013 o godzinie 17:30 w
rybnickim muzeum. Kolejne
spotkanie odbędzie się tydzień
później, 11 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Książenicach.
Początek o godzinie 18:00. W
trakcie spotkania będzie moż
liwość zakupu książki w pro
mocyjnej cenie.
(opr.pm)

wjazd mieli będą tylko stu
denci i pracownicy rybnic
kich uczelni wyższych. - Na
razie będziemy testowali to
rozwiązanie - mówił niedaw
no Adam Fudali, prezydent
Rybnika. - Nie wykluczamy
także rozszerzenia abona
mentów na mieszkańców
miasta nie związanych z
kampusem - dodał. Opłata
za ten parking będzie symbo
liczna - złotówka dziennie.
Drugi z parkingów powsta
nie w miejscu, które jeszcze
do niedawna wystawione
było na sprzedaż. Jako, że
nikt parku przy Domusie
nie kupił, miasto postano

wiło wykorzystać go do
celu, któremu służył od lat.
Parking pomieści 60 samo
chodów, choć magistrat nie
wyklucza, że przy większym
zainteresowaniu rozbuduje
go do 100 miejsc parkingo
wych. Dla mieszkańców i
pracowników strefy prze
widziano obniżki cen za
postój. Tam opłaty zbierać
będą inkasenci RSK. Z da
nych za rok 2012 wynika, że
miesięcznie Rybnik na par
kingach zarabiał średnio 195
tys. zł. Nie ma wątpliwości,
że ta kwota wzrośnie, gdy
dwa kolejne parkingi dołą
czą do puli.
(mark)

- Moda na ruch na świeżym
powietrzu, zajęcia fitness i
sportowy styl ubierania się,
to jedne z najsilniejszych
trendów ostatnich lat.
Dlatego cieszę się, że dzię
ki podpisanej umowie, Fo
cus Mall może zaoferować
klientom zakupy marko
wych artykułów oraz odzie
ży sportowej w atrakcyjnych
cenach - powiedziała Alek
sandra Kuczyńska, dyrektor
operacyjna Alfa Asset mana
gement, firmy zarządzającej
siecią galerii Focus Mall ko
mentując decyzję o podpisa
niu umowy ze sklepem City
Sport. Salon będzie znajdo

wał się na 2 piętrze galerii.
Jego otwarcie planowane jest
w maju.
City Sport to sieć salo
nów sprzedaży regularnej
oraz outletów z odzieżą i
obuwiem sportowym. Ofer
ta skierowana jest do osób
uprawiających sporty oraz
wielbicieli sportowego sty
lu. W salonach dostępne są
produkty tak znanych marek
jak: Puma, Reebok, Lacoste,
Asics, Nike, Adidas, CAT, Co
nverse, Merrell, Ecco, Devergo, Kappa, Ozoshi, K-Swiss,
Wolverine, Fila, Palladium,
Wrangler, New Balance, Mu
stang i And1.
(opr.pm)
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Marek Ksol, ordynator oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie

Jakie to objawy?

O depresji, jej obja
wach oraz skutkach
rozmawiamy z Mar
kiem Ksolem, z-cą dy
rektora ds. lecznictwa
w rybnickim szpitalu
psychiatrycznym.

Do najczęściej spotykanych
należą: osłabienie koncentra
cji i uwagi, niska samoocena
i mała wiara w siebie, poczu
cie winy i małej wartości,
pesymistyczne czarne widze
nie przyszłości, myśli i czyny
samobójcze, zaburzenia snu,
zmniejszony apetyt.

Marek Pietras: - Wielu mo
ich znajomych często mówi:
mam depresję. Wiąże się
to z tym, że przeżyli jakieś
rozczarowanie, coś im po
prostu nie wyszło. Czy mają
prawo do używania takiego
zwrotu?

Ale wiele osób ma tzw. gor
sze dni i wszystko widzi w
czarnych barwach.

Marek Ksol: - W języku po
tocznym terminem depresja
określa się niemal każde ob
niżenie nastroju, niezależnie
od czasu trwania, obrazu kli
nicznego czy przyczyny. Jed
nak depresja to nie jest inna
nazwa smutku. Smutek, któ

ry podczas depresji często
występuje, chociaż nie za
wsze, jest jednym z wielu
objawów depresji. Do roz
poznania depresji konieczne
jest spełnienie określonych
kryteriów.
Są też tacy, którzy twierdzą
że depresja to nic innego jak
okazywanie słabości.

To nie prawda. Depresja na
prawdę istnieje, ma swoje
bardzo wyraźne określone
kryteria, przebieg, następ
stwa (niekiedy bardzo po
ważne),
mechanizmy
i
metody leczenia.
Czym więc jest depresja?

Do ustalenia rozpoznania
epizodu depresyjnego (ła
godnego, umiarkowanego
lub ciężkiego) niezbędne
jest stwierdzenie utrzymy
wania się zaburzeń przez
okres co najmniej 2 tygodni.
Zdarza się jednak, że wystar
cza okres krótszy. Dotyczy to
sytuacji, gdy objawy osiągają
bardzo duże nasilenie i nara
stają szybko.

Tak. Ale w zespole depre
syjnym obniżenie nastroju
utrzymuje się przez więk
szość dnia i występuje pra
wie
codziennie.
Często
towarzyszy temu zobojęt
nienie emocjonalne, brak
lub ubogość reakcji na bodź
ce pozytywne i negatywne.
Utrata zainteresowań prze

jawia się zaniechaniem do
tychczasowej aktywności.
Jeżeli podejrzewamy, że bli
ska nam osoba może cier
pieć na depresję, na co po
winniśmy zwrócić uwagę w
codziennym życiu?

Osoby z nasilonymi objawa
mi nie interesują się często
sprawami rodzinnymi, do
mowymi, sukcesami lub po
rażkami współmałżonków i
dzieci. Wielu pacjentów ma
silne poczucie winy z tego
powodu, co jest zjawiskiem
paradoksalnym, bo jeśli coś
mnie nie interesuje, nie czujemy się temu winni. Sygna

łem, że możemy mieć do
czynienia z depresją jest rów
nież fakt, że bliska nam oso
ba utraciła zainteresowania
i zadowolenia z czynności,
które dotychczas sprawiały
przyjemność.
Czyli jest po prostu mniej
aktywna?

Nie tylko. Zmniejszona
energia i zwiększona męczliwość może przejawiać się
zaniechaniem zaspokaja
nia podstawowych potrzeb
życiowych. Wiele czynności,

które zdrowa osoba wyko
nuje bez zastanowienia np.
mycie, ubranie się, robienie
zakupów, dla osób z depresją
wydają się być nieosiągalne.
Takie osoby mogą nie wsta
wać z łóżka, mimo dobrego
stanu somatycznego. Czę
sto pacjenci z depresją skar
żą się na lęk i niepokój, w
szczególności w godzinach
porannych. Jeżeli pojawią
się zaburzenia snu, spadek
łaknienia, wyraźny spadek
masy ciała, spadek libido,
to również powinniśmy to
odbierać jako sygnał, że być
może mamy do czynienia z
depresją.
W powszechnej opinii cho
rzy z depresją często próbu
ją odebrać sobie życie.

Depresyjne

postrzeganie

świata wyraża się w pesy
mistycznym postrzeganiu
samego siebie, swoich umie
jętności, wyglądu fizyczne

go, pesymistycznej ocenie
przyszłości. Dlatego też czę
sto pojawiają się myśli o
śmierci lub samobójstwie.
Dużo jest

prób samobój

czych?

Według danych WHO na
świecie codziennie ok. 1300
osób popełnia samobójstwo.
Oznacza to, że na świecie
rocznie około 500 000 osób
odbiera sobie życie. W Polsce

O DEPRESJI

1. Depresja jest chorobą
przewlekłą i powodującą
niepełnosprawność,
2. Depresja jest uważana za za
burzenie uwarunkowane wieloczynnikowo, w tym biologicznie
(genetycznie, biochemicznie,
endokrynologicznie) społecz
nie oraz psychologicznie lub
emocjonalnie.
3. Objawy depresji łatwo można
przeoczyć, bowiem pojedyncze
objawy depresji mogą wystąpić
u każdej psychicznie zdrowej
osoby, a ponadto objawy depre
sji są często maskowane innymi
objawami np. drażliwością,
agresją, a także zachowaniem
mogącym sugerować lenistwo.
4. Narastające objawy
depresji wymagają szczególnej

uwagi, zwłaszcza dlatego, że
doprowadzić mogą do próby
samobójczej lub samobójstwa.
5. Depresję można skutecznie

leczyć .

indywidualna. Mężczyźni z
depresją popełniają samo
bójstwo 2-4 razy częściej
niż kobiety, choć to kobiety
częściej podejmują próby sa
mobójcze.
Z czego to wynika?

Mężczyźni są bardziej radyklani. Dlatego częściej próby
samobójcze są skuteczne.
Czy nie będąc specjalistą,
jesteśmy w stanie zauwa
żyć, że ktoś ma myśli samo
bójcze?

Sygnały samobójstwa mogą
mieć charakter sygnałów
słownych. Chory często po
wtarza, że rodzinie będzie
lepiej beze mnie, że lepiej
byłoby nie żyć. Mogą też
być sygnały behawioralne.
Czyli zbieranie leków, pi
sanie listów pożegnalnych,
sporządzanie testamentu.
Każda aktywność samobój
cza wyrażająca się nawet
pozornie przypadkowymi
sygnałami słownymi wyma
ga poważnego potraktowa
nia i zbadania. W każdym
przypadku potrzebna jest
ocena ryzyka samobójstwa.
Depresja to częsta choro

ba?

CZYNNIKI RYZYKA
SAMOBÓJSTWA

1. Społeczno-demograficzne:

Wg aktualnych danych wy
nika, że zaburzenia depre
syjne w ciągu całego życia
występują u 25 proc. popu

lacji.

zamachu samobójczego u
takich pacjentów szacuje
się w ciągu całego życia na
14,6 proc. Ocena ryzyka pró

wiek 50-60 lat, płeć - częściej
męska, trudna sytuacja rodzin
na, w tym samotność, utrata
osoby bliskiej.
2. Dane z wywiadu (samobój
stwa w rodzinie dokonywane
uprzednio).
3. Stan somatyczny i psychicz
ny (depresja, pobudzenie, uro
jenia depresyjne) długotrwała
bezsenność, alkoholizm i inne
uzależnienia.
4. Stosunek pacjenta do faktu,
że próba „nie powiodła się”

by samobójczej jest trudna i

(jest zły, że został odratowany).

Jakie są sposoby leczenia?

w skali roku współczynnik
samobójstw wynosi 14-15
na 100 tys. osób. Wiele z tych
przypadków dotyczy osób
cierpiących na depresję.
Rozumiem, że w leczeniu
ten aspekt jest jednym z
istotniejszych?

Każdego pacjenta z objawa
mi zespołu depresyjnego
należy zapytać o myśli samo
bójcze. Ryzyko skutecznego

Depresje da się wyleczyć?

To jest choroba taka sama
jak inne i należy z nią postę
pować medycznie. Depresja
jest również stanem choro
bowym towarzyszący wielu
chorobom somatycznym,
który występuje z nimi,
wpływa na ich przebieg i
leczenie. Podstawą właści
wego rozpoznania i wybo
ru odpowiedniej terapii jest
badanie podmiotowe. Wła

ściwe rozpoznanie rzutuje
bezpośrednio na skutecz
ność leczenia.

Podstawową metodą le
czenia jest farmakoterapia.
Pierwsza kuracja jest sku
teczna u ok. 50-70 proc.
pacjentów. U 50 proc. pa
cjentów niereagujących na
leczenie poprawę uzyskuje
się po kolejnej. U pozosta
łych chorych poszukuje się
innych metod leczenia - le
czenie biologiczne i psycho
terapię.
A co, gdy pacjent nie chce
przyjmować leków?

Zdarza się, że chory odma
wia przyjmowania nie tyl
ko leków, ale też posiłków i
płynów. U innych stwierdza
się przeciwwskazania do le
czenia farmakologicznego.
U tych pacjentów stosuje się
np. elektrowstrząsy, fototerapię, deprywację snu.
Długo leczy się depresję?

Celem leczenia depresji jest
nie tylko uzyskanie stanu re
misji objawów depresyjnych,
czyli ich ustąpieniem, ale tak
że zapobieganie nawrotom
choroby w przyszłości.
W przypadku leków przeciwdepresyjnych, poprawa
jest widoczna dopiero po
kilkunastu dniach. Leczenie
pierwszego epizodu depresji
powinno składać się z fazy
aktywnej (aż do osiągnię
cia stanu remisji) oraz fazy

leczenia podtrzymującego.
Nie należy przerywać lecze

nia bezpośrednio po uzyska
niu remisji.
Czy podejrzewając, że mamy
do czynienia z depresją, po
winniśmy szukać pomocy u
specjalistów? Czy wystarczy
iść do zwykłej przychodni?

Lekarz rodzinny może leczyć
depresję pod warunkiem, że
nasilenie choroby jest łagod
ne lub umiarkowane, nie ma
objawów psychotycznych ani
tendencji samobójczych, a w
przeszłości (jeśli jest to kolej
ny epizod) wystąpiła dobra
reakcja na leczenie.

■
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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.

Jarmark Wielkanocny wróci za rok?

Gdzie taniej?

Choć brakowało prze
pychu i ilość stanowisk
jarmarkom z Świąt Bożego
Narodzenia czy Dni Rybnika
dorównać nie mogła, wielu
rybniczan skorzystało z
okazji, by zakupić mnóstwo
ciekawych i regionalnych
wyrobów.
Jarmark zakończył się w
Wielki Piątek i pomimo ma
łej skali, zakończył się sukce
sem. - Mając na względzie
bogate tradycje jarmarczne
miasta oraz cieszące się du
żym zainteresowaniem: co
roczny, czerwcowy Jarmark
Śląski i grudniowy Jarmark
Bożonarodzeniowy, prywat
ny przedsiębiorca wyszedł z
inicjatywą zorganizowania
Jarmarku Wielkanocnego
na rybnickim Rynku. Dzięki
temu dwa przedświąteczne
tygodnie Jarmarku Wielka
nocnego, od 18 do 29 marca,
umożliwiły rybniczanom za-

CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek, 25 marca 2013 r.
ON

Stacje paliw

Pb95

LPG

RACIBÓRZ
Auchan, ul. Rybnicka

5,41

5,51

Bliska, ul. Rybnicka

5,45

5,53

2,48 .

Shell, ul. Rybnicka

5,56

5,56

2,53 .

a

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrązka 1

5,57

5,57 .

Orlen, ul. Raciborska

5,59

5,59

Petrol Point, ul. Raciborska

5,54

5,54 ▼

BP, rondo Wileńskie

5,59

5,59

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,54

5,54 a

Shell, ul. Budowlanych

5,59

Statoil, ul. Jana Kotucza

Lukoil, ul. Wodzisławska

RYDUŁTOWY
2,49 v

RYBNIK

a

WZROST

t

SPADEK

. BEZ ZMIAN

najtaniej!

szyitya reaCizacja
6ez zaświadczali

natychmiast w domu

nych wędlin. Myślę, że ten
pomysł jest trafiony, szkoda
jednak, że w tak małej skali i
bez jakichś wydarzeń towa
rzyszących. Z drugiej strony,
mamy Wielki Post, więc wiel
kiej imprezy na rynku robić
po prostu nie wypada - mówi
pan Andrzej, którego spoty
kamy przed stoiskami.

Wygląda więc na to, że i ta
jarmarczna impreza ma po
tencjał w mieście, jednak nie
wiadomo, czy za rok się po
wtórzy. - Póki co, nie została
podjęta decyzja, w sprawie
organizacji Jarmarku Wielka
nocnego w roku następnym
- informuje rzecznik urzędu
miasta.
(mark)

Ze strażnikami posprzątamy miasto

5,59 a

2,49 .

5,59

5,59 a

-

5,57

5,57 a

2,37 .

Strażnicy miejscy zachę
cają mieszkańców Rybnika
do udziału w nowej akcji
„Wiosenne porządki”, któ
rej celem jest przywróce
nie w mieście porządku i
walka z dzikimi wysypiska
mi śmieci.
Wiosna już za pasem, co
sprzyja spacerom i rowe
rowym wycieczkom. Ta
kie wypady niestety mogą
popsuć nam walające się
wszędzie śmieci. - Prze
chodząc leśnymi traktami,
gdzie wielu mieszkańców
szuka zwłaszcza niedziel
nym popołudniem relaksu,

■ NAJTANIEJ

CHW1LÓWKAH!

W tym roku było kolorowo i regionalnie

2,44 a

■ NAJDROŻEJ

REKLAMA

_

opatrzenie się w zwyczajowe
produkty wielkanocne, takie
jak mazurki, palmy, pisanki
oraz dały możliwość odczuć
odwiedzającym rynek at
mosferę świąt - mówi Lucy
na Tyl, rzecznik rybnickiego
magistratu.
Miasto nie zapłaciło za tę
imprezę ani grosza, choć
w koszty wliczyć należy to,
co w zamian za organizację
zaoferowało - informacje o
jarmarku przesłane zostały
do mediów, znalazły się na
stronie internetowej mia
sta, na Facebooku, a także
na marcowych kreacjach
7 dwustronnych miejskich
billboardów, ustawionych
na drogach wjazdowych do
Rybnika. Miasto udostępni
ło też organizatorowi przy
łącze energii elektrycznej na
rynku. A co o całym przedsię
wzięciu myślą rybniczanie?
- Kupiłem trochę regional-

Największy
portal
informacyjny
w regionie

gdzie dzieci jeżdżą na rowe
rach, możemy zauważyć, jak
spod nóg wyrastają plastiko
we butelki, opakowania po
batonach, czy fastfoodach.
Widok raczej nie zachęca
do spokojnego spaceru, a ra
czej do desperackiej ucieczki
- mówi Dawid Błatoń, rzecz
nik prasowy Straży Miejskiej
w Rybniku. Dzikie wysypi
ska powstają najczęściej w
lasach, gdzie jeden papie
rek, opakowanie po gumie
do żucia, może stać się za
lążkiem do powstania więk
szego zbioru. - Ktoś dorzuci
plastikową butelkę, ktoś inny

pudełko po papierosach, a
finał jest taki, że kończy się
na regularnym i celowym
wywożeniu odpadów po
wstających w każdym gospo
darstwie domowym. Jednak
każdy z nas powinien mieć
w sobie odrobinę zdrowego
rozsądku, własne sumienie,
zgodnie z którym powinien
postępować. Jeśli miesz
kańcom naszego miasta nie
jest obojętny los rybnickiej
przyrody i chcą cieszyć się
pięknymi widokami nie po
tykając się o pozostałości
ludzkiej egzystencji, pro
simy o wskazywanie nam

zaśmieconych obszarów, a
my doprowadzimy do ich
uprzątnięcia. Celem akcji
jest przywrócenie czystości
i porządku w mieście. Tylko
dzięki wspólnym działaniom
z mieszkańcami będziemy
w stanie przywrócić Rybni
kowi jego blask - informuje
Błatoń. Strażnicy także cze
kają na informacje na temat
oznakowania dróg, brakach
w znakach drogowych i
uszkodzeniach. Na wszyst
kie zgłoszenia czekają pod
numerem telefonu 986 lub
mailowo pod adresem interwencja@sm.rybnik.pl. (ska)
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Kącik ZUS

i

Nowoczesna
FIZJOTE
z dojazdem

do klienta
Robert Słupik, tel. 696 656 339, www.fizjo-sport.eu

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
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

Mam rentę rodzinną po
mężu. Niedawno otrzyma
łam propozycję pracy. Za
stanawiam się, czy podjęcie
pracy spowoduje wstrzyma
nie mi renty po mężu. W
jakiej wysokości mogę otrzy
mywać wynagrodzenie za
pracę, aby mogła w dalszym
ciągu otrzymywać pieniądze
z ZUS?
Maria W.
Prawo do emerytury, ren
ty z tytułu niezdolności do
pracy, renty rodzinnej, do
której uprawniona jest jedna
osoba, ulega zmniejszeniu w
razie osiągnięcia przychodu
w kwocie przekraczającej
70 proc. przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia
za kwartał kalendarzowy,
od 1marca 2013 r. - 2583,30
zł, nie wyżej jednak niż 130
proc. średniej pensji, czy
li 4797,40 zł. Zawieszeniu
ulegają emerytury i renty
świadczeniobiorców, którzy
osiągnęli przychód przekra
czających 130 proc. przecięt
nego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy przychód

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku
•

osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70
proc. przeciętnego wyna
grodzenia, ale nie będzie
wyższy niż 130 proc. prze
ciętnego
wynagrodzenia
- emerytura, renta z tytułu
niezdolności do pracy oraz
renta rodzinna dla jednej
osoby ulegną zmniejszeniu
o kwotę przekroczenia, nie
więcej jednak niż o kwotę
maksymalnego zmniejsze
nia (ustalaną przy kolejnych
waloryzacjach): od 1 marca
2013 r. - 466,78 zł - renta
rodzinna dla jednej osoby.
Osoba, która osiągnęła po
wszechny wiek emerytal
ny, ma ustalone prawo do
emerytury, pobiera jednak
rentę rodzinną po mężu jako
świadczenie korzystniejsze,
może osiągnąć dodatkowe
przychody bez żadnych
ograniczeń.

Jestem emerytem i mam II
grupę inwalidztwa. Byłem
zatrudniony w jednej z firm,
ale musiałem przerwać pra-

cę. Teraz mam propozycję
zatrudnienia w zakładzie
pracy chronionej, lecz nie
wiem, czy mogę podjąć taką
pracę.
Stały Czytelnik
Zatrudnienie emeryta za
leży od pracodawcy i fakt
podpisania umowy o pracę
nie ma dla ZUS znaczenia.
Natomiast jeśli emeryt nie
skończył obowiązującego
powszechnego wieku eme
rytalnego i osiąga przycho
dy przekraczające określone
kwoty, to ZUS świadczenie
(emeryturę) zmniejsza lub
zawiesza. Kwoty te zmie
niają się co trzy miesiące i
zależą od przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale,
ogłaszanym przez prezesa
GUS. Zmniejszenie świad
czenia powoduje kwota
przekraczająca 70 proc. tego
wynagrodzenia, natomiast
zawieszenie
świadczenia
- kwota przekraczająca 130
proc. Od 1 marca kwoty te
wynoszą odpowiednio: 2583,
30 i 4797,40 zł.

Jestem osobą niepełno
sprawną. Posiadam orzecze
nie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym. Czy to
może być podstawą do otrzy
mania renty z ZUS? Ania K.
Nie, jednym z warunków
przyznania renty jest usta
lenie niezdolności do pracy
orzeczeniem lekarza orzecz
nika ZUS. Orzeczenie o
stopniu niepełnosprawno
ści wydane przez powiato
wy zespół ds. orzekania o
niepełnosprawności służy
celom pozarentowym, np.
rehabilitacji, zatrudnieniu,
uzyskaniu różnego rodza
ju ulg i zwolnień. Oprócz
spełnienia innych wymo
gów zapisanych w ustawie
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych podstawą przy
znania renty jest orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS. A
w razie zgłoszenia sprzeci
wu, w ciągu 14 dni od jego
wydania - orzeczenie komi
sji lekarskiej.
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REKLAMA

Piłka na dużym ekranie_ _ _ _ _ _

Spektakle Teatru Tańca Navras

Start o godz. 20.30, bilety

kwiecień

2-10

kwiecień

19 zł. Na początku kwietnia

13

na ekranach kin sieci Mul

sobota

tikino odbędą się trans

misje wybranych spotkań ćwierćfinału Ligi

Start o godz. 18.00, wstęp wol

ny. W Klubie Energetyka Funda
cji Elektrowni Rybnik odbędzie
się premiera dwóch spektakli Te-

atru Tańca Navras. Zaprezentowane zostaną

Mistrzów! Liga Mistrzów UEFA w jakości High

spektakle „Zauważyć przestrzeń” oraz „nija

Definition zobaczymy w kinach sieci Multikino

kie, żeńskie, męskie”, a w przerwie pomiędzy

dzięki platformie NC+. 2 kwietnia mecz Paris

spektaklami koncert Dany D'angelo.

CO CIEKAWEGO W REGIONIE

Wernisaż malarstwa Mariana Chmieleckiego_ _ _ _ _
kwiecień

3

środa

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

FC Barcelona - Paris Saint Germain.

kwiecień

Babski Comber w Niedobczycach

13

Start o godz. 18.00. Kolejny

kwiecień

5i6

piątek, sobota

sobota

Start o godz. 18.00, bilety 15

zł. Teatr Guziczek działający
w Rybnickim Centrum Kultury

łośników Ziemi Raciborskiej zaprasza na wernisaż
malarstwa Mariana Chmieleckiego.

Przed sklepem jubilera - spektakl Karola Wojtyły

Saint Germain - FC Barcelona. 3 kwietnia
Real Madryt - Galatasaray SK. 9 kwietnia Bo
russia Dortmund - Malaga CF, a 10 kwietnia

RACIBÓRZ
Start o godz. 17.00, wstęp wolny. Towarzystwo Mi

kwiecień

6

sobota

RADLIN
Start o godz. 17.00, bilety 20 zł. W Miejskim Ośrodku
Kultury w Radlinie o godz. 17.00 rozpocznie się spek

takl na podstawie dramatu Karola Wojtyły „Przed

sklepem jubilera”. Wystawi go Amatorski Teatr im. ks. kard. Karola
Wojtyły z Myślenic. Bilety do nabycia w MOK.

zaprasza na premierę spektaklu

Babski Comber w Niedob-

bajkowego „Zielony Wędrowiec” w reżyserii

czycach i kolejny rekord. W

Izabeli Karwot.

Tolkien, gdyby żył, też by był...

tym roku w niedobczyckiej

placówce kulturalnej na corocznym combrze

bawić się będzie prawie dwa tysiące pań! W
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach

już od początku roku trwają przygotowania

do jednej z największych cyklicznych imprez
dla pań w regionie - chodzi oczywiście o tra
dycyjny Babski Comber. W tym roku Babski

Comber odbędzie się w dniach 5, 6, 12, 13,

19, 20, 26 oraz 27 kwietnia.

Zumba charytatywnie
kwiecień

7

niedziela

Start o godz. 14.00, bilety-ce-

giełki 15 i 20 zł. Trzy godziny
energetycznej zumby oraz gość

specjalny : Daniel Kaczmarczyk

czyli DKA - polski wokalista, raper i lekkoatle
ta. Wejściówki/cegiełki będą do nabycia w
dniu imprezy przy wejściu, można je rezerwo
wać telefonicznie pod nr telefonu 501-203
-778 oraz zgłaszać swój udział na maila

bigstar12@interia.pl. Cegiełki w cenie 15 zł i

20 zł. Dochód z cegiełek przeznaczony będzie
na leczenie dwuletniego Tomaszka Bernackie-

go, podopiecznego Fundacji Iskierka.

Music & Soul Festival
kwiecień

7

niedziela
\_____ ______

O dietach w teatrze
kwiecień

14

niedziela

Start o godz. 19.00, bilety 50
i 70 zł. Rybnickie Centrum
Kultury zaprasza na spektakl

komediowy „Dieta cud”. Wystą

pią Grażyna Barszczewska, Ewa Dałkowska,

Start o godz. 18.00, bilety 40 i

Ewa Kuklińska, Maria Bujas, Alicja Kwiatkow

50 zł. Rybnickie Centrum Kultu

ska. Akcja sztuki dzieje się w ciągu dwóch

ry zaprasza na pierwszą edycję

ostatnich dni na planie reality show w domu

nowego festiwalu Music & Soul

Slim Brothera. Trzy finalistki walczą o wielką

Festival. Wystąpią: Ruth Waldron, Jnr Robin

wygraną, która oprócz pokaźnej kwoty przy

son, Beata Bednarz, Magda Anioł, KOLAH,

nieść ma zwyciężczyni sławę, status gwiazdy i

Joachim Mencel - piano, Adam Szewczyk

dostatnie życie.

- gitara, Kinga Gtyk - bas, Irek Gtyk - per

Blues w Palecie
kwiecień

6

sobota

Start o godz. 20.30, bilety 6 i 8
zł. Rybnicki pub Paleta zaprasza

kwiecień

14

niedziela

ŻORY
Start o godz. 18.00, bilety 5 zł. Grupa teatralna
Skene z Miejskiego Ośrodka Kultury ma za sobą trzy

spektakle muzyczne, które zgromadziły licznie żorską

publiczność w poprzednich latach: „Gadu gadu nocą”, „Komu

piosenkę” i „Niebo z moich stron”. W tym roku grupa zaprasza na
spektakl na motywach powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit”. Poprzez

wędrówkę głównego bohatera - przede wszystkim tę wewnętrzną

- pokaże nam, że warto w życiu otwierać się na zmiany. Reżyserem

spektaklu jest Paweł Kontny, a wystąpią dla nas: Mariusz Brząkalik

kusja, Grzegorz Kańtoch - perkusja, Tomasz
Kańtoch - bas, Wojtek Świerczyna - gitara,

(w tytułowej roli) Alicja Maryńczak, Diana Szymura, Aneta Antosiak, Magdalena Miś, Marian Wrzodak, ks. Maciej Michałek, Piotr

Tomek Kałwak - instrumenty klawiszowe,

Pańczyk, Jakub Gola, Bartłomiej Bortel, Kamil Owczarek i Paweł

Mateusz Głuszak- gitara

na kolejny koncert bluesowy.

Głowaty. Skene będą wspierać swoimi występami tancerze z grupy

Tym razem wystąpi zespół

Modern Jazz, również z Miejskiego Ośrodka Kultury, w choreogra

Debris of Blues. Rockowa siła, bluesowy

fii opracowanej przez Artura Stelmaczonka.

duch i leitmotiv południa - muzyka zespołu

Debris of Blues nawiązuje do absolutnych

Steve Vai koncert

klasyków gatunku, zarówno w brzmieniu, jak
i przesłaniu.

czerwiec

Rybnik jak Wenecja_ _ _ _ _ _ _ _

Familijny Bal Etno_ _ _ _ _ _ _ _ _
kwiecień

6

sobota

środa

kwiecień

Start o godz. 21.00, bilety 20 i
10 zł. Dom Kultury w Rybniku

- Niewiadomiu zaprasza na
Familijny Bal Etno - zabawę

taneczną dla dorosłych i dzieci od 7 roku
życia. W programie nauka prostych układów

Rosyjski dramat w DKF
kwiecień

rystycznych melodii kultury europejskiej,
wspólna zabawa w miłej atmosferze oraz

poczęstunek. Bilety dla dorosłych w cenie 20
zł, dla dzieci 10 zł. Rezerwacje do 4 kwietnia.

Rurarze w Klubie Energetyka
kwiecień

6

sobota

Start o godz. 20.00, wstęp wol
ny. W Klubie Energetyka Funda

cji Elektrowni Rybnik odbędzie
się premiera spektaklu „Rura

Start o godz. 19.00, bilety 13

21

niedziela

Start o godz. 18.00, bilety 90
zł. Rybnickie Centrum Kultu

Start o godz. 19.00, bilety 160/300 zł. Steve Vai jest
prawdziwym wirtuozem gitary, wizjonerskim kompo
zytorem i producentem muzycznym, uznawanym za

jednego z najlepszych gitarzystów wszechczasów. Gry na gitarze

ry zaprasza na widowiskową

zaczął się uczyć w wieku 12 lat od samego Joe Satrianiego, zaś w

operetkę Johanna Straussa pt.

wieku 18 zaczął karierę u boku Franka Zappy! Przez te wszystkie

zł. DKF „Ekran” zaprasza do

„Noc w Wenecji”. Na deskach RCK wystąpią

lata zdobył wiele nagród - zaczynając od statuetek Grammy, a na

Rybnickiego Centrum Kultury

artyści Gliwickiego Teatru Muzycznego. W ka

Les Paul Award kończąc.

na pokaz rosyjskiego filmu „Była

nonie operetkowych przebojów stałe miejsce

Na swoim koncie ma ok.

sobie baba”. Prawdziwy, monumentalny film

zajęła zwłaszcza pochodząca z niej przepięk

60 płyt. W jego dyskografii

wielkiego formatu o wydarzeniach w Rosji w

na serenada Caramella „Zejdź do gondoli”.

znajdują się m.in. albumy

wieku XX, m.in. o podłości i ślepym posłuszeń

W Gliwickim Teatrze Muzycznym „Noc w

nagrane wspólnie z Zappą,

stwie. W roli głównej Darya Yekanasova.

Wenecji” reżyseruje Marcin Sławiński, jeden z

Davidem Lee Rothem (Van

najlepszych polskich reżyserów komediowych,

Halen) czy Whitesnake.

8

poniedziałek

tanecznych prowadzona przez instruktora-wodzireja, Ilonę Zegarską, do charakte

12

WROCŁAW, HALA LUDOWA

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

9

wtorek

Start o godz. 13.00, wstęp wol

ny. Ppłk. Tadeusz Dłużyński oraz
rybnicki Związek Piłsudczyków

zapraszają na prelekcję histo

a za pulpitem dyrygenckim stanie Wojciech

Niewiarygodne, porywają

Rodek, kierownik muzyczny GTM.

ce wykonane z wyczuciem,

Szkolna orkiestra w Rybnickim
Centrum Kultury_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

elektryzującą pasją so

pełną świadomością oraz

kwiecień

lówki Steve'a Vaia to coś,
za co jedni go kochają,

Start o godz. 18.00, bilety 25,

a inni nienawidzą. Jedno

15 zł. Rybnickie Centrum Kultury

jest pewne, nie da się

zaprasza na koncert Orkiestry

wysłuchać jego koncertu i

rze” w wykonaniu Teatru Mariana Bednarka

ryczną „Tajemnice Katynia”. Spotkanie odbę

- dramat w jednym akcie. Ideą dramatu jest

dzie się w sali kinowej Rybnickiego Centrum

metafora rury, iż wszyscy mieszkamy w rurze,

Kultury. Do udziału w prelekcji organizatorzy

w wielkiej kosmicznej dziurze, jak zauważył to

szczególnie zachęcają młodzież szkolną oraz

Roberto Fiori (Włochy). W programie utwory

Więcej informacji: www.

również Witkacy.

wszystkich pasjonatów historii.

E. Elgara, O. Respighi, E. Griega

drumfest.pl

30

wtorek

Szkoły Szafranków pod dyrekcją

wyjść z niego bez emocji.
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Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wyginięcia ryb w leszczyńskim stawie. Winę zrzucono na... wędkarzy opiekujących się stawem.

Wędkarze kozłem ofiarnym?
LESZCZYNY. Sprawa śnię

Wszystko przez ścieki

tych ryb w stawie przy ul.
Polnej w Leszczynach świa
tło dzienne ujrzała miesiąc
temu. Wówczas Henryk
Kania i Stanisław Trzeszczkowski, gospodarze stawu z
ramienia sekcji wędkarskiej
przy Rodzinnych Ogrodach
Działkowych „Pod Dębami”
uderzyli na alarm, wyławia
jąc z wody hurtowe wręcz
ilości śniętych ryb. Publicz
nie zaczęli się też domagać
wyjaśnienia, co spowodowa
ło, iż niemal wszystkie ryby
z tętniącego dotąd życiem
stawu padły. Nagłośnienie
sprawy spowodowało, że
do akcji w końcu wkroczył
wydział ekologii czerwioneckiego magistratu, poli
cja, powiatowy inspektor
weterynaryjny, a na koniec
prokurator. Śledztwo mają
ce wyjaśnić przyczyny wytrucia ryb ruszyło z wielkim

Według wędkarzy ryby
padły w wyniku zanieczysz
czenia stawu. Powodem nie
szczęścia było dostanie się do
stawu ścieków komunalnych

rozmachem, a po... pięciu
dniach zostało umorzone,
zrzucając winę na gospoda
rzy stawu. Ci są oburzeni, bo
nie byli nawet przesłuchani.
Ich zdaniem wygląda na to,
że sprawę „zamieciono pod
dywan”. Nie ma ani win
nych, ani ryb.

z osiedla Leszczyny. - Od po
czątku podejrzewaliśmy, że
przyczyną zatrucia ryb jest za
nieczyszczenie cieku dopro
wadzającego wodę do stawu
przez PWiK, które miewa awa
rie i ścieki komunalne wpływa
ją do cieku z jednej z działek
ogródków przy ul. Sienkiewi
cza. Na jednej z działek znaj
duje się studnia, z której w
przypadku awarii kanalizacji
ścieki dostają się do cieku zasi
lającego staw - mówi Henryk
Kania. Jak dodaje, fakt taki
miał miejsce już w 2012 roku,
i to nie po raz pierwszy. Jako
gospodarz stawu kilkakrotnie,
jeszcze w styczniu dzwonił do
prezesa ROD Artura Szweda
z prośbą o interwencję. Ten
obiecał, że sprawę załatwi, ale
zdaniem wędkarzy nie zrobił
nic, a ryby padały całymi par
tiami. Skończyło się na wygi
nięciu praktycznie wszystkich
ryb w stawie.
Ponieważ w związku z wy
stępującymi mrozami tafla
stawu była ścięta grubym lo

dem wyciągnięto tylko cześć
padłych ryb, które zakopano
obok stawu. Kilkanaście dni
temu, po ustąpieniu lodu stra
żacy z leszczyńskiej OSP spu
ścili część wody i wspólnie z
wędkarzami wyłowili resztę
nieżywych ryb. Wraz z tymi
zakopanymi wcześniej czerwionecki ZDiSK miał je oddać
do utylizacji. Wędkarze szacu
ją straty na jakieś pół tony ryb.
- 25 karpi, 4 tołpygi, 17 amu
rów, 10 szczupaków, 40 lesz
czy, 5 okoni, 4 sumy, do tego
300 kg płotek. Tyle śniętych
ryb wyciągnęliśmy ze stawu.
W sumie 475 kg. Ryby w tym
stawie wyginęły niemal całko
wicie - wylicza Henryk Kania.
Czy ktoś, kiedykolwiek ponie
sie za to jakiekolwiek konse
kwencje?

Prokurator umorzył
Sprawą prawdopodobne
go zatrucia wody w stawie
zajął się komisariat policji w
Czerwionce-Leszczynach, po
wiadomiony przez jednego z
wędkarzy. Dopiero to donie
sienie spowodowało oględzi
ny miejsca, pobranie próbek
wody i kilku śniętych ryb do
badań. Na miejscu jednak po
licjantom nie udało się znaleźć

jakichkolwiek śladów wska
zujących na przedostanie się
do wody toksycznych sub
stancji. Ściągnięty na miejsce
powiatowy lekarz weterynarii
nie stwierdził, aby padnięcie
ryb miało związek ze skaże
niem wody. Ponieważ na sta
wie śledczy ujawnili grubą
warstwę lodu, stwierdzili w
sposób oczywisty, że ryb nikt
niczym nie zatruł, ale z powo
du zbyt małej ilości tlenu same
się udusiły. Po przesłuchaniu
świadków oraz wysłuchaniu
wyjaśnień ichtiologa policja
zdecydowała się przesłać do
rybnickiej prokuratury posta
nowienie o umorzeniu śledz
twa. Szczególnie powalające
są wyjaśnienia ichtiologa Jac
ka Achingera, który stwier
dził, że z pobranych próbek
nie da się ustalić skażenia
wody. W tym celu wiarygod
nym jest wyłącznie badanie
próbek wody pobranych w
dniu odkrycia śniętych ryb.
W świetle takich wniosków
śledczych prokuratura re
jonowa w Rybniku „wobec
braku danych uzasadniają
cych podejrzenie popełnie
nia przestępstwa” śledztwo
umorzyła. Jednak z argumen
tami tymi nie chcą zgodzić

się wędkarze. Twardo stoją
na stanowisku, że staw został
zanieczyszczony, a wyginięcie
ryb spowodowało dostanie
się do niego ścieków komu
nalnych. Najbardziej jednak
zbulwersowani są tym, że o
spowodowanie tego nieszczę
ścia obwinia się. gospodarzy
stawu, którzy od paru miesię
cy domagają się wyjaśnienia
sprawy i ukarania winnych.

Mają żal do prezesa
Wędkarze i gospodarze
stawu z ramienia sekcji węd
karskiej przy Rodzinnych
Ogrodach Działkowych „Pod
Dębami” mają ogromny żal
do prezesa tychże ogrodów.
Lista zarzutów obwinianych
gospodarzy jest długa. Kwe
stionują oni kilkutygodnio
wą bezczynność prezesa
ROD w tej sprawie mimo
kilkakrotnego
zgłaszania
mu problemu. Zastanawiają
się dlaczego, choć przecież
wskazywali działkę, z któ
rej spływają nieczystości do
cieku, nie przeprowadzono
na niej wizji lokalnej. Zgod
nie podkreślają, że ostatnie
zanieczyszczenie stawu i za
trucie ryb nie jest pierwszym.
Niestety mimo zgłoszeń nikt

nie reagował. Pytań i wątpli
wości jest wiele. - Dlaczego
nie zbadano wody i ryb w
dniu, kiedy zostało to zgło
szone, ale po terminie, kilka
dni później. Na jakiej podsta
wie powiatowy lekarz wete
rynarii uznał, że ryby nie są
zatrute? Wreszcie dlaczego
podczas czynności prowa
dzonych na miejscu przez
policję wyjaśnienia składał
nie robiący nic prezes ogro
dów, a nie gospodarz stawu,
który od początku próbował
zapobiec stratom - dociekają
wędkarze. Nie rozumieją też
dlaczego prezes Szwed bro
nił się rekami i nogami przed
udostępnieniem postanowie
nia prokuratora ani Henry
kowi Kani, ani wędkarzom.
Zrobił to dopiero w wyniku
nacisków, ale niestety po tym,
jak upłynął termin możliwo
ści wniesienia zażalenia przez
wędkarzy. Co dalej będzie z
leszczyńskim stawem? Nie
wiadomo, czy dalej będzie
użytkowany przez wędkarzy.
Obawiają się oni bowiem, że
może to być koniec tej for
my rekreacji w znajdującym
się na trasie ścieżki „Wśród
leszczyn i śladów Bartelta”
stawie.
(MS)

Już za kilka miesięcy samotne kobiety z dziećmi znowu będą mogły zamieszkać w leszczyńskim
azylu. Tym razem pod skrzydłami gminy.

Dom Samotnej Matki i Dziecka wrócił do gminy
LESZCZYNY. Trwający blisko
trzy lata spór Towarzystwa
św. Brata Alberta z gminą
o budynek Domu Samot
nej Matki w Leszczynach
definitywnie się zakończył.
I to zupełnie niespodziewa
nym rozdaniem. Sprawa
„własności” leszczyńskiego
azylu dwukrotnie stawała
na wokandzie sądowej. Za
równo w pierwszej instan
cji jak i w apelacji głównym
argumentem, który podno
siła gmina było to, że towa
rzystwo swoją działalność
prowadziło niezgodnie z
przepisami prawa narażając
życie i zdrowie pensjonariu-

szek. Dwukrotnie jednak
z sądowych potyczek zwy
cięsko wychodziło Towa
rzystwo św. Brata Alberta.
- Chociaż wyrok dla nas był
niekorzystny, był prawomoc
ny i szanujemy decyzję sądu
- oznajmia Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka czerwioneckiego magistratu. Z
początkiem br. gmina i towa
rzystwo miały się spotkać, by
„dogadać” kwestie zrealizo
wania postanowienia sądu
i sformalizowania przeka
zania budynku. Tymczasem
sprawa przybrała nieocze
kiwany obrót. Towarzystwo
przekazało obiekt gminie.

Przez cały czas trwania spo
ru budynek stał zamknięty i
niszczał. Z chwilą otrzyma
nia budynku do wnętrza
weszły ekipy remontowe
Zakładu Gospodarki Miesz
kaniowej, ostro zabierając
się za remont. Jak wyjaśnia
Hanna Piórecka-Nowak po
wstanie tam około 10 pokoi
różnej wielkości. - Będą one
przeznaczone dla samotnych
kobiet z dziećmi. Obecnie sa
motnym matkom z dziećmi
znajdującymi się w ciężkiej
sytuacji gmina zapewnia
miejsce w hotelu czynszo
wym przy ul. Młyńskiej wyjaśnia. Wyremontowanie

budynku nie będzie drogie,
bo powinno zamknąć się w
kwocie około 35 tys. zł. - Na
prace budowlane typu drob
ne naprawy, remonty, insta
lacje potrzebujemy około 20
tys. zł. Z kolei na ostateczną
adaptację czyli wyposaże
nie mieszkań w zależności
od potrzeb powinno wystar
czyć około 15 tys. zł - mówi
Marian Uherek, dyrektor
czerwioneckiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Jak dodaje, placówka po
winna zostać uruchomiona
w ciągu najbliższych kilku
miesięcy. Najprawdopodob
niej pierwsze mamy z dzieć-
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W minioną środę ekipa stolarzy z Czuchowa montowała w
obiekcie kuchnię dla mam

mi będą mogły zamieszkać
w leszczyńskim azylu już la
tem br. Póki co, Dom Samot
nej Matki i Dziecka będzie
funkcjonował jako placówka
gminna. Możliwe jednak, że

do współpracy włączy się
powiat rybnicki. - Złożyli
śmy powiatowi propozycję
współpracy. Czekamy na od
powiedź - informuje Hanna
Piórecka-Nowak.
(MS)

!

Kąpielą w żorskim Śmieszku czerwioneckie morsy zakończyły sezon

FOT ROMAN KUZIOR

CZERWIONKA, ŻORY Miłośni

Morsy z Luxtorpedy pożegnały zimowy sezon mocnym akcentem

cy zimnych kąpieli z Grupy
Biegowej Luxtorpeda, ich
rodziny oraz przyjaciele w
niedzielny wieczór, 17 mar
ca spotkali się nad stawem
Śmieszek w Żorach. Przy
ognisku pieczono kiełbaski
oraz dzielono się wrażenia
mi. Kilkanaście morsów,
nie zważając na chłód i
przenikliwy momentami
wiatr, oświetlając sobie
drogę pochodniami po raz
ostatni zanurzyło się w wo
dzie, kończąc w ten sposób

bardzo udany sezon. Wcze
śniej oczywiście odbyła się
odpowiednia rozgrzewka,
a ponieważ staw skuty był
lodem trzeba było wyrą
bać drogę, by morsy mogły
dotrzeć na odpowiednią
głębokość. Czerwioneccy
amatorzy zimowych kąpie
li w zakończonym sezonie
spotykali się aż 19 razy. Z
okazji do kąpieli skorzysta
ło około 50 osób. Niektórzy
potraktowali to jako jed
norazową przygodę, inni
jako hobby, wprowadzając

zimne kąpiele na stałe do
kalendarza swoich zajęć. Z

otrzymali
przygotowany
przez profesjonalistów 10-ty-

nastaniem wiosny, póki co
tej kalendarzowej, Luxtorpeda ma dla mieszkańców ko
lejną propozycję. Zaprasza

godniowy plan treningowy.
Treningi będą odbywać się

wszystkich biegaczy-amatorów oraz osoby uprawiające
nordic walking do wspól
nych treningów. Pierwsze
spotkanie odbyło się w mi
nioną sobotę przy boisku
czerwioneckiego MOSiR.
Dla najmłodszych przygo

towano zabawy na boisku,
zaś początkujący biegacze

w miejscowościach gminy
Czerwionka-Leszczyny oraz
w Gaszowicach i Orzeszu.
- Mile widziani są zarówno
doświadczeni biegacze, jak i
pragnący dopiero rozpocząć
swą przygodę z bieganiem
- zachęca Jakub Pawliszyn

z Luxtorpedy. Kolejny, wio
senny trening z Luxtorpedą odbędzie się 6 kwietnia
w Stanowicach.
(MS)
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130 mieszkańców przyszło na spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.
Do końca dotrwało kilkadziesiąt osób. Temat śmieci powrócił też na sesję rady miejskiej.

Burzliwie o śmieciach
CZUCHÓW,
CZERWIONKA-LESZCZYNY. Zebranie, które
odbyło się przed świętami
zorganizowano po to, by przy
bliżyć mieszkańcom, sprawy
związane z wejściem w życie
już za trzy miesiące nowej
opłaty za śmieci. Głównie do
tyczące deklaracji śmieciowej
oraz problemów w obszarze
administracyjnym.
Z mieszkańcami spotka
ły się pracownice wydziału
gospodarki odpadami Anna
Chwołka oraz Elżbieta Kro
czek. Panie znalazły się pod
ostrzałem pytań czuchowian.
Najbardziej dostało się im za
wysokość opłaty, jaką przyj
dzie czuchowianom płacić za
śmieci od lipca. Choć urzęd
niczki kilkakrotnie podkreśla
ły, że to nie one zdecydowały
o cenie, mieszkańcy nie szczę
dzili im ostrych słów. Ludzie
dopytywali, dlaczego na spo
tkaniu nie pojawił się nikt z
przedstawicieli władz. Kiedy
chcieli zadać pytania radnym
reprezentującym dzielnicę w
radzie miejskiej okazało się,
że żadnego na sali nie ma. An
toni Procek w ogóle nie przy
szedł, z kolei Stefania Szyp po
godzinie musiała spotkanie
opuścić. Wiele osób przyszło
na spotkanie, by usłyszeć od
powiedzi na konkretne pyta
nia, ale nie wszyscy wrócili
do domu usatysfakcjonowa
ni odpowiedziami. Sprawa
„śmieciowych” spotkań in
formacyjnych, jakie odbyły
się we wszystkich sołectwach
i dzielnicach stanęła też na
ostatniej sesji rady miejskiej.
- Z zebrań zrobiła się polity
ka - stwierdził burmistrz Wie
sław Janiszewski.

Jak to jest z tymi
śmieciami?
Przewodniczący zarządu
dzielnicy Adam Karaszewski w specjalnej prezentacji,
prosto i wyczerpująco wyja
śnił zebranym najistotniej
sze kwestie dotyczące nowej
ustawy „śmieciowej”. Czuchowianie dowiedzieli się,
że nowa ustawa nakłada na
nich obowiązek segregacji
odpadów oraz co mieszkańcy
będą segregować i do jakich
kubłów bądź worków mogą
wrzucać. Przewodniczący
zatrzymał się trochę dłużej
przy dwóch stawkach, jakie
obowiązują na terenie gminy
- 12 zł dla tych, którzy segre
gują śmieci i 20 zł dla tych,
którzy tego nie robią. Wyja
śnił, że ustalone przez radę

miejską opłaty nie są staw
kami ostatecznymi zarówno
na plus, jak i na minus. Ceny
mogą się zmienić w zależ
ności od tego jak zakończy
się przetarg na odbiorcę
gminnych śmieci oraz fak
tyczną liczbę mieszkańców.
Ta ostatnia znana będzie po
15 kwietnia, kiedy zakończy
się przyjmowanie deklaracji
śmieciowych. Wtedy okaże
się, ile naprawdę jest w Czerwionce-Leszczynach miesz
kańców. Adam Karaszewski
przypomniał o obowiązku
wypowiedzenia dotychcza
sowych umów. Czuchowianie wysłuchali prezentacji,
jednak po jej zakończeniu
wielu stwierdziło, że tę wie
dzę już posiada. Potem zaczął
się ostrzał urzędniczek.

Na co pójdą
nasze pieniądze?
Najwięcej uwag ludzie mieli
do stawek jakie od lipca będą
musieli zapłacić za wywóz
śmieci oraz w jaki sposób
gmina będzie zarządzać pie
niędzmi z opłaty śmieciowej.
- W ciągu roku planujecie ze
brać za śmieci w całej gminie
ponad 6,1 mln zł. Jak te pie
niądze będą wydane? Ile za
wywóz, ile za koszty admini
stracyjne - dociekał Jan Pala.
O ilość śmieci, jakie mają być
zebrane z terenu Czuchowa
dopytywał się z kolei Stani
sław Furgał. Kiedy urzędnicz
ki oznajmiły, że obecnie nie
mają takich danych, czuchowianin stwierdził, że przyszły
na spotkanie nieprzygotowa
ne. Furgał nie dał jednak za
wygraną i przerzucając swo
je notatki, atakował dalej.
- To proszę mi wyjaśnić, co
oznaczają zapisy - w punkcie
pierwszym koszty administra
cyjne 400 tys. zł, i w punkcie
drugim pozostałe koszty ad
ministracyjne 250 tys. zł. 750
tys. zł kosztów administra
cyjnych to jest nienormalne
- grzmiał czuchowianin. Nie
stety na swoje pytania nie uzy
skał odpowiedzi. Dowiedział
się natomiast, że pieniądze z
opłaty śmieciowej nie trafią
do „wspólnego” wora, ale na
specjalnie wydzielone konto
„śmieciowe”.
Mieszkańcy
zarzucili
urzędniczkom, że uchwała
nie została przygotowana
tak jak należy. - Wszystko
robicie na odwrót. Ustalacie
cenę, a teraz bierzecie się za
przetarg. Najpierw powinien
być rozstrzygnięty przetarg,

Na spotkaniu w sprawie śmieci zjawiło się 130 mieszkańców Czuchowa

potem ustalona stawka, a
nie na odwrót - punktował
Grzegorz Piskorz. Urzędnicz
ki odpierały ataki, starając
się tłumaczyć i odpowiadać
na pytania, jednak z sali raz
po raz słychać było zdener
wowane głosy zarzucające
włodarzom gminy, że całą
uchwałę „śmieciową” zro
biono po partyzancku i bez
konsultacji z mieszkańcami.

Wszystko w jednej
opłacie, a śmieci pod
kontrolą
Mimo gorącej atmosfery
niektórzy ze spotkania wy
szli zadowoleni. Kiedy bo
wiem mieszkańcy zarzucili
władzom gminy, że te uszczę
śliwiły ich największymi
cenami za śmieci w okolicy
dowiedzieli się, że 12 zł staw
ka obejmuje nie tylko opłatę
za tradycyjny kubeł. - W ra
mach tych 12 zł będziecie
państwo mieli zapewnione
odbiór pojemników, odbiór
worków, gruzu, a dodatkowo
dwa razy w roku odpadów
wielkogabarytowych - wyja
śniła Anna Chwołka. Ponadto
jeśli w którymś gospodarstwie
będzie więcej odpadów wiel
kogabarytowych to wystarczy,
że zadzwoni się do ZDiSK, a
pracownicy przyjadą je ode
brać, też w ramach tej samej
opłaty. - A co, jeśli dziecko
zbije mi szybę w oknie i będę
musiał wrzucić to szkło do
kubła? Czy wtedy będę płacił
więcej, bo policzycie mi za niesegregowanie? - dopytywali
z sali. Urzędniczki rozwiały
też wątpliwości odnośnie
tego, co uważane będzie za
odpady segregowane, a co za
niesegregowane. - Stłuczoną
szybę można wyrzucić do
kubła ze żwirem i będzie to
kubeł zmieszany, a państwo

dalej zapłacicie jak za śmieci
segregowane - wyjaśniały
pracownice wydziału gospo
darki odpadami. Na pytanie,
kto oceni fakt, czy śmieci są
segregowane bądź nie czuchowianie usłyszeli, że będzie
to należało do przedsiębiorcy,
który śmieci odbierze. Gmina
jednak śmieci odbierane z jej
terenu będzie monitorowała.
Nie zdarzy się już sytuacja, że
w trakcie przejazdu na wysy
pisko część z nich gdzieś wy
paruje. - Zostanie zakupione
specjalne oprogramowanie,
które będą miały zainstalo
wane śmieciarki. Dzięki temu
my będziemy dokładnie wie
dzieć, a nawet widzieć drogę,
jaką pokonywać będą śmieci
od momentu odebrania ich
z posesji aż do dostarczenia
ich na wysypisko. Państwo w
każdej chwili możecie spraw
dzić, czy tyle śmieci ile zostało
od was odebrane zostało wy
wiezione - poinformowały
urzędniczki.

Dla nas to kara
Bez odpowiedzi pozostały
jednak pytania mieszkańców,
którzy zainwestowali w eko
logię. Głownie tych, którzy
na własny koszt, bez dopłat
zmienili tradycyjne ogrzewa
nie na ekologiczne, zamonto
wali solary czy wybudowali
przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Niektórzy zrobili
to kosztem wzięcia kredytu
bankowego. - Dla nas te 12
zł to jest kara. Zdecydowali
śmy się na zainwestowanie
w ekologię, a teraz będziemy
płacić dokładnie tyle samo,
ile sąsiad, który pali w piecu
stare opony. Czy dla takich
osób jak my gmina przewi
działa jakieś bonifikaty? dociekała Alicja Kisiel. Padły
też pytania dotyczące rodzin

wielodzietnych, dla których
lipcowa opłata będzie zabój
cza. Względem gospodarstw
ekologicznych odpowiedź
nie padła. Jednak w kwestii
rodzin wielodzietnych urzęd
niczki wyjaśniły, że stawka za
śmieci ustalona została w sta
rym roku. Wówczas jeszcze
nie było do ustawy noweli
zacji. Od br. jest nowelizacja,
która daje możliwość różnico
wania stawek. O tym samym
radnych poinformował bur
mistrz Wiesław Janiszewski
na ostatniej sesji rady miej
skiej. - Gmina procesowała
na tzw. starej ustawie. Obec
nie funkcjonuje już nowa w
oparciu o nowelizacje. My się
do tych nowinek ustosunku
jemy i będziemy rozmawiać
na ten temat z mieszkańcami
na spotkaniach, które zostaną
jeszcze zorganizowane - wy
jaśnia włodarz Czerwionki-Leszczyn.

Radni też o śmieciach
Temat spotkań śmiecio
wych w dzielnicach i sołec
twach stanął na ostatniej
sesji rady miejskiej. Do ich
organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia odniósł się
burmistrz Wiesław Janiszew
ski. Stwierdził, że nie miały
one na celu dyskusji w celu
ustalenia ceny, ale po to, by
dyskutowano na temat pro
blematycznych kwestii zwią
zanych z ustawą śmieciową.
- Cena oczywiście jest kon
trowersyjna i co do tego nie
ma wątpliwości. Mnie też to
się nie podoba, że przyjdzie
nam płacić kolejny podatek,
i to najprawdopodobniej
większy niż płacimy za śmie
ci teraz, ale takie są realia,
odgórne decyzje i przepisy
unijne oraz te przyjęte przez
naszych posłów. Ustawa, na

którą nie mamy wpływu, na
rzuca na samorząd określone
obowiązki, regulacje i przepi
sy. Podczas spotkań z miesz
kańcami wiele zarzutów
padło pod adresem radnych,
że przyjęli takie, a nie inne
stawki. Radni podejmując
tę decyzję spełnili swój obo
wiązek, po to, by można było
wdrożyć ten system i praco
wać. Gdybyśmy nie zdążyli
wdrożyć systemu musielibyśmy płacić ogromne kary wyjaśnił burmistrz.
Pełnomocnik burmistrza
ds. inwestycji wyjaśnił po
wód tego, że w sprawie cen
nie odbył się konsultacje z
mieszkańcami. - Nie da się
konsultować ceny, bo zeszlibyśmy do złotówki i tym
sposobem położyli budżet na
łopatki - stwierdził. Janiszew
ski podkreślił, że niesprawie
dliwie wielu mieszkańców
argumentuje, że z pieniędzy
za śmieci będzie łatany bu
dżet gminy. - Uchwały śmie
ciowe rada podjęła nie po to,
żeby poprawić urzędnikom,
ale żeby gospodarka śmiecia
mi była jak najlepsza. To, co
zostanie zebrane w budżecie
śmieciowym, nie pójdzie na
pensje czy umeblowanie biur.
Te pieniądze można prze
znaczyć tylko na gospodarkę
odpadami - argumentował
burmistrz. Zadeklarował, że
do tematu władze gminy po
wrócą.
Jeśli będzie wystarczająco
dużo środków to być może
rodziny wielodzietne zostaną
objęte programem pomoco
wym. - Nowelizacje ustawy
śmieciowej pozwalają także
na różnicowanie stawek oraz
na to że samorząd może np.
kupić mieszkańcowi kubeł
- wyjaśnił. Sołtys Książnic
Marek Strzech przekazał
przewodniczącemu
rady
uchwałę zebrania wiejskiego
dotyczącego śmieci, apelując
równocześnie, by przy okazji
przyszłych dyskusji w tema
cie śmieci ten zapisany na pa
pierze głos książeniczan był
uwzględniony. - Nie wyobra
żam sobie tego, by zostawić
ludzi z jedną stawką. Cieszę
się, że pan deklaruje możli
wość różnicowania stawek
- stwierdził radny Bogdan
Knopik. Dyskusja rajców o
śmieciach nie była tak burz
liwa jak ta w czuchowskiej
szkole. Wszyscy zgodzili się,
że po tym, jak system ruszy,
konieczne będą kolejne spo
tkania z mieszkańcami. (MS)

Dostali kasę na rowy

Ustalili wysokość inkasa

Zapraszają na „Love Story”

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Gmina

zawarła umowę z Rejonowym

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Na ostatniej sesji radni ustali wynagrodzenie

CZERWIONKA. 10

Związkiem Spółek Wodnych Czerwionka-Leszczyny na konserwację

dla inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśne

na spektakl teatralny na podstawie „Love Story” Ericha Segala. Wystąpi

urządzeń melioracji szczegółowych rowów otwartych Na zadanie to

go. Sołtysi i osoby pełniące obowiązki inkasenta otrzymają 4 proc. zainkaso-

grupa teatralna Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lubliń

przeznaczono z budżetu 110 tys. zł. Za te pieniądze związek będzie

wanej kwoty, natomiast sołtysi pełniący obowiązki inkasenta i dostarczający

cu. Spektakl wyreżyserował ks. Marcin Wojtczak. Przedstawienie odbę

dbał o utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz zachowanie właści

mieszkańcom decyzje podatkowe za pokwitowaniem dostaną 6 proc. zainka-

dzie się w sali widowiskowej MOK. Odbędą się dwa spektakle. Pierwszy o

wej gospodarki wodnej na terenie gminy.

sowanej kwoty.

godz.15.00, a drugi o godz.17.00. Wstęp wolny.

kwietnia (środa) Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
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Objechali drogi i podupadli na duchu
wadzili objazd dróg
gminnych we wszyst
kich sołectwach. Swoje
doświadczenia zawarli
w szczegółowym spra
wozdaniu, które odczy
tane zostało na ostat
niej sesji. Jest sporo do
zrobienia.
Drogi w gminie sprawdzi
ła komisja w składzie Jan
Widenka, Stanisław Musioł,
Rudolf Urbisz, Czesław Porwoł oraz z ramienia urzędu
gminy Grzegorz Porwoł, od

powiedzialny za drogi. - W
sołectwie Lyski zaczęliśmy
od ulicy Sportowej. Od skrzy
żowania do sklepu trzeba by
nałożyć ok. 250 m nowej na
wierzchni. Od skrzyżowania
na ul. Sportowej w kierunku
przystanku Blazel potrzeb
ny jest bieżący remont oraz
cząstkowo nowa nawierzch
nia. Od następnego skrzyżo
wania do ul. Bocznej nowa
nawierzchnia asfaltowa. Od
wylotu z Bocznej na Spor
tową ok. 80 m utwardzenia
tłuczniem. Na ul. Bogunickiej trzeba zrobić ok. 60 m.
Na Powstańców trzeba by
utwardzić ok. 180 m, a na

Krótkiej przełożyć trylinkę
- rozpoczął radny z Adamowic Jan Widenka. Oprócz
tego na ul. Robotniczej w
sprawozdaniu wyszczegól
niono utwardzenie ok. 210
m. - Na ul. Podlesie trzeba
uchwycić wodę opadową z
pól. Jak myśmy przejeżdża
li, to środkiem drogi płynął
strumyk, który rozlewa się na
dole przy posesjach. Trzeba
by wykopać ok. 200 m rowu
po lewej stronie - wyjaśnia
Widenka. Na Kamionki po
trzeba ok. 80 m kostki bru
kowej, która powinna zostać
ułożona do przepompowni.
Na drogach bocznych ul.
Rybnickiej również potrzeba
utwardzenia. Na Łukowskiej
według komisji należałoby
przynajmniej utwardzić od
cinek o długości ok. 150 m,
jeśli już nie uda się sfinanso
wać remontu całej drogi.

W Suminie
i Zwonowicach
Drugim sołectwem, które ob
jechała komisja była Sumina.
Na ul. Sportowej przydałby się
cząstkowy remont nawierzch
ni. Na ul. Łąckiej naprawa w
najpotrzebniejszych
miej
scach oraz przy wyjeździe na
Rybnicką, a na Polnej dodat
kowo utwardzenie nawierzch

ni na długości ok. 200 m. - W
sprawie ul. Dworcowej trzeba
podjąć decyzję, czy będziemy
tam robić coś z mostem, czy w
ogóle rezygnujemy z tych ro
bót - stwierdził Jan Widenka.
W Zwonowicach natomiast
radni odnotowali potrzebę
utwardzenia
nawierzchni
350 m ul. Plebiscytowej. Na
Gaszowickiej trzeba utwar
dzić ok. 250 m do boiska. Stodolska potrzebuje budowy
prawidłowego odwodnienia,
remontu oraz przedłużenia
asfaltu o ok. 50 m do ostat
nich budynków. Na bocznej
Stodolskiej gmina powinna
również utwardzić ok. 60 m.
Na ul. Buczka przydałoby
się utwardzenie do ostatniej
posesji. - Na Rudzkiej, jeśli
proboszcz się dołoży zrobimy
nową nawierzchnię. Trzeba
by zrobić ok. 200 m od ron
da do kościoła - zażartował
radny z Adamowic. Ul. Jankowicka potrzebuje remon
tu cząstkowego i w kierunku
Stodolskiej kanalizacji desz
czowej. Przy ostatnim budyn
ku Osiedla na stoku brakuje
80 m kostki brukowej, oraz w
niektórych miejscach potrze
ba drobnych remontów czy
uzupełnienia kostki. Ponadto
dwie studzienki są zapadnięte
i w jednej brakuje kratki.

Z Bogunic
do Raszczyc
W Bogunicach z kolei re
montu potrzebuje ul. Zatoka.
Na Bączkowcu niezbędne
jest położenie wodościeku i
budowa studni ściekowej. Na
bocznej Bączkowca trzeba
wykonać nową nawierzch
nię. Na Szkolnej radni od
notowali remont cząstkowy
nawierzchni oraz zabudo
wę bariery energochłon
nej. Na Leśnej odnotowano
utwardzenie
konstrukcji
drogi na długości ok. 190
m. Na bocznej Raciborskiej
utwardzenie nawierzchni.
- Komisja doszła do wnio
sku, że najgorsza droga w
całej gminie to ulica Polna
w Adamowicach. Potrzeba
tam wykonania odwodnie
nia, oświetlenia i utwardze
nia nawierzchni. Na bocznej
Rybnickiej do stacji uzdat
niania wody też trzeba
utwardzić nawierzchnię i
tak samo kolejną boczną za
raz za lasem, gdzie są nowe
budynki - powiedział Widenka o drogach w swoim
sołectwie. W Raszczycach
natomiast do utwardzenia
kwalifikuje się Łąkowa, a
na Poprzecznej potrzeba
kanalizacji deszczowej i za
budowy studni ściekowych

Reprezentacja czerwoneckiego magistratu wygrała VI edycję Międzyzakładowego Turnieju Piłki
Halowej Mężczyzn

Zakłady pracy na parkiecie
CZERWIONKA-LESZCZYNY.

przez parkiet przewinęło się
50 zawodników. Po niezwy
kle pasjonującej i zaciętej
rywalizacji na najwyższym
podium stanęła ekipa czerwioneckiego urzędu w skła
dzie: Andrzej Wącirz, Jacek
Korus, Łukasz Korus, Tomasz
Kostelecki, Robert Pawłow
ski, Sławomir Paluch, Zenon
Gorzawski, Michał Dyrcz
oraz Radosław Salamon.
Drugie miejsce przypadło re
prezentacji firma ISM, a trze
cie wywalczyli policjanci z
rybnickiej komendy. Najlep

czyka z Zakładu Odsalania
„Dębieńsko”, a najlepszym
zawodnikiem został Sławo
mir Paluch z zespołu urzędu

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W sumie

szym bramkarzem turnieju
wybrano Damiana Maciasz

ło do twardych pojedynków,
to najważniejsza była dobra

FOT HANNA PIÓRECKA-NOWAK

Areną piłkarskich zmagań
była hala sportowa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Czerwionce, a głównymi
aktorami pracownicy zakła
dów pracy z terenu Czerwionki-Leszczyn i powiatu
rybnickiego. W akcji zoba
czyć można było reprezen
tantów: Komendy Miejskiej
Policji w Rybniku, Komisa
riatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, firmy ISM
Mariusza Pyrchały, Zakładu
Odsalania „Dębieńsko” oraz

Na zawodników czekały puchary, medale, nagrody i dyplomy

gminy Czerwionka-Leszczyny. - Nasza reprezentacja w
zasadzie powinna nazywać
się „Sławomir Paluch i po
mocnicy”. To oczywiste, że
były zawodnik reprezentacji
kraju rozgromił pozostałych
graczy, jednak najważniejsza
była dobra zabawa - żartuje
Andrzej Wącirz z czerwioneckiej ekipy. - Pomimo tego, że
w emocjach nieraz dochodzi

zabawa i możliwość aktyw
nego spędzenia piątkowe
go popołudnia w świetnym
towarzystwie - podkreśla
Sławomir Paluch. Zawod
nik nie szczędzi też komple
mentów kolegom z boiska,
podkreślając, iż poziom był
bardzo wysoki, ponieważ w
każdej drużynie znaleźli się
zawodnicy, którzy już długo
grają w piłkę i wiedzą, co z
nią zrobić na boisku. Nagro
dą dla zwycięskich ekip były
puchary ufundowane przez
burmistrza Wiesława Jani
szewskiego, który kibicował
piłkarzom z trybun. Dodat
kowo każdy z zawodników
otrzymał ufundowane przez
firmęISMMariuszaPyrchały
nagrody rzeczowe - medale,
torby sportowe, bluzy i ko
szulki. Pomimo zwycięstwa
o pechu może mówić repre
zentacja Czerwionki-Leszczyn. To kolejne zawody,
podczas których nie obyło
się bez kontuzji. Urazu bar
ku doznał Jacek Korus, funk
cjonariusz straży miejskiej.
Miesiąc wcześniej operacją
ścięgna Achillesa przygoto
wania do turnieju siatkówki
samorządowców powiatu
rybnickiego zakończyły się
dla burmistrza Wiesława Ja
niszewskiego.
(MS)

oraz wykonania nowej na
wierzchni na odcinku ok.
400m. Sportowa potrzebu
je cząstkowego remontu
oraz wyprofilowania na
nieutwardzonym odcinku.
Na robotniczej odnotowano
przedłużenie nawierzchni
trylinki na ok. 80 m. Na Rudz
kiej potrzebny jest remont
cząstkowy oraz poprawa wy
lotu na drogę z Raciborza do
Gliwic. Na głównej powinny
zostać zabudowane bariery
energochłonne.

Od Żytnej
do Nowej Wsi
W Żytnej potrzebny jest
remont cząstkowy na So
bieskiego oraz wyrównanie
nawierzchni za mostem. Na
Budzińskiej remont cząstko
wy i budowa nawierzchni do
ul. Grabie. Na Leśniej trzeba
dokończyć kanalizację desz
czową i sanitarną na odcin
ku ok. 30 m i położyć nową
nawierzchnię na odcinku
120 m. Na Pogrzebieńskiej
radni odnotowali potrzebę
stworzenia dojazdu do ostat
niego domu. Radni zwróci
li też uwagę na wjazd z ul.
Rybnickiej na Poprzeczną
oraz zjazd na ul. Rybnickiej
przy posesji 44. W Dzimierzu do remontu nadaje się

ul. Powstańców, a boczną
ul. Rzuchowskiej należałoby
utwardzić tłuczniem. Na Wy
gony w potrzebach zanotowa
no utwardzenie nawierzchni,
a na Łąkowej remont. Na ul.
Ks. Raska w Pstrążnej ko
nieczna jest budowa odwod
nienia na długości 150 m do
ul. Morcinka oraz utwardze
nie nawierzchni. Ulicę Ks.
Hojki należy wyrównać, a
boczną ul. Wyzwolenia trze
ba utwardzić. - Na ul. Szkol
nej po lewej stronie, jadąc od
Wyzwolenia, chcemy w tym
roku ułożyć kostkę - mówi
sołtys Małgorzata Dyakow
ska. Ponadto w Pstrążnej ko
misja zanotowała utworzenie
wjazdu do p. Białeckich oraz
utwardzenie Granicznej do
skrzyżowania z ul. Wygony.
Ostatnim sołectwem pod
czas objazdu była Nowa
Wieś. Na bocznej ul. Leśnej
należy wykonać odwodnie
nie i utwardzenie nawierzch
ni. Na Łąkowej i Łącznej
trzeba zrobić odwodnienie i
utwardzenie nawierzchni. Z
kolei na Środkowej trzeba do
kończyć kanalizację deszczo
wą i wykonać nawierzchnię
z kostki betonowej. - To by
było „tylko” tyle - skwitował
z ironią sprawozdanie Jan
Widenka. Szymon Kamczyk

Życzyli wójtowi
wesołych świąt

FOT UG ŚWIERKLAN'

LYSKI. Radni przepro

Przedszkolaki wręczyły wójtowi Antoniemu Mrowcowi
stroik i laurkę

ŚWIERKLANY. 26 marca w

spokojnych i wesołych Świąt

urzędzie gminy mali goście
złożyli życzenia wójtowi
i urzędnikom, wręczając
przy okazji świąteczny upo
minek.

Wielkanocnych i mokrego
dungusa. Dzieci wręczyły
wójtowi własnoręcznie wy
konany świąteczny stroik i
laurkę. Urząd z życzeniami
przed świętami odwiedziła

Do urzędu przybyły dwie
starsze grupy przedszkola
ków z Przedszkola w Jankowicach, życząc urzędnikom

też młodzież z Gimnazjum
im. Księdza Walentego w
Jankowicach.
(ska)
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Podsumowali rok remontów

Chór
do likwidacji
ZWONOWICE.

Na

ostatniej

sesji rady gminy Lyski wójt poin

GASZOWICE. Szef referatu

gospodarki publicznej
Ireneusz Wojtek przy
gotował dla radnych
podsumowanie remon
tów wykonanych przez
Zakład Obsługi Komu
nalnej w Gaszowicach
oraz inwestycji z ubie
głego roku.
Do najważniejszych inwe
stycji ubiegłego roku należy
zaliczyć na pewno budowę
wielofunkcyjnego budynku
w Czernicy przez firmęzWodzisławia. Budowa pochłonę
ła z gminnej kasy ok. 400 tys.

zł. Jeszcze więcej gmina wy
dała na termomodernizacje.
Taka inwestycja w SP Szczerbice kosztowała 546,6 tys. zł,
a w Przedszkolu w Czernicy
653,6 tys. zł. Nieco mniej,
choć też dużo pochłonął ko
nieczny już remont Ośrodka
Kultury i Sportu w Gaszowi
cach (blisko 289 tys. zł). 319,6
tys. zł kosztowała natomiast
przebudowa dróg gminnych
wraz z budową kanalizacji
deszczowej na ul. Powstań
ców w Czernicy.
Mniejsze remonty wyko
nano też w innych budyn
kach gminnych. W urzędzie
wyremontowano pomiesz
czenia byłej piekarni z prze-

znaczeniem na archiwum
oraz pomieszczenia po
agencji PKO. W remizach
w Gaszowicach i Łukowie
wymieniono okna, a w
Czernicy zmodernizowa
no instalację elektryczną.
Gmina partycypowała też
w kosztach remontów dróg
powiatowych. Na przykład
do budowy chodnika na
Rybnickiej w Gaszowicach
gmina dorzuciła powiatowi
prawie 68 tysięcy zł, a na
budowę chodnika przy Wol
ności w Czernicy prawie 93
tysiące zł. Wykonana zosta
ła też nakładka asfaltowa
na ul. Powstańców w Czer
nicy oraz remont chodnika,

nakładka krawężników i
asfaltu na Rybnickiej w Ga
szowicach, jednak do tych
prac gmina nie dołożyła
ani grosza. Spory udział w
modernizacji gminy ma Za
kład Obsługi Komunalnej w
Gaszowicach podległy urzę
dowi. Dzięki pracownikom
ZOK parking w centrum
Gaszowic ma nowe płyty
betonowe, a samochód za
parkować teraz można tak
że obok komisariatu policji.
W Gimnazjum w Piecach
natomiast parking został
utwardzony. Z ważniejszych
prac ZOK należy jeszcze wy
mienić remont przepustu
drogowego na Kolejowej

formował radnych, że bez dodat

Dzięki pomysłowi urzędników i
pracownikom ZOK w strategicz
nych miejscach sołectw gminy
pojawiły się ważne, choć do tej
pory nieobecne słupy ogłosze
niowe. Dzięki temu mieszkańcy
mogą być na bieżąco z ważnymi
informacjami.

kowego finansowania ze strony
gminy od 1 kwietnia przestanie
istnieć zwonowicki chór. Widać,

że

tych

członkowie

organizacji

się wykruszają i bez dodatkowe

go finansowania z naszej strony

sprawa może wyglądać
- mówi

wójt. Sytuacja

ciężko

nie jest

też kolorowa w innych zespołach,
działających w gminie. Na razie

jednak nie zostały podjęte żadne

w Gaszowicach i Łukowie,
oznakowanie pięciu przejaz
dów kolejowych i remonty
elewacji w OSP Gaszowice
i Szczerbice. Oprócz tego
robotnicy stale prowadzą
wycinki drzew i cząstkowe
remonty dróg.
(ska)

kroki.

Będzie książka
o tajemnicach
LYSKI. W tym

roku gmina planu

je wydać książkę. - Mieliśmy już

ostatnie spotkanie z panią dyrek
tor biblioteki w sprawie książki o

Sołectwa bez funduszu, ale nie bez kasy

legendach o gminie, którą przy

gotuje pan Buczyński. W tym roku
publikacja powinna ujrzeć światło
dzienne - mówi wójt Grzegorz

LYSKI. Na ostatniej sesji rady
gminy podjęto decyzję, aby
nie wyodrębniać z budżetu
funduszu sołeckiego, czyli
pieniędzy do dyspozycji so
łectw na specjalnych warun
kach. To nie znaczy jednak,
że rady sołeckie nie dostaną
kasy.
W gminie będzie funkcjo
nował mechanizm przeka
zywania środków tak, jak
w poprzednich latach. War
to w tym miejscu przypo
mnieć, ile pieniędzy dostały
poszczególne rady sołeckie

w poprzednich latach. Takie
zestawienie otrzymali radni,
aby przemyśleć decyzję o
funduszu sołeckim. W zesta
wieniu ujęto kwoty przezna
czone na melioracje, wycinkę
drzew, drogi, oczyszczanie
wsi oraz szeroko pojętą kultu
rę. Sołectwo Adamowice od
2008 roku otrzymało łącznie
do dyspozycji sołtysa prawie
36 tys. złotych. Nieco mniej
przez 5 lat spożytkował sołtys
Żytnej, bo 34,9 tys. zł i Bogunic - 33 tys. zł. W Pstrążnej
wykorzystano 31 811 zł, a

w Nowej Wsi 25 044 zł. Naj
mniej, bo tylko 23,7 tys. zł
otrzymała na swoje potrze
by rada sołecka w Dzimierzu.
Trzy sołectwa przez ostatnie
pięć lat otrzymały między 40
a 55 tysięcy. Były to Raszczyce (53,6 tys. zł), Zwonowice
(44,7 tys. zł) oraz Sumina (42
944 zł). Najwięcej, bo aż 89
788 zł otrzymało centralne
sołectwo Lyski. Największą
część z tej kwoty stanowiły
remonty dróg, które w sa
mym 2009 roku pochłonęły
prawie 28 tys. zł.
(ska)

Gryt. Książka ma promować gmi

nę wraz z jej tradycjami i walora
mi przyrodniczymi.

Sprawdzą
remizy i sprzęt
LYSKI.

Od 8 do 10 kwietnia ko

misja złożona z radnych i człon

ków zarządu gminnego OSP weź
mie udział w objeździe wszystkich
ochotniczych

straży

jednostek

pożarnej działających na terenie

gminy. Kontrole będą miały na

Radni tak jak w poprzednich latach nie zgodzili się na fundusz
sołecki

celu sprawdzenie sprzętu pożar

niczego

i

wyposażenia,

jakim

dysponują poszczególne jednost

Na przedświątecznej sesji rajcy zmierzyli się zaledwie z ośmioma uchwa
łami. Nie było przepychanek ani pyskówek.

Zabrakło na wiatę

Do tanga trzeba dwojga

ADAMOWICE. Gmina Lyski

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Na
podjęcie kilku uchwał pod
czas ostatniej sesji rajcom
wystarczyło
kilkadziesiąt
minut. Dłuższa dyskusja wy
wiązała się, kiedy burmistrz
Wiesław Janiszewski poru
szył temat organizowanych
w dzielnicach i sołectwach
spotkań z mieszkańcami do
tyczących nowego systemu
odbioru śmieci. Tradycyjnie
już w punkcie interpelacji,
zapytań i wniosków radni
zgłaszali sygnalizowane im
problemy przez mieszkań
ców. Sala zamarła, gdy o
głos poprosił i na mówni
cę wszedł znany ze swoich
ostrych wypowiedzi radny
Waldemar Mitura. Ciśnienie
jednak szybko wróciło do
normy, bo rajca tym razem
bynajmniej nie miał zamia
ru nikogo strofować. - Cie
szę się, że jest pan burmistrz
w dobrej kondycji, bo ktoś
powiedział, że burmistrz
bardzo cierpi, ale patrząc
jak pan wraca do zdrowia
widzę, że cierpi pan bardzo
dzielnie - stwierdził rajca
czym wywołał ogólną we
sołość wśród kolegów. Na
tapetę wyciągnął sprawę
swoich interwencji doty-

czących ścieżko-chodnika
wzdłuż ul. Armii Krajowej w
Leszczynach oraz budowy
oświetlenia na odcinku od
leszczyńskiego targowiska

do sklepu Intermarche. Wie
sław Janiszewski wyjaśnił,
że gmina jak najbardziej jest
za realizacją każdej inwesty
cji dającej poprawę bezpie
czeństwa dla mieszkańców.
Tej jednakże i kosztów z nią
związanych samodzielnie
nie weźmie sobie na barki.
Tym bardziej, że ulica ta jest
drogą powiatową. - Do tan
ga trzeba dwojga - stwierdził
włodarz gminy. - Ja jestem
gotowy, ale poczekam aż
pan będzie sprawny - padła
szybka odpowiedź ze strony
radnego Mitury. Ponieważ na
sali obecny był przewodniczą
cy rady powiatu Jan Tokarz,
burmistrz poddał pod roz
ważenie możliwość zrobie
nia tej inwestycji wspólnie.
Tym sposobem przewodni
czący dołączył do dyskusji.
Poinformował, że na ostat
niej komisji drogownictwa
temat ul. Armii Krajowej był
poruszany, a wszyscy radni
byli za tym, aby to zadanie
wykonać - Cieszę się, iż pan
burmistrz jest zdania, że chce

to zadanie robić wspólnie z
powiatem. Jeśli będzie takie
zainteresowanie gminy, to
powiat jest za zrobieniem
wspólnie tego zadania. I już
mamy te dwie strony potrzeb
ne do tańca - stwierdził prze
wodniczący rady powiatu
rybnickiego. Włodarz Czerwionki-Leszczyn zapewnił,
że do każdej powiatowej zło
tówki gmina dołoży własną.
Stwierdził też, iż by zrobić
na Armii Krajowej chodnik z
prawdziwego zdarzenia i tzw.
ciąg pieszo-jezdny dobrze by
łoby usiąść przy wspólnym
stole i razem zastanowić się
jak to „ugryźć”, żeby było do
brze. - Apeluję do pana prze
wodniczącego, aby o takich
zadaniach nie mówić tylko
na komisjach na poziomie
powiatu, ale usiąść do wspól
nych rozmów w gminie
- oznajmił. Jan Tokarz, tym
razem jako przewodniczący
zarządu dzielnicy Czerwionka Karolinka usłyszał, że uli
ca boczna Furgała, o remont
której od dawna toczył zacię
te boje i spory z burmistrzem
jest ujęta w planach Zakładu
Dróg i Służb Komunalnych
i zostanie zrobiona metodą
tzw. drogi śladowej.
(MS)

ki oraz określenie które budynki

strażnic nadają się do remontu.
Prawdopodobnie sprawdzona też
zostanie sprawność bojowa.

musiała wygospodarować
dodatkowe pieniądze na
budowę wiaty z drewnia
nych bali, pełniącej pomoc
nicze funkcje dla budynku
gminnego. Po przetargu
okazało się, że będzie dro
żej. - Zabrakło nam trochę
środków na budowę wiaty
w Adamowicach. Jesteśmy
po przetargu i właśnie dla
tego mamy dzisiaj przesu-

nięcia w budżecie - mówi
Grzegorz Gryt. Wyszło na
to, że gmina musi zapłacić
trochę więcej, więc radni
musieli się na to zgodzić.
Najtańsza oferta przetargo
wa opiewała na kwotę ok. 25
tys. zł, więc gmina musiała
wygospodarować jeszcze
10 tys. zł. Radni zgodzili się
przesunąć środki w budże
cie i zwiększyć tym samym
gminne wydatki.
(ska)

Godają
po śląsku
ŚWIERKLANY.

Na ostatniej se

sji radny Tomasz Pieczka złożył

wniosek do wójta. - Chciałem zło

żyć wniosek o postawienie przed

urzędem tablicy, informującej, że
w urzędzie można się porozumie

wać po śląsku. Takie rozwiązanie
zostało wprowadzone w Radlinie

-

wnioskował

Pieczka,

będący

członkiem Koła Ruchu Autonomii

Słup bez właściciela

Śląska w Świerklanach. Chodzi w

zasadzie tylko o to, aby postawić
tablicę, bo jak

stwierdził

wójt

PSTRĄŻNA. Sprawa słupa

Antoni Mrowiec: - My cały czas

energetycznego, pozostawio
nego na środku parkingu da
lej pozostaje nierozwiązana.
Na marcowej sesji rady gminy
temat znów poruszył radny
Gerard Kołatek. Przypomnijmy, że betonowy słup został
porzucony z końcem lata
ubiegłego roku i tak już pozo
stał. Sprawę na sesjach poru
szali praktycznie co miesiąc
radni z Pstrążnej Stanisław
Niestrój i Gerard Kołatek.
Teraz problem został przy
pomniany, jednak wygląda
na to, że słup jeszcze poleży.
- Zwórciliśmy się do rybnic
kiego rejonu energetycznego
i niestety nikt do tego słupa się
nie przyznaje. Trudno byłoby

godomy. po .śląsku..................................

Podwyższyli

o 474 złote
ŚWIERKLANY. W naszym

ostat

nim numerze w artykule „Wypła

ta dla wójta z podwyżką” wkradł
się błąd. Radni podwyższyli wój

Słup leży już od zeszłego
roku i nikt się do niego nie

towi wynagrodzenie o 474 złote,

przyznaje

artykule. Ogólna kwota wynagro

a nie ponad 900 zł, jak podano w

dzenia podana była jednak bez

go sprzedać, bo byłaby to kra
dzież, więc mamy problem.
Zadano mi pytanie, czy ktoś
widział, jakie auto ten słup
przywiozło? - odpowiedział
na pytanie Kołatka wójt Grze
gorz Gryt.
(ska)

błędu. Wójt po podwyżce będzie
zarabiać 9964 zł brutto. Na pen
sję składa się wynagrodzenie za

sadnicze w wysokości 5565 zł, do

datek funkcyjny w wysokości 1732
zł, dodatek za wysługę lat 1113 zł
i dodatek specjalny 1554 zł.

14

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Henryk Węgrzyk

Prawie 60 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku spotka
wspólnie przeżyć atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych

Spotkanie przy jajeczku

„Starzik”
Czasem kiedy siedza doma,
To ształnuja: czych mioł Ohma?
Raczej myśla, żech mioł Starka.
Śląsko była jej pogwarka.
Starzik zaś, kiedy ze szkoły,
Pukieltasza niósł wesoły
Opowiadoł różne wice.
Mie zaś taki opowiedzioł,
Gdych na ryczce przed nim siedzioł:

FOT MARIA BIAŁEK (2)

„Szła wesz, spotkała ją błecha,
Kaj to idziesz siostrzyczko?
In die Schule, indy szule
Rechtorowi za koszule”.
Starzik fajfka pokurzowoł
Z tą tabaką, co ją chowoł
Za chlewikiem, po tym suszył
Jom na gorze, drobno kruszył.

Wspólnie z seniorami świętował ks. dr Rafał Śpiewak

Bo oszczyndzać woloł wtedy,
By sie trocha pozbyć biydy.

Henryk Węgrzyk - mieszkaniec Niedobczyc, górnik w trzecim poko
leniu, ale już jako inżynier. Jego dziadek, oczywiście też górnik pamię
tał czasy, kiedy na pierwsze poziomy kopalni Rymer schodziło się po
drabinach. Z I wojny światowej przywiózł karabin, paczkę naboi oraz
wiązkę granatów, i tak uzbrojony wziął udział w powstaniach śląski ch.
Zawsze lubił filozofować, już nawet w ogólniaku. O sobie mówi, że
„mądrość matczyną poznał, gdy sam ku starości się schylił. A kiedy
natknął się „na dole” na „ślad życia” z pradawnej epoki, to miał nad
czym podumać!”

Tradycyjne, przedświątecz
ne spotkanie odbyło się w
sobotnie popołudnie, 23
marca. Gościem seniorów
był ks. dr Rafał Śpiewak.

Pięknie udekorowane stoły
oraz wielkanocne przysmaki,
jakimi wszyscy się mogli za
jadać wyszły spod ręki pań
dowodzonych przez Marię
Zemla. Spotkanie upłynęło w
miłej i sympatycznej atmosfe-

Rybniccy seniorzy spotkali się na wspólnym jajeczku

rze. Seniorzy złożyli sobie ży
czenia i jak nakazuje tradycja
podzielili się jajkiem. Wszyst
kim udzielił błogosławień
stwa ks. Śpiewak. - Co roku
spotykamy się przed Wielka
nocą i Bożym Narodzeniem,

aby w gronie przyjaciół, w
odświętnej atmosferze miło
spędzić popołudnie. Rangę
tych spotkań podnosi obec
ność naszego duszpasterza
- mówi Maria Białek, prezes
rybnickiego UTW.
MS

Spotkanie z pisarką

Zaprezentują aktorskie talenty

Ostatni przed świętami wykład odbył się 21 marca. Gościem studen

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku postanowili spróbować swoich

tów rybnickiego UTW była Zdzisława Gwiazda - autorka książek,

sił na gruncie aktorskim. Sprawdzianem dla nich ma być wystawienie

reportaży i felietonów. Wykład „Poetyckie spojrzenie na upływ cza

sztuki o Janie Twardowskim. Aktorskie talenty szlifują już od dłuższego

su” zaprezentowany słuchaczom został przygotowany w oparciu o

czasu, niezwykle starannie przygotowując się do swoich ról. Mają też

literaturę i dzieła klasyki. Wśród zaprezentowanych autorów znaleźli

już za sobą pierwsze próby kostiumowe. Autorem scenariusza jest oczy

się: Jan Paweł II, Krzysztof Kamil Baczyński, ks. Jan Twardowski oraz

wiście student UTW Jerzy Frelich. Pan Jerzy wcielił się także w reżysera

Juliusz Słowacki.

przedstawienia.

Seniorki uczyły się robić koronki techniką pergamano

Koronki z pergaminu

Okazją były warsztaty ar
tystyczne, jakie Uniwersytet
Trzeciego Wieku zorgani
zował w ramach realizacji
zadania „Rybniccy seniorzy
wzorem aktywności społecz
nej osób starszych”.
Technika
pergaminowa
nie jest prosta, ale jeśli się ją
pokocha, to odwzajemnia
się wieloma naprawdę pięk
nymi i niesamowitymi praca-

mi. Daje wiele radości oraz
satysfakcji, wymaga jednak
cierpliwości, a w zamian po
zwala się wyciszyć i nabrać
dystansu do rzeczywistości.
Uczestniczki
warsztatów
zapoznały się z podstawo
wymi narzędziami i mate
riałami, jakie wykorzystuje
się przy tworzeniu rzeczy
w tej technice. Dowiedziały
się, że ozdoby z papieru per

gaminowego czyli... popular
nej kalki tworzy się poprzez
ozdobne nakłuwanie i żłobie
nie wzorów. Panie nauczyły
się również, w jaki sposób
kolorować, wytłaczać, wyci
nać i perforować różne wzo
ry na kalce pergaminowej.
Efektem warsztatów były

Wyjście do kina

przepiękne „koronki”, które
zarówno mogą być dekoracją
samą w sobie, jak i mogą być

wykorzystane przy tworze
niu innych prac np. kartek
okolicznościowych, wachla
rzy, zakładek czy serwetek.
Swoimi dziełami uczestnicz
ki warsztatów oczywiście
pochwaliły się koleżankom i
kolegom, bo kilkoma praca
mi udekorowały uniwersy
teckiej bibliotekę.
(MS)

Efektem dwudnio
wych warsztatów
FOT MARIA BIAŁEK

Przez dwa dni panie
z malarskiej grupy
„Impresja” poznawały
tajniki tworzenia papie
rowych koronek techni
ką pergaminową.

były piękne, perga-

miniowe koronki

Jaki jest świat

Prawnik radzi

Czas na wycieczkę

będą

„Niewidzialny świat wokół nas” to tytuł pierwszego po świętach wiel

Mecenas Szczepan Balicki, w poniedziałek

We wtorek, 9 kwietnia seniorzy z UTW mają okazję wyje

mogli zobaczyć film „Baczyński”, na

kanocnych wykładu jaki odbędzie się na UTW już w najbliższy czwar

8 kwietnia będzie pełnił w siedzibie UTW

chać na kolejną w tym roku wycieczkę. Tym razem za kie

który wybierają się do Multikina. Pro

tek, 4 kwietnia. Prowadzącym będzie mgr inż. Zdzisław Mencel. Począ

dyżur prawniczy. Zainteresowani, po po

runek obrano Tarnowskie Góry. Wyjazd o godz.7.00 spod

jekcja rozpocznie się o godz.13.30.

tek o godz.11.00. Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych.

rady mogą zgłaszać się od godz.10.00.

kampusu, a chętni mogą się zapisywać w siedzibie UTW.

Dzisiaj,

2

kwietnia

seniorzy

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.

Dyżury
i kontakt

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/

Nie mają żadnych kompleksów
Młodzież z Gimnazjum
Sportowego nr 2 w Rybni
ku nie tylko uprawia sport.
Uczniowie klas europejskich
stawiają głównie na kontakty
międzynarodowe. Jest to moż
liwe m.in. dzięki programowi

Comenius, ale nie tylko. - Ja w
Hiszpanii byłem już dwa razy.
W tym roku z Comeniusa, a w
ubiegłym na zasadzie wymia
ny międzyszkolnej. Kilka za
wartych znajomości trwa do
dzisiaj. To taka wartość doda
na tych wyjazdów - twierdzi
Mikołaj Durdziński, uczeń III
a w G2.

Bardziej Katalończycy
niż Hiszpanie
Od 9 do 16 marca rybniczanie przebywali w Barcelo
nie, gdzie dotarli samolotem.
- Chodziliśmy tam do szkoły,
która mieściła się w centrum
miasta. Oprócz tego mieliśmy
dwa wolne dni. Te spędziliśmy
z rodzinami, u których miesz
kaliśmy - opowiada Magda
Sulma również z III, a i dodaje:
- Tak jak już mówiłam, mieli
śmy zajęcia w szkole, ale nie
były to tradycyjne lekcje. To
przyjezdni przedstawiali pre

zentacje o Hiszpanii. Przygo
towywaliśmy je wcześniej. To
był jeden z warunków uczest
nictwa w Comeniusie - wy
jaśnia uczennica G2. Oprócz
tego rybnicka młodzież mia
ła okazję zwiedzać miasto,
poznawać tamtejszą kulturę.
- Zaskoczyło mnie, że miesz
kańcy Barcelony aż tak bardzo
podkreślają to, że są Katalończykami. Wiedziałem o tym,
ale nie przypuszczałem, że jest
to sprawą kluczową - mówi
Mikołaj. Sześcioro uczniów
z G2, bo tylu uczestniczyło w
tegorocznym wyjeździe, byli
w grupie z rówieśnikami z
Włoch, Czech i Holandii. - Na
początku musieliśmy się wza
jemnie poznać. Obowiązują
cym językiem był oczywiście
angielski. Ale ja dzięki temu,
że byłem już w Barcelonie rok
wcześniej, postanowiłem po
znać język kataloński - zdra
dza Mikołaj Durdziński. Na
pytanie, czy był w stanie roz
mawiać w tym języku, odpo
wiedział, że tak, ale z pomocą
języka migowego.

Będzie rewizyta
Uczestnicy programu Co-

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Wiosna i Wielkanoc

Dzieci z Przedszkola nr 11 wypatrywały wiosny

„Wiosno, wiosno, gdzie je
steś?”- tymi słowami dzieci z
Przedszkola nr 11 w Rybniku
witały wiosnę. Nie byłoby w
tym nic specjalnego, gdyby
nie fakt, że wierszyki, piosen
ki i cała artystyczna oprawa
została przygotowana przez
najmłodszą grupę w przed
szkolu. Na scenie zaroiło się
od żabek, bocianów, biedro
nek i kwiatuszków. Dzielne
maluchy śpiewały, recytowa
ły wiersze i tańczyły nie tylko
przed swoimi rodzicami, ale
również przed innymi grupa
mi z przedszkola. Na koniec
całe przedszkole wyruszyło
do przedszkolnego ogrodu
aby spalić marzannę, prze

gonić złą zimę i przywołać
wreszcie upragnioną wio
snę.
Wcześniej dzieci z Przed
szkola nr 11 w Rybniku miały
okazję uczestniczyć w nie
zwykłej lekcji bibliotecznej
poświęconej wielkanocnym
zwyczajom. Panie z bibliote
ki (filia nr 2) zaprosiły gru
pę średniaków i maluchów,
aby opowiedzieć im o zwy
czajach świątecznych, zapo
znać z literaturą poświęconą
Wielkanocy. Dzieci podzi
wiały pięknie udekorowany
stół, koszyczek z przygotowa
ną święconką. Nie zabrakło
również kolorowych, czeko
ladowych jajeczek. (opr.pm)

menius na miejscu miesz
kali u hiszpańskich rodzin.
- Ja mieszkałam u Karli. To
jest moja rówieśniczka. W
wolne dni pojechaliśmy z
jej rodzicami podziwiać wi
doki Barcelony. Po południu
odwiedziliśmy jej babcię.
Miałam więc okazję poznać
całą jej rodzinę - opowiada
Magda. Mikołaj pierwszy
wolny dzień również spędził
z rodziną, u której mieszkał,
drugi ze znajomymi, których
poznał rok wcześniej. - Gdy
byłem w Barcelonie rok temu,
poznałem Hiszpana, z którym
utrzymuję stały kontakt. Dzię
ki internetowi rozmawiamy
ze sobą praktycznie codzien
nie - mówi rybniczanin, któ
ry wraz ze swoją koleżanką
przyznaje, że zwiedzanie
miasta jest ciekawsze z jego
mieszkańcami niż z prze
wodnikiem. Ci pierwsi uni
kają najbardziej popularnych
ścieżek turystycznych, a w
zamian są w stanie pokazać
miejsca, do których nigdy nie
trafiają przypadkowi turyści.
W tej chwili w rybnickim G2
trwają przygotowania do rewi
zyty. - Teraz my będziemy ich

gościć. Szkoda, że nie przyjedzie Karla, u której mieszka
łam. Z drugiej strony poznam
kogoś innego - mówi Magda.
Goście z Czech, Hiszpanii, Ho
landii i Włoch będą w G2 od
15 do 19 kwietnia. - Wcześniej
kolejne sześć osób pojedzie do
Czech. Tam spędzi dwa dnie
w Pradze i resztę w szkole w
Ostrawie. Stamtąd wszyscy
przyjadą do nas - tłumaczy
Magdalena Kaczmarek, na
uczycielka języka angielskie
go z G2. Uczniowie, którzy
przyjadą do Rybnika jeden
dzień spędzą w szkole, pojadą na wycieczkę do Krakowa
i Oświęcimia, będą zwiedzać
Rybnik, wykonując różne za
dania np. będą musieli poli
czyć, ile schodów jest z Placu
Wolności do teatru, wezmą
również udział w biegu na
orientację na Grzybówce.

Różne tylko języki
Aby zakwalifikować się do
programu Comenius, ucznio
wie muszą dobrze znać ję
zyk angielski i realizować
określone zadania, jak np.
przygotowanie prezentacji o
kraju, do którego pojadą. Ale

Magda Sulma i Mikołaj Durdziński spędzili sześć dni w Barcelonie

nie tylko. - Przeprowadzamy
coś na wzór rozmowy kwali
fikacyjnej. Oprócz pewnych
umiejętność, uczeń musi
się nienagannie zachowy
wać - wyjaśnia Magdalena
Kaczmarek.
Poza poznawaniem kultury,
ludzi i obyczajów najważniej
szą wartością podróży zagra
nicznych jest pozbywanie
się kompleksów. - Okazuje
się, że ludzie z innych krajów
żyją i mieszkają tak samo jak

ja. Różnimy się tylko języ
kiem, w którym mówimy twierdzi Mikołaj Durdziński.
Magda Sulma dodaje: - Nie
mam żadnych kompleksów
wobec moich rówieśników
z Europy. Oczywiście, że się
różnimy, ale to nie powoduje,
że jesteśmy gorsi. Osobiście
planuję nawet swoją przy
szłość za granicą - dodaje na
zakończenie Magda, jedna z
uczennic rybnickiego Gimna
zjum nr 2.
Marek Pietras

Już za tydzień spotkanie z urzędnikami. Główny temat - śmieci
W przyszły wtorek, 10
kwietnia, o godz. 17.00 w
Zespole Szkół nr 3 w Ryb
niku odbędzie się spotkanie
mieszkańców dzielnicy Maroko-Nowiny z władzami
miasta. Obecność Adama
Fudalego, który przebywa
na zwolnieniu lekarskim nie
jest potwierdzona, wiemy
jednak, o czym z władzami
porozmawiają mieszkańcy.
- Najważniejszym tema
tem będą oczywiście śmieci
i cała organizacja tego przed
sięwzięcia - mówi Jadwiga
Lenort z zarządu dzielnicy.
- Choć frekwencja na spra
wozdawczych spotkaniach
często pozostawia wiele do
życzenia, wydaje mi się, że w
tym wypadku mieszkańcy się
zjawią. To naprawdę ważna
kwestia, więc to istotne, by
każdy wiedział, jak po zmia
nach będzie wyglądała gospo
darka komunalna - dodaje.

największych zmian legisla
cyjnych od lat - wywozem
śmieci zajmą się gminy. A od
nas - mieszkańców - zależeć
będzie, czy zapłacimy więcej
(za śmieci niesegregowane)
czy mniej (za wstępną segre
gację odpadków).
Ustawa wciąż budzi kontro
wersje - mieszkańcy wielu
gmin w powiecie oraz dziel
nic Rybnika wyrażają wiele
wątpliwości. Na jakiej pod
stawie ustalano stawki, sko
ro nie ma przetargu, jak będą
rozliczane śmieci wyrzucane
na osiedlach oraz kto i za jaką
cenę dostarczał będzie worki
na śmieci. - Nic dziwnego, że
wciąż pojawiają się pytania,
gdy wiele kwestii wciąż jest
niejasnych. Mam jednak wra
żenie, że spotaknie wiele tych
wątpliwości rozwieje - mówi
Jadwiga Lenort.

Ustawa śmieciowa
budzi kontrowersje

Prócz ustawy śmieciowej
jest wiele kwestii, które z
pewnością postawione zo

W lipcu dojdzie do jednej z

Duża dzielnica
- duże problemy

staną przed władzami mia
sta. - Drogi i oświetlenie. O
tych kwestiach wiemy, gdyż
w tych sprawach otrzymu
jemy wiele sygnałów, listów
czy pism. Mieszkańcy ape
lują do władz miasta o drogi,
szczególnie te pomiędzy blo
kami osiedli. Także oświe
tlenie stwarza problemy, w
wielu kwestiach próbuje
my wspierać te inicjatywy,
z różnym skutkiem - mówi
Jadwiga Lenort. - Jednak
jedno mieszkańcy muszą
zrozumieć. Miasto wspiera
dzielnicę na ile może - dodaje.
Z jednym problemem mia
sto, dzielnica i mieszkańcy
muszą poradzić sobie wspól
nie. - Walczymy i staramy
się, by Maroko i Nowiny sta
nowiły jedno. Jednak wciąż
istnieje pewien rów. Nowi
ny traktowane są jako teren
spółdzielni. W wielu przy
padkach słyszymy, że miasto
nie może nic zrobić, że to nie
ich teren. Więc nasze - całej
dzielnicy - starania opierają

się także na tym, by stanowić
pomost pomiędzy spółdziel
nią, mieszkańcami a władza
mi miasta. Co nie jest łatwe
- komentuje Lenort.

Warto pytać
Władze miasta i zarząd
dzielnicy podkreślają w roz
mowach o spotkaniach w
dzielnicach jedną, bardzo
istotną kwestię. Oba organy
czekają na pytania, wnioski
i uwagi. - Spotkania spra
wozdawczo-wyborcze zrze
szają więcej ludzi niż zwykłe
spotkania w dzielnicach. To
kwietniowe jednak będzie
bardzo ważne, stąd mam
nadzieję, że mieszkańcy się
zaangażują - mówi Jadwiga
Lenort. Jak podkreśla szefo
wa zarządu rady dzielnicy,
problemów jest wiele, jak
wielu jest mieszkańców. Nie
którzy swe problemy kierują
do rady dzielnicy, miast py
tać u źródła - w magistracie.
10 kwietnia będzie okazja, by
urzędnikom zadać nawet te
najtrudniejsze.
(mark)
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Chciałbym, żeby wróciła moda na sport

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
Parafia Rzymskoka
tolicka św. Jadwigi
Śląskiej
ul. Kardynała B.
Kominka 18, 44-217
Rybnik, tel: 032 42 45
240, e-mail: rybnik.
jadwiga@archidiecezja.
katowice.pl

Przychodnia na Maroku-Nowinach NZOZ
Nowiny Sp. z o.o.
Ul. Orzepowicka 8d,
44-200 Rybnik, tel. 032
42 24 079
Młodzieżowy Dom
Kultury
Ul. Wł. Broniewskiego
23, 44-217 Rybnik, tel.
(32) 421 51 55, tel/fax.
(32) 422 40 88, e-mail:
mdkwr@poczta.onet.pl

Centrum Rekreacji i
Rehabilitacji „BUSHIDO”
Ul. Floriańska 1, 44-200
Rybnik, tel./fax +48
32 422 82 01/+48 32
423 59 44. Godziny
otwarcia: poniedziałek
- sobota: 7.00 - 22.00,
niedziela: nieczynne.

Dzielnicowi Maroka-Nowin z KMP
Rybnik:

asp. Roman Harbaczewski: Nowiny,
Maroko (tymczasowo),
tel. 32 429 52 67
asp. Artur Woźnica:
Nowiny, Orzepowice,
tel. 32 429 53 56

asp.szt. Dariusz Rutynowski: Dworek, Maro
ko, tel.32 429 53 53
mł. asp. Grzegorz
Borek: Dąbrówki, tel. 32
429 53 56
Dzielnicowy z ramie
nia Straży Miejskiej w
Rybniku:
aplikant Jakub Najmuła:
tel. 324230431 lub 986

O piłce nożnej, klasach spor
towych, aktywnym spędza
niu czasu i innych tematach
związanych z kulturą fizycz
ną rozmawiamy z Pawłem
Kaszycą,
wicedyrektorem
Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa
Sportowego z Oddziałami In
tegracyjnymi wchodzącego
w skład rybnickiego Zespołu
Szkół nr 3.
Kuba Pochwyt: W jaki spo
sób młody człowiek może
dostać się do waszej klasy
sportowej? Przeprowadzacie
jakieś testy? Jeśli tak, to jak
one wyglądają i jakich chło
paków wybieracie?

Paweł Kaszyca: Do klas spor
towych gimnazjum mistrzo
stwa sportowego oraz klas
sportowych liceum przepro
wadzana jest selekcja, która
składa się z kilku elemen
tów: test sprawności ogól

nej, test szybkości - bieg na
30 metrów, siła NN - skok w
dal z miejsca, wytrzymałość
- test PCW 170 na cykloergometrze, test sprawności
specjalnej, żonglerka piłką w
miejscu, prowadzenie piłki
po kopercie na czas, ocena
umiejętności w trakcie gry
oraz rozmowa kwalifikacyjna
z kandydatem. Najbliższe te
sty odbędą się 13 i 27 maja.
W jaki sposób jesteście zwią
zani z klubem Energetyk
ROW Rybnik?

Chłopcy uczęszczający do
klas sportowych w gimna
zjum i liceum grają w roz
grywkach pod szyldem
Energetyka ROW Rybnik. Są
to trzecie klasy gimnazjum
(rocznik 97) oraz pierwsze,
drugie i trzecie klasy liceum

(roczniki 96, 95 i 94).

ci aktywnie spędzają czas
wolny. Jednak należy odpo
wiednio dobrać treści zajęć i
dostosować je do wieku, aby
rozpoczynające przygodę z
piłką maluchy nie skończyły
jej zbyt szybko... Natomiast
większość tych szkółek na
stawiona jest komercyjnie
na zysk i takie zajęcia kosztu
ją sporo pieniędzy.

Jak wygląda przeciętny dzień
ucznia w klasie sportowej?

To zależy od klasy. Prowadzi
my szkolenie w trzech kla
sach gimnazjalnych i trzech
licealnych. Gdy uczniowie
mają zajęcia edukacyjne od
8:00 do 14:10 to po lekcjach
mają trening. Natomiast
kiedy trenują o 8:00, zajęcia
rozpoczynają o 10:30. Dodat
kowo w poniedziałki ucznio
wie uczęszczają na basen. W
weekendy odbywają się me
cze i różne turnieje, w któ
rych bierzemy udział. Można
więc przyjąć, że dzień młode
go piłkarza wygląda następu
jąco: trening i lekcje lub lekcje
i trening. No i oprócz tego w
weekendy mecze.
Kto prowadzi zajęcia spor
towe? Jacy trenerzy są od
powiedzialni za wychowanie
młodych piłkarzy?

Trenerami pierwszej kla
sy gimnazjum są Jan Janik i
Remigiusz Danel. Drugoklasistów prowadzi Krzysztof
Skupień, zaś trzecioklasi
stów - Jarosław Wieczorek
i Mateusz Kurc. Jeśli chodzi
o liceum, to ja zajmuję się
pierwszą klasą, Dariusz Wi
dawski drugą, a Rafał Mitura
trzecią.
Jaką bazą sportową dyspo
nujecie?

W szkole posiadamy boisko ze
sztuczną nawierzchnią, dużą i
małą salę gimnastyczną, aulę
wyłożoną matami i siłow
nię. Mamy też do dyspozycji
obiekty MOSiR: pełnowy
miarowe boisko ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem
oraz trzy boiska naturalne.

Energetyk

ROW

Rybnik

pewnym krokiem zmierza
do pierwszej ligi. Czy uwa
ża pan, że po ewentualnym
awansie jeszcze bardziej
wzrośnie
prestiż
waszej
szkoły? W końcu docelowo

wychowujecie młodych piłka
rzy, mających stanowić przy
szłość tego zespołu.

Uważam, że po awansie do

Paweł Kaszyca liczy na renesans w sporcie

Często mówi się, że w kla
sach sportowych mocno za
niedbywana jest nauka. Zgo
dzi się pan z tą teorią? Jak to
wygląda u was?

Kilku waszych wychowanków
to dziś znani piłkarze. Kto z
zawodowych
sportowców
rozpoczynał u was swoją
przygodę z piłką?

Nie zgodzę się z tą tezą, po
nieważ klasy sportowe w
gimnazjum osiągają najlep
sze wyniki w nauce, najlepiej
piszą egzamin gimnazjalny.
Nauka nie jest więc zanie
dbywana. Jeżeli zawodnicy
nie osiągają wyników w na
uce, na które ich stać, są od
suwani od treningów lub gry
w meczach mistrzowskich
do czasu poprawy. Proszę mi

Ci zawodnicy to Michał Buchalik, obecnie bramkarz
Lechii Gdańsk, Marcin Wo
decki grający w Podbeski
dziu Bielsko-Biała i Gabriel
Nowak, którego Górnik Za
brze wypożyczył do Rozwo
ju Katowice.
W Rybniku pojawiła się
ostatnio moda na szkółki
piłkarskie, które w różny spo
sób zachęcają rodziców, by
przychodziły na zajęcia już z
3-4 latkami. Jak pan ocenia
ten trend?

wierzyć, że dla chłopaków
to bardzo dobra motywacja.
Trochę ciężej jest w klasach

Są dwie strony medalu: pa

sportowych w liceum, ale
zawodnicy uczą się na miarę
swoich możliwości.

trząc z jednej, można się
cieszyć, że już tak małe dzie-

pierwszej ligi prestiż naszej
szkoły na pewno wzrośnie.
Będziemy jedynym klubem
w okolicy na tak wysokim
poziomie rozgrywkowym.
A to jest magnes, który przy
ciąga młodych adeptów piłki
nożnej.
Czy uważa pan, że obecnie
wraca moda na piłkę nożną
i ogólnie na sport? Mamy w
końcu nowe obiekty, specjali

styczne szkółki, orliki...

Bardzo chciałbym, żeby
wróciła moda na sport. Jed
nak w dzisiejszych czasach
bardzo często przegrywa on
z komputerem, internetem i
innymi formami spędzania
wolnego czasu. Niestety, te
nowe obiekty niejednokrot
nie świecą pustkami. Teraz
wszystko zależy więc od tre
nerów, czy zdołają zachęcić
dzieci i młodzież do aktywne
go uprawiania sportu.
■

Komisariat przy Zebrzydowickiej pójdzie pod młotek!
Policjantów w jednostce
na Maroku-Nowinach nie
ma już od ponad pół roku.
W temacie bezpieczeństwa
zmieniło się niewiele, jed
nak budynek, w którym
komisariat się mieścił od
opuszczenia jednostki stoi
pusty.
Dziś już wiemy, że nieru
chomość zostanie sprzeda
na. Ceny i terminu przetargu
nie znamy, choć - jak za
pewnia magistrat - ma się to
stać niebawem. - W związ
ku z reorganizacją policji
funkcjonujący tym poste
runek został zlikwidowany,
dlatego zapadła decyzja o
przeznaczeniu budynku do
sprzedaży - mówi Lucyna
Tyl, rzecznik urzędu. - Ak
tualnie zakończyli pracę
geodeci, którzy wydzielili
nieruchomość. Następnym

MASZ
TEMAT?

krokiem będzie wycena
obiektu - dodaje.
Przeznaczenie budynku
nie jest znane - biorąc jed
nak pod uwagę typ budynku
oraz jego umiejscowienie,
mieszkańcy pieniądze po
stawiliby raczej na placówkę
handlowo-usługową. - Ten
komisariat stoi i straszy. Na
parkingu, gdzie niedawno
jeszcze parkowali policjan
ci, dzisiaj pija się piwo, trak
tuje się jak darmowy postój
i miejsce schadzek - mówi
pani Agnieszka, mieszkanka
z ul. Kawalca. - Moim zda
niem przydałaby się tutaj
placówka jakiegoś banku.
Prócz bankomatu banku
BPH oraz tego w markecie
Real nie ma gdzie pobrać
gotówki. Market zamykają,
a nie każdy ma dzisiaj kon
to z możliwością darmowe-

go wypłacania pieniędzy w
bankomatach wszystkich
banków - dodaje.
Głosy są jednak podzielone
- choć kilku mieszkańców
przyznaje, że bank byłby
najodpowiedniejszy,
inni
wskazują na kilka równie
potrzebnych opcji. - Fajnie
byłoby w końcu mieć na
osiedlu pub z prawdziwego
zdarzenia. Wieczorami nie
ma się gdzie podziać, tylko
na centrum można pójść,
by posiedzieć gdzieś kultu
ralnie. Na Kawalca ludzie
albo piją właśnie pod komi
sariatem, albo pod kilkoma
sklepami z alkoholem. Źle
to wygląda, czasem jest nie
bezpiecznie. Gdyby był tu
taj pub, gdzie w normalnej
atmosferze można byłoby
wypić piwo, pewnie ten pro
blem popijających gdzieś na

<

2
Niezagospodarowany obiekt czeka na pomysły

osiedlu zostałby nieco zni
welowany. A gdyby tak jesz
cze znalazł się tam stół do
bilarda, piłkarzyki czy darty,
byłoby świetnie - przyznaje
Jacek, student mieszkający
na os. Tysiąclecia. Na razie
przeznaczenie byłego komi-

sariatu jest owiane tajemni
cą. Jednak dowiemy się tego
już niebawem. - Planowany
termin przetargu na sprzedaż
budynku to czwarty kwartał
2013 lub pierwszy kwartał
2014 r. - mówi Lucyna Tyl z
urzędu miasta.
(mark)

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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Czeka nas cięcie kosztów
Gdyby było ich trzech, czte
rech, to przesłuchamy ich w
jedno popołudnie, jeśli wię
cej, rozbijemy przesłuchania
na kilka dni. Rada nadzorcza
stanie się komisją konkurso
wą. Kiedy skończą się prze
słuchania rada w głosowaniu
tajnym wybierze nowego
prezesa. Może się okazać, że
będzie pierwsza i druga tura
głosowania, jak w wyborach.
Po 14 kwietnia będziemy już
znać nazwisko nowego pre
zesa. Oferty wpływają, dzi
siaj przyszła nawet koperta
ze Szczecina, jednak w ta
kich wypadkach najwięcej
kopert przychodzi w ostatnie
dwa dni konkursu.

W najbliższych dniach
rada nadzorcza Rybnic
kiej Spółdzielni Miesz
kaniowej zweryfikuje
oferty kandydatów na
prezesa. O tym, co
zmieni się w spółdzielni
rozmawiamy z Piotrem
Kukuczką, pełniącym
obecnie obowiązki
prezesa do czasu roz
strzygnięcia konkursu i
przewodniczącym rady
nadzorczej RSM.
Szymon Kamczyk: - Jak wy
gląda procedura konkurso
wa i czy już wpłynęły jakieś
oferty?

Czy coś zmieni się dla loka
torów spółdzielczych miesz
kań?

Piotr Kukuczka:- Ogłosiliśmy
konkurs w prasie i na naszej
stronie internetowej. 2 kwiet
nie to ostateczny termin nad
syłania ofert. W środę nastąpi
otwarcie kopert. Kandydaci
muszą otrzymać zawiado
mienie na trzy dni przed
rozpoczęciem przesłuchań.
Po trzech dniach zaczniemy
przesłuchania kandydatów.

Uważam, że zdecydowanie
tak. Przede wszystkim my
bardzo mocno przez dwa ty
godnie do rozwiązania kon
kursu i później nowy zarząd,
będziemy
dyscyplinować
koszty. W tej chwili, mimo,
że plan na ten rok jest kon
sekwencją poprzednich dzia
łań, wprowadzamy pierwszą

korektę. Należy pamiętać, że
nieruchomości są rozliczane
odrębnie. 4 kwietnia na po
siedzeniu rady nadzorczej
zostaną wprowadzone ostat
nie poprawki do tej korekty i
zostanie ona zaakceptowana.
Każda nieruchomość dosta
nie wywieszoną informację
z planem. Będzie tam ubie
głoroczne zadłużenie, czy
li bilans otwarcia, plan na
ten rok, będą wymienione
grupy prac z kwotami na to
przeznaczonymi oraz stan
zadłużenia lokatorów danej
nieruchomości. Tego do tej
pory nie było. To jeden z ele
mentów wolno dyscyplinują
cych. Nie jest już tak, że kiedy
patrzymy na wykonanie w
październiku jest bardzo do
brze, a kiedy w grudniu przy
chodzą faktury za wykonane
prace mamy przekroczenie.
Dwa tygodnie temu uchwałą
zarządu wprowadziliśmy ry
gorystyczny tryb. Kiedy jest
robota, kierownik osiedla
stwierdza, że ma to w planie,
wystawia zlecenie, dział tech
niczny sprawdza wartość i
dokumenty, dopiero kierow-

Zamroziliśmy na
razie fundusz
remontowy oraz
zablokowaliśmy
wypłatę wszelkich
nagród i premii
uznaniowych
nik GZM to akceptuje i to zle
cenie przychodzi do mnie do
podpisu. Zamroziliśmy na ra
zie fundusz remontowy oraz
zablokowaliśmy
wypłatę
wszelkich nagród i premii
uznaniowych. To są na teraz
działania doraźne.
Jakie zadania staną przed
nowym zarządem?

Nowy zarząd dostanie za
zadanie przede wszystkim
zoptymalizowanie
struk
tury zatrudnienia w spół
dzielni. Myśmy ze swojej
strony przygotowali mu już
grunt, sporządzając wykaz
wszystkich
pracowników
od prezesa do konserwatora
z nazwiskami, wykształce
niem, stażem pracy w spół

Biblioteka nr 18 przy ul. Orzepowickiej poleca

Ale teraz współpraca rady
z nowym zarządem będzie
musiała być dobra?

Ja odwrócę nieco pytanie.
Zarząd powinien zrobić
wszystko, aby mu się współ
pracowało dobrze z radą
nadzorczą. Od naszej ka
dencji odwróciły się role.
My zaczynamy wychodzić
z działaniami, bo skończyły
się czasy maszynek do głoso
wania. Te sprawy, które my
zauważamy i o które mamy
pretensje do byłego zarządu
to nie są rzeczy, które urodzi
ły się w listopadzie czy paź
dzierniku.

Nowy prezes będzie mieć
dowolność w wyborze nowe
go zarządu?

On może sugerować, ale
członkowie muszą też zostać
zatwierdzeni przez radę nad
zorczą. Muszą też spełniać
odpowiednie wymagania i
chodzi tylko o to, że spośród
ludzi kompetentnych on so
bie wybierze tych, z którymi
jego zdaniem najlepiej będzie
się mu pracować. Gdyby zo
stali poprzedni wiceprezeso
wie, nawet jeśli nie było do
nich żadnych zastrzeżeń,
skąd możemy wiedzieć, czy
nie stworzy się z tego jakiś
zantagonizowany triumwirat,
który się będzie nawzajem
najeżdżał. To ma być zespół,
który razem to pociągnie do
przodu. Ale jednak nie może
prezesem i członkiem zarzą
du zostać byle kto. Musi być
merytoryczne zaplecze. Sam
dobór w dużym stopniu po
zostawiamy prezesowi.
Nie jest wykluczone, że ktoś
ze starego zarządu wróci.

Wykluczone nie jest, ale bar
dzo mało prawdopodobne.

Odbieranie cyfrowej TV

Życiowa książka dla najmłodszych
W zbiorach filii nr 18 ryb
nickiej biblioteki, miesz
czącej się na ul. Orzepowickiej pojawiła się nie
dawno książka „Rady nie
od parady, czyli wierszyki
z morałem” Małgorzaty
Strzałkowskiej.
Książka prezentuje ważne
morały dla dzieci, jednocze
śnie poruszając się w świecie
najbliższym naszym milu
sińskim, czyli w przedszko
lu. - Książka odpowiada na
pytania, dlaczego maluch
powinien być uprzejmy, ko
leżeński, dlaczego nie można
wyśmiewać się w różnych
ułomności. Małgorzata Strzał
kowska wskazuje, że należy
się cieszyć z tego, co mamy
i pozytywnie nastraja czytel
nika. To chcemy przekazać
maluszkom. Są to dobre rady,
podane w przystępny sposób,
które przydają się nawet w
dorosłym życiu - informuje

dzielni, stawką i informacją
o stanowisku. Nowy zarząd
zanim pozna wszystkich pra
cowników, będzie już coś o
nich wiedzieć. Dużo jest do
poprawy. My celowo nie mó
wimy o szczegółach, bo uwa
żamy, że brudy powinno się
prać we własnym domu. My
możemy ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami zrobić
co trzeba, ale nie będziemy w
żadnym wypadku ferować
wyroków. Od tego są inne
instytucje.

W zawiązku z licznymi
zapytaniami mieszkańców
dotyczących tematu od
bioru programów TV po
wyłączeniu z eksploatacji
naziemnych analogowych
nadajników
programów
telewizyjnych,
Rybnicka
Spółdzielnia
Mieszkanio
wa informuje, że według
informacji UKE nadajnik
w Katowicach wyłączony
zostanie z eksploatacji w
maju, wówczas odbiór pro
gramów będzie się odbywał

w standardzie cyfrowym. TV
Kablowa Vectra od 1 kwiet
nia dla mieszkańców, którzy
nie zamierzają korzystać z
programów
nadawanych
cyfrowo,
posiadających
starszego typu telewizory
umożliwi odbiór programów
w standardzie analogowym
jak dotychczas, wówczas nie
trzeba będzie kupować deko
dera sygnału cyfrowego. Do
sprawy wrócimy w następ
nym dodatku Maroko-Nowiny.
(pm)

Zdrożała woda

1
2

z

/
O
Teresa Garbas prezentuje „Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem” Małgorzaty

Strzałkowskiej

Teresa Garbas, kierownik fi
lii nr 18. Książka jest do wy
pożyczenia w bibliotece przy
Orzepowickiej, która zajmuje
się tylko i wyłącznie literaturą

dla dzieci. Dział dla dorosłych
filii nr 18 znajduje się przy ul.
Wawelskiej. Bibliotekę przy
Orzepowickiej odwiedzają
często dzieci z pobliskich

przedszkoli, a każde odwie
dziny kończą się wypożycze
niem książki. Sam wystrój
biblioteki może przenieść
dzieci w bajkowy świat. (ska)

Rybnicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa informuje, że
Przedsiębiorstwo Wodocią
gów i Kanalizacji zmieniło
od 1 kwietnia cenę za dostar
czanie zimnej wody i odpro
wadzania ścieków. Zmiana
naliczania czynszowego zo
stanie dostarczona mieszkań
com łącznie z rozliczeniem

wody za I kwartał.

Ceny:
- dostarczanie 1 m3 zimnej
wody - 5,38 zł (wcześniej
5,23)
- odprowadzenia 1 m3 ście

ków - 8,22 zł (wcześniej 8,15)
Nowa cena zimnej wody
i odprowadzania ścieków
13,60 zł za 1 m3

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

18 oświata
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Wielkanocne warsztaty
dla przedszkolaków w Jankowicach
przedszkolaki przygotowy
wały projekt zdobień na
wielkanocne pisanki. Wydaje się jednak, że hitem było
przygotowywanie wspólnej
wielkiej pisanki, którą będzie
można oglądać w pracowni
geograficznej. Po reakcjach
przedszkolaków widać było,
że zajęcia przypadły im do
gustu i każdy miał okazję na
uczyć się czegoś o Świętach
Wielkanocnych, a jedno
cześnie miło spędzić czas w

towarzystwie rówieśników
oraz starszych kolegów z
jankowickiego gimnazjum.
Mamy nadzieję, że to spo
tkanie zapadnie na długo w
pamięci miłych gości z pobli
skiego przedszkola. Cieszy
mnie duże zaangażowanie
gimnazjalistów w przygoto
wanie warsztatów. Bez pracy
uczniów nie byłoby tego spo

Gimnazjaliści dbają o swoich młodszych kolegów

tkania - powiedziała Edyta
Furtak, opiekun gimnazjali
stów z koła geograficznego.

Słuchając komentarzy zaan
gażowanych uczniów, można
być pewnym, że zaproszenie

Irlandzki wieczór w muzeum
23 marca za sprawą
uczniów i nauczycieli Ze
społu Szkół Technicznych w
Wodzisławiu Śl. jedna z sal
muzeum miejskiego prze
obraziła się na dwie godziny
w miejsce rodem z Zielonej
Wyspy. Zauroczona Irlandią
Ilona Bazan, główna organi
zatorka i pomysłodawczyni
„Irlandzkiego
wieczoru”,
zaprosiła zebranych gości w
podróż za morze. Impulsem
do przygotowania programu
artystycznego prezentujące
go kulturę i historię Zielonej
Wyspy był miesięczny pobyt
uczniów technikum infor

matycznego w miasteczku
Derry, gdzie odbyli oni staże

zawodowe w ramach mię
dzynarodowego
projektu
edukacyjnego „Leonardo da
Vinci”.

Krzysztof Schramm, wicekonsul Irlandii w Polsce

W programie nie zabrakło
irlandzkich wierszy i piose
nek, prelekcję wygłosił wicekonsul Irlandii w Polsce
Krzysztof Schramm, który
będący
założycielem To
warzystwa Polsko-Irlandz
kiego oraz autorem wielu
publikacji przybliżających

Polakom kulturę i historię
Zielonej Wyspy, wieloaspek
towo przedstawił problemy
związane z historią Irlandii.
Odniósł się również do dość

skomplikowanych kwestii
ustrojowych Irlandii i Irlan
dii Północnej, które, jak do
dał, traktowane są przez ich

mieszkańców jako jedność.
Gościem specjalnym wie
czoru był Mark Henderson
- utalentowany muzycznie
wykładowca języka angiel
skiego, pracujący na co dzień
w szkołach powiatu rybnic
kiego. Rodowity Irlandczyk
wprowadził niezwykłą at
mosferę, wykonując przy
akompaniamencie
gitary
kilka charakterystycznych
dla swego kraju piosenek.
Przedsięwzięciu towarzy
szyła wystawa fotografii pt.
„Szmaragdowo 50” autor
stwa Waldemara Olszewskie
go, nauczyciela informatyki
ZST, będącego pomysłodaw
cą i głównym organizato
rem wyjazdu edukacyjnego
młodzieży „budowlanki” do
irlandzkiego
miasteczka
Derry.
(opr.pm)

Ponad 500 tancerzy zaprezentowało się pod
czas II Festiwalu Zespołów Tanecznych

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Festiwal teatrów
w języku angielskim Magia tańca

Laureaci festiwalu - klasa 1f

Sukcesem gospodarzy
zakończył się Festiwal Te
atrów w Języku Angielskim,
który po raz dziewiętnasty
został zorganizowany w I
Liceum Ogólnokształcącym
im. Powstańców Śląskich w
Rybniku.
Pierwsze miejsce zajęła
klasa 1f z I LO w Rybniku,
która zaprezentowała spek
takl pt. „All That Glitters
Is Not Gold”. Opiekunem
zwycięskiego zespołu była
Joanna Pawela. Drugie

miejsce przypadło w udzia
le uczniom ZSO z Żor. Na
trzecim stopniu podium
uplasowała się reprezentacja
gospodarzy z klasy 1a pod
opieką Katarzyny Kuś-Siedleckiej i Anny Markiewki.
Ich spektakl nosił tytuł „High
School Jungle”. Najlepszą
aktorką festiwalu została
Joanna Szarblewska z ZSO
w Żorach, a wśród aktorów
zwyciężyli Jakub Gola z ZSO
w Żorach i Jakub Zimon z I
LO w Rybniku.
(opr.pm)

15 marca w Domu Kultury
w Rybniku - Niedobczycach
odbył się festiwal tańca, w
którym zaprezentowało się
35 grup tanecznych. Orga
nizatorem konkursu były
Młodzieżowy Dom Kultury
w Rybniku i Dom Kultury w
Rybniku - Niedobczycach.
Grupy rywalizowały w
trzech kategoriach tanecz
nych: show dance, street
dance i inna forma tańca,
oraz trzech kategorii wie
kowych: wiekowych do 11
lat, 12-15 lat i powyżej 15
lat. Jury w składzie Katarzy
na Grzegorzek oraz Agata i
Roman Sitarek po obejrze
niu 45 prezentacji tanecz

nych postanowiło przyznać
pierwsze miejsca zespołom:
Mały Flex i Reflex inst. Mo
nika Floryszak, Figiel i Efekt
gr. średnia inst. Marzena
Butyłkin z Młodzieżowego
Domu Kultury w Rybniku,
Vivero Teens inst. Roksana
Kołodziejczyk, Klik! Inst.
Patrycja Misiewicz z Ryb
nickiego Centrum Kultury,

Na scenie w Rybniku
- Niedobczycach
zaprezentowało się 35 grup

tanecznych

Fuzja Kids, Artis inst. Maja
Wolfard-Dąbrowska z Fun
dacji Elektrowni Rybnik i
Rytm 3 inst. Anna Hudek z
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach.
Szczegółowe wyniki można
znaleźć na stronie Młodzieżo
wego Domu Kultury. (opr.pm)

A____ Mu

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Podczas warsztatów mali
goście mieli okazję przy
gotować drobne upominki
dla swoich rodziców. Pod
opieką uczniów gimnazjum
milusińscy sklejali więc ko
lorowe motylki, a także szy
kowali papierowe figurki
wielkanocnych kurczaczków, które mieli okazję wła
snoręcznie
pokolorować,
co spowodowało, że każdy
egzemplarz był jedyny w
swoim rodzaju. Poza tym

jS

milusińskich gości na kolej
ne zajęcia do gimnazjum jes
kwestią czasu.
(pm

Sukcesy uczniów
rybnickiego „tygla”

FOT MATERIAŁY PRASOWE

18 marca po raz kolej
ny uczniowie Gimnazjum
im. Księdza Walentego w
Jankowicach gościli dzieci
z sąsiedniego przedszko
la. Członkowie koła geo
graficznego (opiekunem
jest Edyta Furtak), a także
chętni uczniowie, przygo
towali bowiem tradycyjne
warsztaty tematyczne dla
młodszych kolegów. Tema
tem przewodnim spotkania
były Święta Wielkanocne.

r

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych dobrze znają język angielski

Uczeń Zespołu Szkół Tech
nicznych w Rybniku, Maciej
Balas z klasy III Ti zakwali
fikował się do III etapu XII
Międzynarodowej Olim
piady Języka Angielskiego.
Maciej uczęszcza do klasy,
w której języka angielskiego
uczy Krystian Kwiecień.
Olimpiada organizowana
jest przez College „The Top”
oraz Wyższą Szkołę Ekono
miczno-Humanistyczną w
Bielsku-Białej. Konkurs ma
za zadanie rozwijanie uzdol
nień uczniów, pobudzanie
twórczego myślenia, zachę
canie do współzawodnictwa,
a także lepsze przygotowa
nie uczestników do nauki w
szkołach wyższych.
Do I etapu przystąpiło około
400 uczniów szkół średnich z
Polski, Czech i Słowacji. Etap
ten odbył się styczniu w ZST
w Rybniku i obejmował test
pisemny z języka angielskie-

go. Osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie tego etapu
olimpiady była Jadwiga Buryn.
Maciej Balas i Amadeusz Pół
torak z klasy IIITi oraz Łukasz
Mikuła z klasy IVTm uzyska
li wymaganą ilość punktów i
przeszli do II etapu konkursu
wraz z 80 innymi uczestnika
mi. Odbył się on w siedzibie
organizatora na początku mar
ca i składał się z testu leksykalno-gramatycznego.
Etap III obejmuje część ust
ną i odbędzie się 13 kwietnia

w WSE-H w Bielsku-Białej.
Uczestnicy mogą wybrać je
den z następujących zakre
sów tematycznych: kultura i
geografia, literatura lub histo
ria Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Maciej Balas
wybrał literaturę obu wyżej
wymienionych krajów i bę
dzie jednym z 34 osób, które

zakwalifikowały się do koń
cowego etapu.
(opr.pm)

Konkurs ekologiczny
19 marca w Zespole Szkolono-Przedszkolnym nr 5 odbył
się Międzyszkolny Konkurs
Ekologiczny dla klas III szkół
podstawowych. Udział wzię
ło 8 szkół. Laureatami zostali

uczniowie ZSP 5. Dodatkowo
rada dzielnicy Rybnik-Północ,
współorganizator konkursu,
nagrodziła drużyny za plakat i
wiersz na temat: „Paląc śmieci
trujesz dzieci”.
(opr.pm)

Konkurs ekologiczny: 1. Miejsce ZSP 5, 2. Miejsce SP 35,
3. Miejsce SP 13.
Konkurs na plakat: 1. miejsce SP 13, 2. miejsce SP 24,
3. miejsce ZSP 5.
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Rybnik w starym kinie
Rybnickie kino „Apollo”
Stokłosów jest najbardziej
znane. To tu śpiewał chór Seraf do niemego filmu „Halka”.
Zapomniane natomiast zo
stało niemal całkowicie kino
„Helios” czy „Świt”. „Helios”
mieścił się na rogu Reja i pl.
Wolności. Nie ma już po nim
śladu. „Świt” był w miejscu po
wojennego „Górnika”, które to
kino też już od lat nie istnieje.
Wielu starych rybniczan ma
wspomnienia związane z tym
przybytkiem X Muzy. „Helios”
przez lata grał niemy repertu
ar. Na pianinie przygrywała
mieszkająca po sąsiedzku
pani Klossek, nauczycielka
gry na fortepianie. Dzieciaki
często oglądały filmy przez
szpary w kotarach, jakie wisiały na przeszklonych ścia
nach od strony Reja. Bilet
kosztował ok. 50 gr. Często
na jednym bilecie ogląda
no kilka filmów. Chłopcy na
westernach siadali w pierw
szym rzędzie, opierając nogi
o proscenium jak przystało
facetom z Dzikiego Zachodu.
Późną jesienią i zimą chronili
się tu za cenę jednego biletu
(!) bezdomni. Filmy leciały na
okrągło 24 godziny na dobę!
Darmowy nocleg. Może dlate
go kino zyskało potem niezbyt
wzniosłą ksywę. Ale za to ilu
ludziom dało przetrwać nie
jedną mroźną przedwojenną
zimę. Panie wspominały ki
nowe podrywy. Prowadzący
„Heliosa” Madajowie pierwot
nie nosili się z zamiarem zaku
pu pod kino terenu, gdzie dziś
stoi Teatr Ziemi Rybnickiej,
ale ktoś ich ubiegł z zakupem
gruntu. Do kina wchodziło się
bocznymi drzwiami od frontu
wprost na salę. W 1939 kino z
aparaturą zajęli Niemcy.

Dobra frekwencja
Kino „Świt” było własnością
żydowskiej rodziny Leuchterów. W latach 30-tych ub.w.
prowadził je ktoś z rodziny
Odziomków. Mieściło się opo
dal kościoła ewangelickiego
na ulicy Dworcowej (potem
Grażyńskiego). Nieoceniony
rybniczanin - polski Niemiec
A. Trunkhardt wspomina w

1925, iż w mieście już w 1910
istniało kino o nazwie “Teatr
Świetlny Pałac”. Niemcy zwali
je „Kammerlichtspiele”. Istniał
przed wojną Związek Teatrów
Świetlnych na województwo
śląskie i kieleckie. Być może
zachowały się jakieś doku
menty, które wspominają
rybnicki „Pałac”. Drugie kino
powstało w 1920 r.
Ciekawe są początki kine
matografu w Rybniku tuż
przed
włączeniem go do
Polski. Czytamy, iż „Kammerlichtspiele” na ulicy Dwor
cowej w końcu 1921 poleca
m.in. „bajeczną komedję w
dwóch aktach” czyli „Niedź
wiedź morski na wolności”, a
w początku 1922 wyświetla
wielkie arcydzieło „Judasz”.
Przed Gwiazdką 1925 kino
kameralne zapraszało na
filmFoxa„ŁódźpodwodnaU
777”. Oba kina nie narzekały
na frekwencję w polskim już
Rybniku. W 1926 kino kame
ralne na Dworcowej wyświe
tlało „najśliczniejszy film XX
wieku” pt. „Czwarte przykaza
nie” - „Kto Mary Carr zobaczy
w roli głównej ten niewytarte
wrażenie zachowa na całe ży
cie”.
W 1927 w kinie kameral
nym Franciszka Wyleżyka
(Wyleżycha) pojawia się
oczekiwany polski obraz „O
czem się nie pamięta” - jak

pisano wielki historyczny
film oświatowy w 10 aktach.
Długi na 4500 metrów... „W
rolach głównych pierwszo
rzędne siły artystyczne oraz
36. pułk piechoty.” Potem
nagła przerwa w działalności
kina na Dworcowej będące
go własnością Leuchterów,
którzy dzierżawili je różnym
najemcom. Wreszcie sam
właściciel uzyskuje koncesję
i w lipcu wznawia działalność
pod nazwą „Teatr Świetlny
Pałac”. Rok „Świetlny Pałac”
kończy znanym obrazem
„Metropolis”. 1928 rok i m.in.
„Królowa Paryża” z Czarną
Wenus czyli Józefiną Baker.
W 1932 pan Stokłosa otwarł
nowoczesne kino, przyciągnę
ło od razu tłumy. W kwietniu
dźwiękowy (!)„1914”. 1933.

W marcu na rogu pl. Wolno
ści i Reja otwarto nowe kino
„Helios” w miejscu dawnego
Starego Kina. Właśnie owego
Alte Kino z 1910, o którym
w swej Kronice Rybnickiej
wspomniał red. Trunkhardt.
Nowa dyrekcja państwa Madajów, nowy repertuar. A do

tego wszystkiego „Wzmoc
niona orkiestra. Sala dobrze

ogrzana”. W „Apollo” latem
1933 w repertuarze „potężny
dramat erotyczny”. Na doda
tek w roli głównej „Pożegna
nia z grzechem” podziwiano
Joan Crowford. A jako doda

tek, dla zrelaksowania po głę
bokich przeżyciach Buster
Keaton.
1934, jak doniosła prasa zło
dzieje okradli kino „Apollo”5 zł i kilka biletów. W marcu
kierownictwo kina powia
domiło, że „przy większych
ugrupowaniach udziela zniż
ki rabatowej”. Po niewielkim

bluijs mi

pożarze w kwietniu w kinie
dość znany przed wojną film
„Prokurator Alicja Horn” z
gwiazdą - Jadwigą Smosarską. W „Heliosie” - „Świat
się śmieje” czyli „rosyjski film
tryskający humorem”. Jesień
„Apollo” zaczyna filmemmro-

■' - Pieśń
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żącym krew w żyłach - „Nie
samowite obrazy. Tylko dla
ludzi o silnych nerwach. W
głównej roli Borys Karloff”,
słowem „Frankenstein”.

Zamiast Pałacu Bałtyk
Rybniczanie jak wszędzie
w kinie płakali ze śmiechu

i ze wzruszenia, krzyczeli z
entuzjazmu i ze strachu. W
listopadzie 1936 kino... „Bał
tyk” zapraszało do obejrzenia
obrazu „Blask słońca” z Janem
Kiepurą. Nie, nie powstało w
mieście nowe kino. Jedynie
zmienił się po raz kolejny
szyld. Tym razem zniknęła na
zwa „Pałac”, a pojawiła „Bał
tyk”. W tymże „Bałtyku” w
marcu 1937 arcydzieło „Hal
ka” z Kiepurą. W „Apollo” w
kwietniu lwowiacy Szczepcio i Tońcio w filmie „Będzie
lepiej”. „Dama kameliowa” z
kreacją boskiej Grety. W lipcu
„90 minut postoju” - w nim
bohater filmów przygodo-

Kino Helios

wych Harry Piel (Pill). Jeden

z rybnickich oryginałów w
tamtych czasach przybrał so
bie ksywę właśnie Harry Pill
i wspiął się na wysoki komin
rybnickiego browaru, który
stał przy tym samym placu co
„Helios”. Żeby było ciekawiej
na górze chodził na rękach.
I proszę jak kino przygodo
we może zarazić. W prasie o
kinie „Wawel” wkrótce prze
mianowanym na „Wanda”.
Wcześniej zwanym „Bałtyk”
- to kino na ul. Grażyńskiego
czyli dawnej Dworcowej od
czasów Świetlnego Pałacu

miało wielką tradycję.
1938. W rybnickiej gazecie

pod zdjęciem z Gretą Garbo
pojawia się napis „W Holly

wood nakręcono film na tle
miłości Napoleona do pani
Walewskiej”. I w kwietniu w
„Apollo” wyczekiwana „Pani
Walewska”. We wrześniu ko
lejna mutacja - już ostatnia
przed wojną - dawnego kina
Leuchterów „Świetlny Pa
łac”. Teraz nazywa się „Świt”,
a nowy dzierżawca Fr. Madaj
w październiku prezentuje
„Granicę”, a potem „Profeso

ra Wilczura” oraz filmwyprodukowany za oceanem rok
wcześniej, na który w wirują
cych płatkach śniegu podąża

ją dzieci ze swymi rodzicami.

To „Królowa Śnieżka”. Później
nazwę zmieniono wPolsce na
„Królewna Śnieżka”.
Jak widzimy rybniczanie nie
mogli narzekać na brak darów
ze strony X Muzy. W repertu
arze przeważała rozrywka, ale
był urozmaicony. W latach
30-tych ub.w. filmyniememieszały się z dźwiękowymi. Za
równo w latach 20-tych ub.w.
jak i 30-tych prócz polskich
filmów najwięcej było obra
zów amerykańskich, a także
austriackich i niemieckich.
Jeden z przedwojennych ryb
nickich recenzentów narzekał
bardzo na poziom filmów ob
cych zwłaszcza austriackich,
ale także polskich. A jeszcze
bardziej na gusty publicz
ności, którą tandeta godna
uczniaków masowo przycią
ga przed srebrny ekran. Jak
da się zauważyć najczęściej
zmieniali się właściciele-dzierżawcy w kinie na Dworcowej
(Grażyńskiego). Bilety do kin
można było nabywać w przed
sprzedaży w rybnickich pla
cówkach handlowych np. do
„Heliosa” w pobliskiej trafice
Tatarczyków na Sobieskiego.
W witrynie sklepu zawsze wisiały najnowsze fotosy.

Od Heliosa do Apollo
Reasumując historię trzech

rybnickich kin. Stare Kino, o

którym pisał Trunkhardt, to
najstarsze kino w mieście, te
z 1910 roku. Później znane
jako „Helios”. Na to, że było
to najstarsze rybnickie kino
wskazuje także jego budowa.
Nie miało hallu z kasami, bo
usytuowane były one na ze
wnątrz, a na salę wchodzi
ło się bezpośrednio z placu
Wolności. W 1920 powstało
kino Leuchterów. To kino
najczęściej zmieniało nazwy:
„Kammerlichtspiele” - „Te
atr Świetlny Pałac”, „Kino
Kameralne”, „Kino Świetlny
Pałac” („Świetlny Pałac” lub
krótko kino „Pałac”), potem
„Bałtyk”, „Wawel”, „Wanda”
wreszcie „Świt”. No i ostanie

z powstałych kin czyli „Apol
lo” Stokłosów z 1932 roku. Z
tych kin po wojnie funkcjono
wały jedynie dwa. „Świt” pod
nazwą „Górnik” i „Apollo”
pod nazwą „Ślązak”. W 1990
jego właściciele wrócili do
przedwojennej nazwy. Żad
nego z tych kin już w Rybni
ku nie ma. Last but not least.
W latach siedemdziesiątych
ub.w. w centrum Katowic ist
niały trzy kina (nie licząc nie
co oddalonego „Kosmosu”).

W międzywojennym dużo
mniejszym Rybniku też dzia
łały trzy kina... Michał M Palica

20 twój dom
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Wygodnie pod dachem
nymi pionowo w ścianach.
Mimo to przestrzeń nie jest
idealna. Ograniczają ją ko
sze - wklęsłe kąty powstałe
w miejscu przecinania się
połaci dachu.

Na zewnątrz kształt
dachu i pokrycie
wpływają na charak
ter domu, wewnątrz
- konstrukcja i spo
sób wykończenia
decydują o ilości i
jakości miejsca na
poddaszu.

Kryteria wyboru

Najpopularniejsze
są
wciąż projekty domów
z poddaszem użytkowym.
Podobają nam się takie
domy, a okna połaciowe
pozwalają doskonale doświetlić przestrzeń podda
sza. Nie bez znaczenia jest
też przekonanie, że każdy
kawałeczek domu jest zago
spodarowany i wykorzysta
ny. Aby tak się rzeczywiście
stało, powinniśmy wiedzieć,
co daje konkretny rodzaj
konstrukcji dachowej i jakie
są ograniczenia podczas
aranżacji pomieszczeń na
poddaszu.

Dach dwuspadowy
Jest najprostszy pod wzglę
dem konstrukcyjnym. Ściany
szczytowe dają możliwość
umieszczenia w nich okien,
a nawet drzwi z wyjściem

Podejmując decyzję co do
konstrukcji dachu oprócz
jego wyglądu trzeba wziąć
pod uwagę inne kryteria,
żeby nie zaskoczyły nas
wysoki koszt dachu lub
problemy techniczne z jego
budową.
Najważniejsze
to: rozpiętość i układ ścian
nośnych, sposób zagospo
darowania poddasza, kąt
nachylenia dachu, ciężar
pokrycia.

■

Decydując się na dom z dachem wielopołaciowym, warto pamiętać, że przestrzeń poddasza ograniczają nie tylko skośne połacie dachu,
ale także kosze i naroża

na balkon lub taras. Dzięki
oparciu dachu na ściance
kolankowej na poddaszu zy
skujemy więcej powierzchni
użytkowej.

Dach czterospadowy
Uzyskuje się pod nim
mniejszą powierzchnię pod
dasza w porównaniu z da
chem dwuspadowym. We
wnętrzu jest więcej skosów.
Oparcie dachu na ściance
kolankowej poprawi nieco

funkcjonalność
pomiesz
czeń. Im wyższa ścianka,
tym lepiej dla pomieszczeń
na poddaszu, ale gorzej dla
wyglądu domu - proporcje
między dachem a ścianami
są zachwiane.
Zbudowanie lukarny po
większa nieco kubaturę
pomieszczenia i pozwala
uzyskać pełnowartościową
przestrzeń o wysokości po
wyżej 1,9 m. Można swo
bodnie podejść do okna,

a we wnęce postawić meble.

Dach wielopołaciowy
Powstaje przez połącze
nie dwóch lub więcej da
chów o różnym kształcie
(dwuspadowych,
cztero
spadowych, pulpitowych),
które krzyżują się ze sobą
w kalenicach i koszach. Po
łacie mają kształt trapezów
i trójkątów, rzadko prosto
kątów. Kryją domy o rozbu
dowanej bryle. Popularne

są te na planie litery L i T
- to bardzo wygodny kształt
bryły do podziału domu na
strefy funkcjonalne, a na
zewnątrz dający możliwość
wydzielenia przestrzeni na
taras i wypoczynkową część
ogrodu. W domu na planie
litery T mamy aż trzy ścia
ny szczytowe, co pozwala
na lepsze wykorzystanie
przestrzeni na poddaszu,
a także na dobre oświetle
nie jej oknami zamontowa

Od 5 kwietnia w sprzedaży
Numer Specjalny Ekstra
„Od piwnicy po dach”

REKLAMA

O

Okna PVC
i mnóstwo DRZWI

TERAZ W OFERCIE
najcieplejszetOkno
na rynku!
Iglo Energy DRUTEX
Uw=0,6 W/(m K)*
2

dla okna o wymiarach 1230mm x1480mm

zgodnie z badaniami instytutu CSI w Czechach

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Tel. 32 42 44 066, 42 44 067, www.rcsb.pl

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

ZAKŁAD STOLARSKI

katolik
www.oknadrzwischody.pl

Wykonuje:

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

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

d"

A

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH

BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
MONTAŻ ETERNITU
blacha
dachówkowa
już od
47-400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

47-470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92
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Jak się rozsądnie zachować na rynku finansowym?
Zawsze warto się ubezpieczać, Tak
postępują ludzie w całym cywilizowa
nym świecie i nawet wyjątki nie podwa
żają tej reguły, Przypadek z mojej
dzielnicy: mieszkańcy domku jednoro
dzinnego - zaniepokojeni zapachem
dymu - wychodzą na ulicę, aby spraw
dzić, czy coś się nie pali w okolicy, Ledwie
przekroczyli próg, a sąsiedzi wołają: to
wasz dom się pali, W kilkanaście minut
spłonęło poddasze,,,

IWDC4

Teraz, po uchwale Sądu Najwyższego, auto
należy się nam bezwarunkowo (chyba, że mamy
dwa). Od orzeczenia sądowego minęło już
kilkanaście miesięcy, a towarzystwa ubezpie
czeniowe nadal niechętnie udostępniają auta.
Trzeba mocno tupać nogą żeby swoje wycho
dzić. Więc trzeba tupać.

WMSoWY

Nie oszczędzą na amortyzacji

Spory o odszkodowanie
Poddasze zajęło się od nieszczelnego przewodu
kominowego. W domu palił się kominek,
szczęście w nieszczęściu, że mieszkańcy nie
poszli jeszcze spać. Budynek był ubezpieczony, ale
firma asekuracyjna odmówiła wypłaty odszkodo
wania, bo gospodarz nie miał aktualnego
zaświadczenia kominiarskiego o drożności
przewodów wentylacyjnych i dymowych.
Sprawa jest rozwojowa, bo w 2010 r. przepisy
budowlane zniosły monopol kominiarski. Teraz
można samemu czyścić kominy, co poszkodo
wany zresztą czynił. Formalnie nie jest do tego
potrzebny zawodowiec, ale firmy ubezpiecze
niowe swoje wiedzą. Zawsze jednak trzeba
czytać umowę i nie dać się zastraszyć.

Dwa oblicza ubezpieczalni
Firmy ubezpieczeniowe mają dwie twarze.
Pierwsza - uśmiechnięta i przyjazna, gdy
podpisujemy polisę ubezpieczeniową bez
wnikania w zapisy i drobny druk pod dokumen
tem. Druga twarz - posępna i marsowa, gdy
przychodzimy po odszkodowanie. Czasami
wtedy może się okazać, że nie jesteśmy upraw
nieni do otrzymania odszkodowania.
Dlatego jeszcze przed zakupem polisy warto
zapoznać się - choćby w internecie - z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia w danej firmie. To
zbiór zasad, jakimi kieruje się firma i zakres
obowiązków i praw ubezpieczającego się.

Zaufać doradcy
Wygląda na to, że trzeba czytać i wybierać
najlepszą ubezpieczalnię, zależnie od tego, co
chcemy ubezpieczyć. Zasady ubezpieczenia
mienia są rozmaite w różnych towarzystwach.
To samo dotyczy ubezpieczenia komunikacyj
nego lub mienia podręcznego. Ogólne warunki
ubezpieczenia to obszerny dokument liczący
nawet sto stron. Trudno go analizować
w każdym towarzystwie z osobna.
Dlatego chyba najlepszym wyjściem jest
skorzystanie z zaufanego doradcy ubezpiecze
niowego, który znajdzie dla nas najkorzystniej
szą ofertę, również pod względem cenowym.
Jeśli w jednym towarzystwie ubezpieczamy np.
gospodarstwo rolne, samochód, mieszkanie, to
możemy liczyć na wydatne zniżki.

Można walczyć z prawnikami
Firmy ubezpieczeniowe zatrudniają sztaby
prawników, którzy w jednym palcu mają wszystkie
przepisy i duże doświadczenie z trudnymi klienta
mi. Rodzi się więc pytanie: czy zawsze jesteśmy na

straconej pozycji i musimy rozmawiać z towarzy
stwem ubezpieczeniowym na kolanach? Otóż nie.
Polska się cywilizuje, dostosowuje swoje normy
społeczne i prawne do rozwiązań europejskich.
Możemy wynająć prawnika i pójść na otwartą
wojnę z ubezpieczycielem.
Z ubiegłorocznej wykładni Sądu Najwyższego
wynika, że koszty przedsądowej obsługi prawnej
są teraz zwracane przez ubezpieczyciela. Sąd
wyszedł z założenia, że nie może być tak wielkiej
dysproporcji sił między klientem a korporacją
i zdecydował, że osoba indywidualną jeśli ma być
równoprawnym partnerem, powinna swobodnie
korzystać z pomocy prawnej.

Należy się auto zastępcze
Inna dobra wiadomość to taka, że w razie uszko
dzenia naszego ubezpieczonego samochodu
przysługuje auto zastępcze na czas remontu.
Dawniej ubezpieczyciel godził się na samochód
zastępczy, gdy mieszkaliśmy z dala od przystan
ków komunikacji miejskiej i udowodniliśmy, że
samochód był nam niezbędny do pracy.

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Razem z rodzicami przejrzyj wszystkie
ubezpieczenia w Twoim gospodarstwie
domowym. Ustal, które dotyczą majątku
(mieszkania, domu, samochodu, ruchomości
etc.) i jak została oszacowana wartość przed
miotów objętych polisami.
Czy - poza ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym w ZUS - rodzina opłaca dodat
kowe ubezpieczenia osobowe, zdrowotne (w
tym dla dzieci) lub na życie? A może rodzice
prowadzą działalność gospodarczą (małą
firmę, sklep, gospodarstwo rolne) i ubezpie
czyli majątek firmy, gospodarstwa, towary
albo plony?

W gazetach, internecie, w serwisach
finansowych poszukaj, jakie najdziwniejsze
i najmniej oczekiwane dobra można
ubezpieczyć w towarzystwach ubezpiecze
niowych. Postaraj się znaleźć przykłady
niezwykłych polis w Polsce i w innych
krajach.
Czy naprawdę wszystko można ubezpie
czyć? A może masz ochotę ubezpieczyć coś
nietypowego z własnego albo domowego
majątku (kolekcję znaczków, gołębnik,
łódkę)? Sprawdź, czy przedstawicielstwa
firm ubezpieczeniowych przedstawią Ci
i wycenią taką polisę.

Warto dodać, że od tego roku ubezpieczyciel
zwracając pieniądze za remont auta, nie może
odliczać tzw. amortyzacji za części do napra
wy. Do tej pory było tak, że jeśli mieliśmy np.
5-letni samochód, do którego została
wstawiona nowa część, to ubezpieczyciel
uznawał, że stara część samochodowa zamor
tyzowała się np. w połowie i wypłacał 50 proc,
ceny jej zakupu. Teraz rocznik samochodu nie
powinien mieć znaczenia.
Według Sądu Najwyższego zamontowanie
nowych części w miejsce starych nie prowadzi
do bezpodstawnego wzbogacenia poszkodo
wanego, bo nie powoduje wzrostu wartości
całego pojazdu.

Rzecznik pomoże
Prawie każdy jest gdzieś ubezpieczony. Warto
wiedzieć o istnieniu Rzecznika Ubezpieczonych,
który może reprezentować nas wobec ubezpieczy
cieli i funduszy emerytalnych. Rzecznik współpra
cuje m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego
i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Do rzecznika można złożyć skargę na działal
ność otwartych funduszy emerytalnych
i towarzystw ubezpieczeniowych. Skargi mogą
dotyczyć wypłaty odszkodowania, sporu
o wysokość przyznanego odszkodowania lub
świadczenia, opieszałości w postępowaniu
likwidacyjnym, odmowy dokonania transferu
środków do nowego otwartego funduszu
emerytalnego, czy nieterminowego przekazy
wania składek do OFE.
Wasz aspirant Fortuna
P.5. Pytajcie mnie o swoje finanse,
e-mail: fortunaradzi@gmail.com

■ wypadek
■ dożycie określonego wieku
■ śmierć osoby bliskiej

Majątkowe - dotyczą mienia i odpowiedzialności
cywilnej, pokrywają straty materialne powstałe
w wyniku szkody. Obejmują m.in. ubezpieczenia:

ĆWICZENIA

■ mienia przed kradzieżą i rabunkiem

konkurs

■ transportowe i pojazdów mechanicznych

Cąfij^iiiienaii?©
Financial Wisdom for Life

■ cargo (przewożonego towaru)

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

Camp Millionaire

■ casco (środków transportu)

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

■ odpowiedzialności cywilnej

maszyn i urządzeń

Tygodniowy obóz zorganizuje Akademia Leona
Koźmińskiego w czerwcu 2013 r. Laureaci konkur
su mają sfinansowany cały pobyt w Warszawie.

spłaty kredytów i podwyżek

Szczegóły KONKURSU znajdziesz na

zakłócenia produkcji w wyniku zdarzeń losowych

www.fortunaradzi.pl

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

NBP
Narodowy

Bank

Polski

22 noworodki
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Dzień dobry! Rodzice Kinga i Krzysztof nadali mi
bardzo ładne imię Ksymena, na nazwisko mam
Zdrzałek. Urodziłam się 23 marca o godz. 17.45.
Moje wymiary po przyjściu na świat to 56 cm i

Hej! Jestem córeczką Agaty i Daniela, na nazwisko
mam Kruczkowska. Pojawiłam się na świecie 23
marca o godz. 00.20. Miałam wtedy 57 cm i wa
żyłam 3460 g. Pozdrawiam kochanych rodziców i

3520 g. Pozdrawiam rodziców i brata Ksawerego.
Mieszkamy w Szczerbicach.

siostrę Alicję. Mieszkamy w Rybniku.

Cześć! Nazywam się Lenka Poloczek. Rodzice
Aleksandra i Marcin przytulili mnie pierwszy raz
23 marca o godz. 00.40. Miałam wtedy 63 cm i
ważyłam 4150 g. Przesyłam buziaczki rodzicom
i siostrze Oliwi, która czeka na mnie w domku w
Rybniku.

Serwus! Nazywam się Błażej Pilarek. Swoje urodzi
ny będę świętował 22 marca. Urodziłem się o godz.
9.22. Miałem wtedy 60 cm i 3870 g. Pozdrawiam
mamę Sonię, tatę Zbigniewa i siostrę Emilię. Jeste

śmy z Rydułtów.

Witam! To ja - Lena Czernigiewicz w objęciach mojej najcudowniejszej mamusi Moniki. Pojawiłam się na
świecie 24 marca o godz. 23.15. Miałam wtedy 56 cm i ważyłam 2880 g. Przesyłam słodkie całuski mamie,
tacie Irkowi i siostrze Mai. Mieszkamy w Rybniku.

Czołem! Jesteśmy bliźniętami Magdaleny i Przemysława Markiewka z Rydułtów. Urodziliśmy się 22 marca.
Ja Miłosz przyszedłem na świat o godz. 12.33. Miałem wtedy 54 cm i ważyłem 2990 g, natomiast mój brat
Samuel pojawił się o godz. 12.34, jego wymiary były następujące 54 cm i 3020 g. Pozdrawiamy serdecznie
Naszych kochanych rodziców oraz brata Amadeusza.

Witam! To właśnie ja - Hania Woźnica. Rodzice
Agnieszka i Łukasz z Rybnika, a jestem ich pierw
szym dzieckiem, uściskali mnie pierwszy raz 27
marca o godz. 11.25. Miałam wtedy 2670 g i
54 cm.

Serwus! Mam na imię Kamil, a na nazwisko No
wak. Pojawiłem się na świecie 27 marca o godz.
12.00. Miałem wtedy 56 cm i ważyłem 3700 g.
Pozdrawiam mamę Izę i tatę Łukasza z Rybnika.

Cześć! Nazywam się Michałek Kowalski i jestem
pierwszym synem Katarzyny i Wojciecha z Rybnika.
Urodziłem się 22 marca o godz. 12.30. Miałem
wtedy 58 cm i ważyłem 3280 g. Pozdrawiam ko

Hej, nazywam się Jan Leśniak i jestem dzieckiem
Justyny i Tomasza z Rybnika. Rodzice po raz pierw
szy zobaczyli mnie 23 marca o godz. 7.47. Miałem
wtedy 3820 g i 53 cm. W domu czeka na mnie

chanych rodziców.

siostrzyczka Amelia.

konkurs 23
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TRZY PO TRZY
PODSTAWÓWKI, pochwalcie

się

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.

SWOIMI UCZNIAMI!
Klasa III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku

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.

OLIWER FRĄTCZAK
Klasa 3 liczy 23 uczniów. Wychowawcą klasy jest Lidia Polywka. Byliśmy na wielu wycieczkach turystycznych w Rybniku, w
Ustroniu w Parku Leśnych Niespodzianek, w Krakowie, Czernej.
Organizowaliśmy wycieczki po naszej okolicy. To były wycieczki
przedmiotowe. Zimą jeździliśmy na lodowisko do Rybnika. Brali
śmy udział w konkursach takich jak: recytatorski, z języka angiel
skiego, pożarniczy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, udziela
nie pierwszej pomocy, wiadomości o UE, w grach i zabawach po
Śląsku oraz we wszystkich konkursach plastycznych. Uczestni
czyliśmy w lekcjach multimedialnych w kinie. Byliśmy w teatrze,
muzeum i na wystawach. Co tydzień jeździmy na basen do Szczygłowic. Współpracujemy z biblioteką miejską. Braliśmy udział w
spotkaniach z ciekawymi ludźmi: policjantem, strażakiem, lekar
ką, zbieraczem motyli, pielęgniarką, dzielnicowym, pracownikami
pogotowia ratunkowego i straży miejskiej. Do osiągnięć naszej
klasy należą organizowane teatrzyki bajkowe, jasełka, spotkania
z Mikołajem, bal przebierańców i imprezy klasowe organizowane
wspólnie z rodzicami.

ANNA BIENEK

Klasa IIIA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku

Postaram się opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło
w ciągu trzech pierwszych lat mojej klasy. Najpierw było
uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów. Poznaliśmy szkołę,
nowych kolegów i panie nauczycielki. W ciągu trzech lat
nauki mieliśmy różne wycieczki do kina, teatru oraz w inne
ciekawe miejsca. Pojechaliśmy do Dinoparku, do Krakowa
do wytwórni bombek, zwiedziliśmy też Chlebową Cha
tę, mogliśmy tam zmielić ziarna zbóż na mąkę, robiliśmy
twaróg, każdy mógł zrobić swoje własne podpłomyki z
makiem lub z solą, poznaliśmy też rzeczy, których używa
no w dawniejszych czasach. Dostajemy w szkole warzywa,
owoce i mleko. Panie kucharki przepysznie gotują, często

dostajemy pyszne desery. W naszej szkole organizowane
są różne konkursy np. plastyczne, informatyczne, w któ
rych bierzemy udział. Wielu z nas uczęszcza na zajęcia do
datkowe i kółka zainteresowań. Nasze wspólne lata nauki to
fantastyczna przygoda.

Klasa IIIB z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku

JAGODA JASEK

FOT. KATARZYNA MACIEJOWSKA

Jestem uczennicą klasy 3b Szkoły Podstawowej w Golejowie. Uważam, że moja klasa jest bardzo zgrana i fajna.
Podczas konkursów przygotowywanych przez naszych na
uczycieli zawsze dajemy z siebie wszystko. Braliśmy udział
między innymi w konkursie recytatorskim, czytelniczym, w
których zawsze obroniliśmy nasz honor. Zwiedziliśmy rów
nież wiele ciekawych miejsc takich jak: park dinozaurów
w Krasiejowie, kopalnię soli w Wieliczce, Chlebową Cha
tę w Brennej oraz fabrykę bombek w Krakowie. Z każdej
wycieczki wróciliśmy bogatsi w wiedzę i doświadczenia.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest w tym zasługa naszej
wspaniałej pani wychowawczyni, która jest dla nas bardzo
dobra i życzliwa. Jestem bardzo dumna ze swojej klasy.

KUPON: zaznacz osobę która twoim zdaniem powinna wygrać, wytnij kupon i wrzuć do urny znajdującej się na terenie szkoły
Klasa III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 w Rybniku

Klasa IIIA z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Klasa IIIB z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

nr 4 w Rybniku

nr 4 w Rybniku

OLIWER FRĄTCZAK

ANNA BIENEK

JAGODA JASEK
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Ciągnik ursus C 325> C330, tel. 604
052-119

• Fiat seicento 900 (trofeo), rocznik
2001, kolor czerwony, przebieg 110
tys. km, 669-058-856.

• Kupię każdy samochód osobo
wy, sprawny i uszkodzony oraz
dostawcze, traktory, zabytkowe
warszawa, itp. Tel. 605-402-565.

NAUKA
• Szukam wspólnika do prowadzenia
lokalu oraz zakładu fryzjerskiego
w Wodzisławiu Śląskim, tel. 792-408
300.

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

• Auto skup - skupujemy wszystkie
samochody osobowe, dostawcze,
sprawne oraz do złomowania. Płaci
my najlepiej, 792-785-493.
• Kupię samochód, gotówka, 500

656-400.

• Język angielski, nauczanie indywi

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

KUPIĘ

KREDYTY - POŻYCZKI
• Absolutna nowość! Pożyczki 30stki! Niebankowe, bez BIK. Najniż
sze koszty pożyczek w Polsce. Bez
ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku.
Zadzwoń! Sprawdź! DAIGLOB Pie
chocka sp.j. Tel. 694-826-852.
• Kredyty konsolidacyjne od 10 000,
rata 202 zł, tel. 32-415-32-82, 32

423-68-52.

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

• Auto skup. Auta wszystkich ma
rek, 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.
• Kupię każdy samochód osobo
wy, sprawny i uszkodzony oraz
dostawcze, traktory i koparko-ładowarki, tel. 501-011-090.

• Oddłużeniowe od 50 tys., rata 368
zł, tel. 32-422-50-42, 32-423-56-17,

NIERUCHOMOŚCI

Racibórz, Londzina 15, 502-139-302.

Kleszczówka. Pow. 160 m kw., działka
820 m kw. Cena: 550 000 zł, tel. 537

kuchnia, łazienka, umeblowane,
w centrum Raciborza, (plac Długo
sza), 516-196-966.

469-296.

• Sprzedam dom, 230 m kw., Raci
bórz Obora, o wysokim standar
dzie (sauna). 602-716-432.
• Sprzedam działkę budowlaną w Rad

linie, 32-457-93-32, 502-087-125.

• Sprzedam 5,5 ha pod budowę

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

domów, 20 zł/m, 4,5 ha roli 6 zł/m
w Rydułtowach, 517-416-838.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 47 m kw., Racibórz, parter,
łazienka i kuchnia wykafelkowana,
okna i drzwi wejsciowe wymienio
ne, opomiarowane media, cena
95.000 zł - do negocjacji, 601-993
875.

470-48-15.

• M2, Racibórz Nowe Zagrody, 36 m
kw., IVp./VII, 84 000 zł, 792-102-022,

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

• Sprzedam uzbrojoną działkę
budowlaną, 20 arów w Turzy Śl. Cena

www.kamel.nieruchomosci.pl.

500-095.

do uzgodnienia, tel. 605-550-758.

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

• Jankowice Rudzkie! Hektar bu-

Ip./III, 83 000 zł, 792-102-022, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

Bezpośrednio od właściciela, 609
338-999.

• M3, Racibórz, Nowe Zagrody, 42 m
kw., balkon, 95 000 zł, 537-315-949,
www.kamel.nieruchomosci.pl.

tel. 601-463-290.

• M3, Racibórz Centrum, 52 m kw.,

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

• Sprzedam ziemię rolno-budowlano-usługową, pow. 14 ha, w tym 2 ha
lasu. Cena 4,20 zł/m kw., Głubczyce,

Ip./III, 133 000 zł, 537-315-949, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

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

tel. 602-695-159.

• Polska Grupa Finansowa oferuje
kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne,

• Chwilówki bez zaświadczeń
do 1000 zł, minimum formalności,
z zajęciami komorniczymi, natych
miastowa wypłata, 32-410-55-02,
32-455-19-92.

• Ale szybka gotówka - nawet 5000
zł! Proste zasady, bez zbędnych
formalności. Provident Polska S.A.
- 600-400-295 (opłata wg taryfy
• Pożyczka bez BIK! Stała, miesięcz
na rata. Osoby pracujące, emeryci

i renciści. Możliwy dojazd do klienta.
Tel. 32-415-82-28, kom. 667-372-780.
• Szybka pożyczka na wiosenne
wydatki! Wygodna spłata, bez
ukrytych kosztów. Provident Pol
ska S.A. 600-400-288 (taryfa wg
opłat operatora).

• Pożyczka jubileuszowa w SKOK
Ziemi Rybnickiej. Atrakcyjna prowizja
i niskie oprocentowanie. Tel. 801
300-803.

MATRYMONIALNE-

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

• 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.
• Racibórz, M3, ul. Lotnicza, wolne,
do zamieszkania, 115.000 zł, www.
pardas.iaw.pl, 32-211-32-17, 782-727
061.
• Sprzedam kawalerkę, 29 m kw., IV
p., balkon. cena 62.000 do negocjacji,
Ostróg, Lotnicza, 693-304-855.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie.
Wodzisław Śl., ul. 26 Marca, 50 m kw.,
8p., 3-pokoje, balkon, 604-794-132,

• Sprzedam lokal pod działalność, 70
m kw. oraz bar 80 m kw. w Raciborzu,
604-373-855.

• 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

• Racibórz, Mickiewicza, Ip, 3-pokojowe, 62 m kw., częściowo umeb
lowane, czynsz + odstępne 1100,

tel. 604-774-068.
• Wynajmę kawalerkę 37 m kw. w wy

remontowanej kamienicy, Racibórz,
Mariańska, kom. 691-941-635.
• Wynajmę w pełni wyposażony klub
bilardowy, możliwość rozwinięcia
gastronomii, parking, Racibórz, 607
841-942, 603-460-249.

• Wynajmę pomieszczenia na cele

produkcyjne, handlowe lub ma
gazynowe, Racibórz, 603-460-249,
607-841-942.

• M2, Racibórz Centrum, 38 m kw.,

dowlano-rekreacyjny. Las, spokój,
domek, oczko, pozwolenia. Raci
bórz, Gliwicka: grunty inwestycyjne,

700-72-11.

pizzerii, na działalność gastronomicz
ną lub inną, cena 1.300 netto/ m-c,
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,

i polem (razem pow. 0, 7412 ha) Rzuchów, tel. 32-430-10-59.

• Kredyty od 15 000, rata 297 zł,
bezwiekowo, tel. 32-455-68-65, 32

operatora).

07-33, 503-949-821, raty, samo
chód zastępczy.

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

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Wynajmę lokal 40 m kw., po byłej

• Sprzedam dom wolno stojący, Żory,

• Sprzedam działkę wraz z lasem

535-223-220.

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

• Serwis auto gaz, ul. Świerklańska
5. Montaż, serwis LPG, tel. 32-733

dualne, osoby w każdym wieku. Przy
gotowanie do egzaminów. Dojazd
do Klienta, 502-769-620.

zł, 60 arów działka rolno-leśna
(20.000 zł), tel. 607-964-694.

• Lokal użytkowy, Racibórz, ul.
Warszawska, 37,70 m kw., 118 000 zł,
534-737-900, www.kamel.nieruchomosci.pl.

INNE

415-18-68, 504-476-839.

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

• Atrakcyjne działki, Wodzisław,
Zawada, ul. Szybowa, 24,6 ara, pod
zabudowę (aktualne mapki) 120.000

• M3, Racibórz Centrum, 55 m kw.,
Ip./III, 115 000 zł, 792-102-022, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

• M4, Racibórz Ostróg, 63.40 m kw.,
parter, 136 000 zł, 537-315-949, www.
kamel.nieruchomosci.pl.
• M5, Racibórz, ul. Wileńska, 77 m kw.,
IIp./III, 155 000 zł, 534-737-900, www.
kamel.nieruchomosci.pl.

• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, częściowo umeblowane, ścisłe
centrum Raciborza, I p., 661-969
987, 692-536-519.
• Wynajmę mieszkanie zadbane, 52
m kw., 2-pokojowe, częściowo umeb
lowane, (IV p. blok), Racibórz Ostróg,

608-616-344.
• Wynajmę kawalerkę na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Ślaskim, tel. 697

479-421.
• Wynajmę powierzchnie biurowe
w Wodzisławiu Śląskim - Jedłowniku,

tel. 792-408-300.
• Wynajmę lokale handlowe pow. 20
i 40 m kw., Racibórz, Opawska (koło
Biedronki), 0049/6938-7945, 609-224
470.

• Dom-szeregówka, Racibórz, Obora,
96 m kw., 2,49 ara, 275 000 zł, 537-315
949, www.kamel.nieruchomosci.pl.

• Do wynajęcia lokal handlowy 20
m kw., Wodzisław Śląski, ul. Targo
wa, 602-227-748.

• Dom, Racibórz Ocice, 155 m kw.,
działka 14 arów, 375 000 zł, 537-315
949, www.kamel.nieruchomosci.pl.

• Wynajmę sklep, 100 m kw. przy
ul. Mickiewicza, w centralnym
miejscu, naprzeciwko Galerii Młyń
skiej w Raciborzu, cena 3800 zł
netto. Wiadomość arthen@arthen.
pl, 602-716-432.

• Działka, Racibórz, Stara Wieś, 28
arów, 100 000 zł, 792-102-022, www.
kamel.nieruchomosci.pl.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
do remontu, Racibórz, 91,40 m kw.,
kamienica, cena 110 tys. www.kucza.
gratka.pl, tel. 602-695-159.

• 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.

• Sprzedam, kupię nieruchomości:

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

• Mieszkanie do wynajęcia, Rynek
27, ok. 90 m kw., widok na rynek,
z kominkiem, 502-207-931.

• Sprzedam mieszkanie zadbane, 52
m kw., 2-pokojowe, częściowo umeb
lowane, (IV p. blok), Racibórz Ostróg,

KUPIĘ

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

no-zapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi. Codziennie od 13.00 do 19.00,

• Kupię M-3 w Jastrzebiu-Zdroju, ul.
Wrzosowa, Zielona, Zdrój, os. VI. Bez

32-426-02-92, 696-478-189.

608-616-344.

pośredników. Tel. 510-422-468.

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

• Największe centrum matrymonial-

Chcesz zamieścić ogłoszenie? - odwiedź nasze punkty:
RACIBÓRZ

RYDUŁTOWY

PSZÓW

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

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

• Kwiaciarnia Ładne Kwiatki
ul. Pszowska 555

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

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

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

PUT „WW”, ul. Św. Jana 1, tel. 32-455-55-00
biuro czynne: pn. - pt. 9.00 - 17.00, sob. 9.30 - 13.00
Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25
pn. - pt. 8.00 - 16.00, tel. 32-455-20-19
Mega Hit, os. XXX-lecia 62 a
pn. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00, tel. 32-457-63-34

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

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://oglo szenia.nowiny.pl
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RAMKA*

POGRUBIENIE**

• Sprzedam działkę na Księży
cu. Tanio. Tel. 000-000-000.

• Kupię kota w butach
(czerwone kozaki).

KONTRA*

APLA*

KOLOR*

• Poszukuję towarzysza spa
cerów. Czerwony Kapturek.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

Czcionka czarna, ramka czarna

Czcionka pogrubiona, kolor czarny

Czcionka czarna, tło niebieskie

Czcionka biała, tło czarne

Czcionka niebieska

Wymienione opcje wyróżnień można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Oferta ważna od 15 czerwca 2010 r.

PRACA
DAM PRACĘ

• Stolarz do schodów (nie emeryt)
oraz pomocnik, Wodzisław Śl., 501

• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić

260-464.

pn. - pt 7.00 - 17.00.

• Firma holenderska zatrudni osoby
na produkcji. Wymagany język
angielski lub niemiecki. Zapewniamy
transport, zakwaterowanie, 32-410

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

• Grupa Itum zatrudni pracownika
magazynu szczegóły na www.

• 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.

• Grupa Itum zatrudni kierowców
kat. C+E. Szczegóły na www.itum.

itum.com.pl lub tel. 515-034-820

92-80.

• Praca dla kobiet - opieka nad
starszymi osobami. Wymagana
znajomość języka niemieckiego. 32

419-83-13.
• Zatrudnię do prac ociepleniowych,
stała umowa, 798-384-571.

• Zatrudnimy brukarza do układa

nia kostki brukowej i granitowej.
Wymagane doświadczenie. Tel.

• Firma transportowa z Rybnika
zatrudni kierowcę C + E (firanka).
Tel. 604-782-270.

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

698-090-392.

• Szukam koleżanki do współpracy,
731-489-601.

468-098.

com.pl lub 515-034-820.

POSZUKUJĘ PRACY
• Przyjmę pracę jako gosposia do
mowa lub jako sprzedawca odzieży,
obuwia, nagrobków, wynagrodzenie
600 zł, 604-706-996.
• Emerytowana pielęgniarka szuka
pracy lub pomoże w opiece nad
chorym w domu, okolice Rydułtów,
517-060-913.

• Zatrudnię tynkarzy gips., cem.-

• Ambitne młode osoby na różne sta

wap., ociepleniowców. Putzek,
tynki maszynowe, tel. 608-683
998.

nowiska, 1500-2000 zł/m, 537-468-109.

• Szukam koleżanki do współpracy,
508-168-859.

• Przyjmę pracownika do handlu
obwoźnego oraz pracowników
do rozbioru drobiu w Pszowie,
504-023-786.

• Zajazd Malibu w Raciborzu zatrudni
na dobrych warunkach kelnerki
z doświadczeniem, tel. 32-417-25-14,
602-259-603.

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

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

RÓŻNE

• Tanio sprzedam nową trylinkę oraz
kupię starą dachówkę (bąclówkę),
tel. 602-800-305.
• PUH Grotrans. Chodź na dworze
zima nie musisz uciekać pod pie
rzyna, możesz spać spokojnie pod

• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypoży
czalnia 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.

• Kasia, Rybnik, 783-620-601.

• Słodka kobietka, 883-272-757.
• Ania 45, 694-691-171.
• Julia, Rybnik, 516-505-831.
• Nowa, Rybnik, 515-666-994

• Iza, Wodzisław, 518-645-151.

kołderką bo ci Grotrans dowiezie olej
opałowy cysterką. Tel. 501-472-383,
77-487-50-38.

• Blondyneczka, Wodzisław, 516
480-740.
• Marta, Wodzisław, 797-421-966.

• Węgiel, eko - groszek, flot KWK
„Marcel” 306 zł/tona, muł 120 - 200

• Ola, Wodzisław, 882-830-252.

zł, 885-100-555.

• Wodzisław, Blondyneczka, 515-554

• Kupię stare motory, motorowery,
zegary, meble, militaria, monety,
zdjęcia, radia, medale oraz inne
starocie 663-125-597.

532.
• Wodzisław, 33-latka, 513-248-217.
• Nadia, Racibórz, 667-155-251.
• Madzia, Raciborz, 513-968-171

OWAR ZYS
• Blondynka, Rybnik, 515-049-175.

• Paula, Racibórz, 690-520-474
• Dyskrecja, 45-latka, 888-967-756.

• Claudia, Racibórz, 788-963-960.
• 606-521-450, Radlin.

TRANSPORT

• Iwona, Racibórz, 698-009-242.

• Najtańszy transport mikrobusami

maxi, kontenerami. Przewóz mebli,

• Sexi blondynka, 504-919-031.

towarów Polska - Niemcy, Belgia,

• Monika 43, 789-059-591.

Holandia. Tel. 77-482-99-39.

• Ania 34, 510-429-902.

• Zatrudnię ślusarza, spawacza TIG.

• Sprzedam agregat uprawowo-siewny Moschio Amozone 3 m, rozsie-

Praca przy obróbce stali nierdzewnej
w Raciborzu. Wymagane doświad
czenie. CV: biuro@silverstal.pl.

wacz Rauch, beczkowóz ocynko
wany 3000 l, dmuchawa kompletna
niemiecka, przetrząsarka Fela 4 m,

• Kasia, Racibórz, 789-369-086.

prowadzki, przewóz mebli, mate
riałów wykończeniowych, towarów,

• Ewa, Racibórz, 889-694-873.

etc. Solidnie, ceny konkurencyjne,

• Sprzątanie obiektu handlowego
w Wodzisławiu Śląskim. Mile widzia
ne panie z orzeczeniem o niepełno

784-656-618.

• Usługi transportowe w kraju. Prze

• Sara, weekendy, 505-606-551.

667-970-566.

• 40-latka, Wodzisław, 535-829-199.

069.

sprawności. Tel. 696-483-516.

• Tuje, świerki i inne ozdobne b. tanio
sprzedam, od 2,50 zł, 32-476-51-42,
503-532-965.

• Przyjmę do pracy na stanowi
sko kasjer-sprzedawca w branży
spożywczej i ogrodniczej, Chałupki,

• Zatrudnimy mechanika z kat. C + E
lub T z uprawn. na koparko-ładowar-

• Likwidujesz, remontujesz mieszka
nie, dom? Kupię stare sprzęty gospo

ki. Praca w Rudach, tel. 32-410-30-60
godz. 8.00 - 14.00.

darcze, przedwojenne rowery, części,
żarna i inne starocie, 663-125-597.

501-485-402.

• Sprzedam drewno opałowe
i kominkowe, sosna, dąb, brzoza,
czeremcha. Ceny za m3 już od 90 zł.
Transport. 502-271-993.

• Usługi przewozowe. Przewóz osób

• Rybnik Sonia 697-366-329.

w kraju. Imprezy okolicznościowe,

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.

lotniska, itp. (6 osób), 667-970-566.

• Przeprowadzki kompleksowe oraz

• Majka, 530-921-350.

transport nowych mebli ze sklepu
z montażem. Ceny zawsze do nego

• Zwinne usta, 600-624-753.

• 505-434-110 Rybnik.

cjacji, 531-944-531.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•

motoryzacja - 15 zł

•

matrymonialne - 10 zł

• praca (promocja) - 5 zł

• usługi rem.-bud.- 15 zł

•

biznes - 15 zł

•

nauka - 10 zł

•

towarzyskie - 30 zł

• usługi - 15 zł

• gastronomia - 15 zł

•

różne - 10 zł

•

transport - 15 zł

• wróżby - 15 zł

• kredyty, pożyczki - 15 zł

• podaruję - 10 zł

•

turystyka - 15 zł

•

zdrowie - 15 zł

•

•

zguby - 10 zł

•

noclegi - 15 zł

•

zwierzęta - 15 zł

nieruchomości - 15 zł
* Ogłoszenie drobne do 15 słów

• PRACA - 5 zł PROMOCJA!

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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TURYSTYKA
• Zaplanuj wakacje już teraz! Mega
rabaty do 20%! Dzieci od 790 zł!
Gwarancja niezmiennej ceny oraz
vouchery na wycieczki fakultatyw
ne gratis! Zapraszamy! Biuro Po
dróży WW, Św. Jana 1, Wodzisław,
32-455-55-00, www.wakacjeww.
pl.

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

• Ogrodzenia - wyprzedaż, tel. 33
488-05-64.
• Meble na wymiar. Oferujemy:
kuchnie, szafy, zabudowy, meble
biurowe oraz pokojowe. Bogaty
wybór frontów oraz akcesorii. Pomiar
oraz wycena gratis, tel. 663-081-689

Tygodnik RYBNICKI • wtorek, 2 kwietnia 2013 r.

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

wanie kompleksowo, 693-325-522,
505-850-027.

• Budowa domów niskoenergetycz-

• Tynki cementowe wewnętrzne

nych i tradycyjnych, ocieplanie, zabu
dowy z płyt k.-g. Tel. 608-022-403.

i zewnętrzne, agregatem, pod
malowanie, ocieplanie budynków,
tynki akrylowe. Negocjacja cen, 510

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

887.
• Kompleksowe remonty, adaptacje,
łazienki, płytki, panele, regipsy,
malowanie, tel. 886-599-498.

• Szalunki, rusztowania - Sambor,
32-739-83-63, 606-940-998.
• Docieplanie i malowanie elewacji,
tynki ozdobne, gładzie, regipsy, ma
lowanie, tapetowanie, 502-280-427.
• Dachy, gonty, papa, pokrycia
kompleksowo, tel. 32-421-72-04,
504-145-990.
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże,
studnie, szamba. Gwarancja, tel. 32

lub 504-737-703.

421-72-04, 504-145-990.

• Ogrodzenia siatkowe-panelowe,
producent, montaż. Siatex-Pol, www.
siatexpol.pl, tel. 601-206-789. Rybnik,
ul. Grunwaldzka 64.

• Kafelkowanie, łazienki, sufity pod
wieszane, płyty kartonowo-gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.

• 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.
• Brukowanie, kanalizacja, drenaż
budynków. Pomiar, wycena, pro
jekt bezpłatnie. www.brukowanie.
info, tel. 600-502-817 lub 32-456
23-81.
• Usługi asenizacyjne, wywóz nie
czystości, 731-096-747.
• Ogrodnicze usługi pielęgnacyjne.
Przycinamy drzewa, krzewy, rośliny.
Wykaszanie. zarośli. Wertykulacja
i inne zabiegi pielęgnacyjne. Zakła
damy rabaty, trawniki i ogrody. Mała
architektura ogrodowa. Bezpłatna wy
cena. Tanie i profesjonalne wykonanie.
Tel. 668-815-075.

USŁUGI REM.-BUD.
• Art-Bruk usługi brukarskie, drenaże,
płoty z kamienia naturalnego i inne,
możliwość negocjacji cen 511-701

• Usługi instalacyjne, wod.-kan.,
elektryczne, zabudowa k.-g., bu
dowlanka, itp. Sprawnie i solidnie,
531-098-990.
• Tanio kostka brukowa od 26 zł,

z transportem, brukowanie placów,
dróg, podjazdów, 601-080-781 - ku
pon rabatowy.
• Brukarstwo, krótkie terminy, firma
z 20-letnim doświadczeniem, bez
płatny pomiar, kosztorys, 607-608
542, kupon rabatowy.
• Wykonujemy: dachy, rynny, więźby,
(blacha, papa, dachówka). Szybko

i solidnie, tel. 697-177-760 lub 506
193-315.
• Docieplenia budynków, ceny od 65
zł/m kw. wykańczanie wnetrz, bru-

karstwo. Doradztwo i wycena gratis,
504-717-822.
• Kompleksowe wykańczanie
wnętrz, kafelkowanie, gładzie,
malowanie, tapetowanie, sufity
podwieszane, panele, instalacje
wodne, kanalizacyjne, c.o., 606
462-879.

520, 798-516-003

• Wylewki maszynowe, tel. 660
447-023, pomiar poziomów oraz
fachowe doradztwo na budowie
- gratis!
• Henrieta Woźniak - architekt. Pro

jekty architektoniczno-budowlane,
nadzory budowlane, kompleksowa
obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz,
691-779-787.

• Budowa od podstaw, docieplenia,

• Więźby, pokrycia dachowe, muro

• Balustrady, schody, ogrodzenia,
bramy, podjazdy oraz inne wyroby
ze stali nierdzewnej, a także kute,
603-411-536.

727-827.
• Brukarstwo - profesjonalne
usługi układania kostki brukowej
i granitowej. Wstępny kosztorys
gratis. Zadzwoń: tel. 600-500-095.
• Ogrodzenia betonowe, produkcja,
montaż, transport, najtańsze pod
murówki. 604-251-289, 608-469-112
www.alpa.rybnik.pl Atrakcyjne ceny!
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia
budynków, remonty dachów. Wyko
nywanie nadzorów budowlanych,
695-638-650, 32-415-16-45.

czw., pt. 12.15 - 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

Ocicka 19, 606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.

• Sprzedam jałówki cielne, 605-210
857.

GINEKOLOGIA

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

• 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
wewnętrznych, przyjmuje w środy
16.00 - 17.00. Racibórz, W. Polskiego

26b/7, 602-516-974.

gaz, projektowanie, montaż, wymia
na, tel. 601-094-777.

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

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

• Mat Med, Przychodnia Lekarska,
Lubomia, Pogrzebieńska 1, tel. 32
451-61-72, www.mat-med.com. Pry
watny Gabinet Okulistyczny, Grażyna
Winiarska-Przybyła.

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

STOMATOLOGIA

- Klaudia Krężel, przyjmuje w pn.
16.00 - 18.00. Racibórz, Wojska Pol

skiego 26b/7, 608-339-478.

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

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

Bożena Seget.

- Kolor - Dopler, Bożena Sikora,
specjalista radiolog.

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,

UZALEŻNIENIA

Solna 4/3, pn. - pt., 15.00 - 17.00,
tel. 32-415-37-50.

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

www.derma.neostrada.pl.

budynków, gładzie (bez kurzu) Płyty
g.-k., szybko i solidnie, tel. 884-655
779.

DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,

Witold Ostrowicz, specjalista radio
log, USG - Kolor - Doppler, prze
pływy, 32-729-40-68, 32-724-24-20,
604-347-669, www.usg-raciborz.pl.

• Prywatna poradnia leczenia uzależ

MEDYCYNA NATURALNA
• Rosyjskie aparaty terapii falami mi
limetrowymi! Sprawdzona skutecz
ność! Wszelkie schorzenia, pasożyty,
infekcje. Konsultacja, sprzedaż: 601
463-290. www.falemilimetrowe.pl.

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

u naprawdę
rukuia

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

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

• Wykończenia wnętrz, remonty, bu

dowa domów, ogrodzenia, klinkier,
granit, kostka brukowa malowanie,
gadzie, kafelkowanie, panele 601
479-637.
• Odkurzacze centralne, instalacje
elektryczne, 660-665-329.

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

• Owczarki niemieckie, tel. 516-050
845, 795-604-389.

SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

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

Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42
• SEAT LEON 2010 1,9TDI klima, krajowy, Iwł.
•VW GOLF PLUS 2008 1,9TDI kraj, Iwł.,serwis
• VW GOLF IV 2002 1,9TDI100KM kombi kraj
• PEUGEOT 407 2007/8 2,0 HDI 136 KM kraj
• PEUGEOT 207 2008 1,4 klima, krajowy, Iwł.
• MERCEDES C-180 2001 2,0 129KM 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, Iwł.
• FORD FOCUS 2004 1,8TDCI kombi 100KM
• FORD C-MAX 2004 1,6 + GAZ 100KM krajowy
• MAZDA 6 kombi 2002 2,0 DIESEL
• OPEL VECTRA 2004 2,0DTI 100KM sedan
• OPEL ASTRA II 1999 1,4 16V 90KM krajowy
• VOLVO V50 kombi 1,6 diesel 2007
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKI

SALON CZYNNY:

pn. - pt. 900 - 1700, soboty 900 - 1300

www.tomas.pl

nień, alkoholizm, hazard, narkoma
nia, odtrucia poalkoholowe, wizyty
domowe, 324-260-292, 696-478-189.

malowanie elewacji, tynki natrysko
we, wykończenia wnętrz, płyty k.-g.
Remonty, 603-839-917.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie

• Owczarki niemieckie, 781-015-432.

OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17,
Racibórz, 32-415-15-94. Czynny: po

• Prywatny gabinet dermatologiczny

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

22/8, 692-430-970.

• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,

DERMATOLOGIA

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

LARYNGOLOGIA

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

Ocicka 19, tel. 32-415-52-10, 601-471
183, 609-809-749, www.lekarzweterynarii-raciborz.pl.

wewnętrznych, leczenie tarczycy,
otyłości, menopauzy, EKG, Racibórz,

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

WRÓŻBY

• Gabinet weterynaryjny Racibórz,

ENDOKRYNOLOGIA

bitki 729-556-838
• Firma wykonuje wszystkie robo
ty ogólnobudowlane, rozbiórki,
brukowanie Fak.Vat 32-4579332,
502-087-125

WETERYNARIA

• Irena Leśnik, specjalista chorób

• Malowanie elewacji, dachów, pod-

• Tynki agregatem, ocieplanie

• Kompleksowe wykończenia wnętrz,
łazienki, kuchnie, salony, itp., 694
214-454.

• USG - Kolor - Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radio
log, Racibórz, Kasprowicza 1, pn., wt.,

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 1,8 TDCI 100 KM kombi

04 r.

13 900

FORD FOCUS 1,8 TDDI 75 KM kombi

04 r.

12 900

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

04 r.

19 900

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI 4x4
automat

06 r.

28 900

HYUNDAI TERRACAN 2,9 CRDI
4x4

02 r.

20 900

LAND ROVER FREELANDER 1.8 16V 3
drzwi limited

99 r.

13 900

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

06 r.

35 900

OPEL CORSA 1.0 12V klima, 3
drzwi

01 r.

10 900

OPEL VECTRA 1,9 TDCI 150 KM cosmo
kombi krajowa

08 r.

29 900

VW NEW BEETLE 2,0 16V 115 KM
klimatyzacja

99 r.

12 900

VW POLO 1,4 16V HIGHLINE 3
drzwi

03 r.

14 900

VW POLO 1,2 12V COMFORT 5 drzwi
klima

01 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 TOURAN 2,0 TDI komfortline

08 r.

37 900

VOLVO V40 1,8 16V 122 KM 156
TKM

00 r.

10 900

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT

Drukarnia NOWINY tel. 32 765 90 41
______________________________________

______________________

NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 800 - 1800, soboty 900 - 1500

www.pielczyk.pl
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Ojciec odbiera pocie
chę z przedszkola. Nagle
zwraca się do opiekunki:
- Proszę pani, ale to nie
jest moje dziecko!
- A co za różnica, i tak
pan jutro je przyprowa
dzi!
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Wnuczek do dziadka:
- Dziadziu! Ponaśladuj
dla mnie sowę.
- Nie potrafię, dziecko.
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łowałeś babcię?
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On na to:
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Myśliwy chwali się ko
legom, że za jednym
strzałem upolował trzy
zające.
- Jak to możliwe? - py
tają koledzy.
- Jednego trafiłem w
brzuch, drugi zemdlał ze
strachu, a trzeci udawał
zabitego, więc i jego też
wziąłem ze sobą.

Wychodzisz na prostą, dajesz sobie radę z prze
szłością. Będzie szansa w tym tygodniu by zno

wu otworzyć się na miłość i zobaczyć to, czego
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W miłości możliwe nieporozumienia. Nie staraj
się panować nad partnerem, daj mu szansę na

wykazanie się, mów mu częściej, jak bardzo go
kochasz, on tego potrzebuje. Ważne abyś w tym tygodniu
wyjaśnił wszelkie nieścisłości związane z twoją pracą zawo
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przemyśleć pewne sprawy. Zawodowo - dużo pozytywnej
energii.
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Kowalscy postanowili
pójść do opery. Ustawi
li się po bilety w kolejce
pod kasą. Przed nimi
gość kupuje bilety:
- Tristan i Izolda. Dwa
poproszę...
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina. Dla
nas też dwa...

sts
Mężczyzna do kobiety :
- Ile pani ma lat?
- A na ile wyglądam?
- To niemożliwe, żeby
człowiek żył tak długo!

sts

©

STRZELEC 22.11 - 21.12
Gwiazdy rozpościerają przed tobą bardzo ko

rzystne perspektywy w sprawach sercowych.
Dzięki twoim wysiłkom udało się zapobiec kon
fliktowi i teraz należy tylko dbać o zachowanie spokoju i rów
nowagi. Nadchodzący okres w pracy będzie upływał pod
znakiem spotkań.

©

KOZIOROŻEC 22.12 - 19.01
Znajomy w najbliższym czasie poprosi cię o po
życzkę, jeśli nie chcesz stracić tej przyjaźni odmów

tej - osobie. Uważaj na siebie w miejscach uży
teczności publicznej bo o szybkie przeziębienie w takich miej

scach nietrudno.

WODNIK 20.01 - 18.02
W stałych związkach ten tydzień zapowiada się
pomyślnieispokojnie.Doskonałymsposobem na

ożywienie uczuć staną się bliższe i dalsze podróże.
Zrób to w tym tygodniu, a wiele zyskasz.

RYBY 19.02 - 20.03
To doskonały czas na poznanie kogoś wyjątkowego,
dlatego warto wyjść gdzieś gdzie można kogoś no
wego poznać? W pracy wreszcie trochę oddechu.

opracowała Wróżka Aleksa • www.wrozbyonline.pl
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■ SPORT SZKOLNY - Powiatowe zawody koszykówki dziewcząt

Jankowice najlepsze
częta z Jankowic i Lysek,
wygrały te pierwsze 31:14.
Drugie spotkanie pomiędzy
drużyną Jejkowic i Jankowic
rozpoczęło się dość nieocze
kiwanie od prowadzenia
Jejkowic 14:12. Później jejkowiczanki oddały pole prze
ciwniczkom, przegrywając
drugą kwartę 13:4, czwartą
13:0 i cały mecz 43:23. Tym
sposobem zwycięzcą całych
zawodów, po dwóch wygra
nych meczach, został team
z Jankowic, który będzie
uczestniczył w zawodach

rejonowych. Drugie miejsce
w turnieju zajęły ostatecznie
koszykarki z Lysek. Najlep
szą zawodniczką turnieju
została Agata Konsek z Jankowic, która z dorobkiem 34
punktów okazała się też naj
skuteczniejszą zawodniczką
zawodów.

FOT MATERIAŁY PRASOWE

Na sali gimnastycznej w
Gimnazjum w Jankowicach
odbyły się Powiatowe Zawo
dy Koszykówki Dziewcząt.
Organizatorem turnieju był
UKS Gracz i UKS Lider. Tym
razem w turnieju udział wzię
ły trzy drużyny: Jejkowice,
Jankowice i Lyski. Zgodnie
z regulaminem Wojewódz
kiej Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej przy trzech zespo
łach rozgrywki odbyły się
systemem każdy z każdym.
W pierwszym meczu na
przeciw siebie stanęły dziew

Wyniki
Gim. Lyski - Gim. Jankowice
14:31.
Gim. Jejkowice - Gim. Jankowice 23:43.
Gim. Lyski - Gim. Jejkowice
20:15.

Gimnazja z Lysek, Jankowie i Jejkowic rywalizowały o awans do zwodów rejonowych

Najlepiej punktujące za
wodniczki: Agata Konsek
Jankowice 28, Patrycja Jóź

■ BIEGI - Marseille Marathon ■KOSZYKÓWKA-Puchar Śląska

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Biegał
w Marsylii

Rafał Linder przebiegł maraton
w Marsylii

24 marzec w Marsylii od
był się tradycyjny maraton.
Wystartował w nim m.in.
rybniczanin Rafał Linder,
który na co dzień trenuje w
SBD Energetyk Rybnik.
W dniu biegu można było
przebiec maraton, ale i
mniejsze dystanse, tj. 10 km
lub 21 km. Zorganizowano
również sztafetę, a najmłod
si rywalizowali w biegu pod
nazwą Marathonkids Mc'
Donald's.
Trasa biegu prowadziła
obok głównych zabytków
Marsylii jak i przy samym
morzu. Podczas imprezy
padał rzęsisty deszcz, utrud
niając biegaczom uzyskanie
dobrych wyników. Rafał Lin
der z klubu SBD zaliczył kla
syczny maraton z rezultatem
3:00:33, zajmując 45. miejsce
w klasyfikacji generalnej, na
ok. 1300 zawodników. Po
dium w komplecie zajęli re
prezentanci Kenii.
(pm)

Edyta Gołofit Jejkowice 12,
Karolina Bugdoll Lyski 10.
(opr.pm)

■ SPORT AMATORSKI - Piłka nożna halowa

Emocje w minikoszykówce

Chwałowice wygrały

W sali MOSiR w Rybniku
został rozegrany kolejny
turniej minikoszykówki w
ramach rozgrywek o Puchar
Śląska.
MKKS Rybnik wystawił jak
zawsze w rozgrywkach dwa
zespoły. Pierwszy składa się
z chłopców rocznika 2001
zaś drugi z rocznika 2002 i
młodsi. Pierwszy mecz zo
stał rozegrany pomiędzy
drugą drużyną MKKS a
Rudą Śląską. Pierwsza kwar
ta była w miarę wyrównana,
lecz w kolejne były pod dyk
tando gości i to oni wysoko
wygrali to spotkanie. Następ
ny mecz to potyczka MKKS I
z Zabrzem. Rybniczanie od
początku narzucili swój styl
gry, kontrolując wydarzenia
na boisku i wysoko wygry
wając. - W kolejnym meczu

24 marca w hali w Boguszowicach drużyny uczest
niczące w VII edycji Halowej
Ligi Biznesu, wzięły udział
w turnieju piłki nożnej SE
GER Cup 2013.
Osiem drużyn uczestniczą
cych w rozgrywkach zostało
podzielonych na dwie grupy
czterozespołowe, w których
obowiązywał system „każdy
z każdym”.
Grupę A jak burza prze
szła ekipa ZSRG Żory, która
w imponującym stylu wygra
ła wszystkie trzy spotkania i
pewnie awansowała do pół
finału rozgrywek. Drugim
półfinalistą w tej grupie zo
stała drużyna OBI Jastrzębie
-Zdrój. Rywalizacja w grupie
B była zacięta i toczyła się po
między trzema zespołami:
BP & TNT, EKO Solar oraz
KWK Chwałowice.

WYNIKI
MKKS II Rybnik - Pogoń Ruda Śląska 21:70 (10:14,0:15,5:19,6:22)
MKKS I Rybnik - MKS Zabrze 45:24 (13:7,8:5,15:3,9:9)
MKKS I Rybnik - Pogoń Ruda Śląska 47:46 (13:4,6:9,9:17,19:16)
MKKS II Rybnik - MKS Zabrze 34:43 (15:9,1:17,9:7,9:10)
Punkty dla zespołu MKKS I Rybnik zdobywali: Rokszawa 17, Gatnarczyk 12, Grabowski 10,

Kiełbasa 9, Sikora 8, Chrost 8, Kubina 7, Solarz 5, Michałowski 5, Cieślik 6, Szot 3, Modlich 0.

Punkty dla zespołu MKKS II Rybnik zdobywali: Pachowicz 34, Sarna 12, Ćmok 5, Zduński 4,
Szewczyk 0, Dudek 0, Margiciok 0, Koczar 0, Wons 0, Cechowicz 0, Tarantowicz 0.

spotkała się nasza pierwsza,
drużyna z sąsiadami z ta
beli drużyną Rudy Śląskiej.
Pierwsza kwarta była całko
wicie pod nasze dyktando,
lecz w dwóch następnych to
goście okazali się lepsi i po
trzech kwartach to oni pro
wadzili 2 punktami. W ostat
niej na 10 sekund do końca
spotkania oddawaliśmy dwa
rzuty wolne, przegrywając 1
punktem. Niestety, obydwa
rzuty były niecelne lecz

zbiórka w ataku Jakuba Si
kory i dobitka spod samego
kosza dała nam zwycięstwo
1 punktem. I tym sposobem
najprawdopodobniej to na
sza drużyna zagra w turnieju
finałowymminikoszykówki,
który to odbędzie się w maju
- powiedział Stanisław Gra
biec, trener rybniczan. Za
wody były prowadzone
przez uczniów klas spor
towych Gimnazjum nr1 w
Rybniku.
(pm)

ZSRG Żory - KWK Chwałowice 0:1 (0:1)
Braka: Tadeusz Psota (KWK Chwałowice)
OBI Jastrzębie Zdrój - BP & TNT 2:1 (1:1)
Bramki: Robert Serkowski, Marcin Maguda (OBI Jastrzębie Zdrój) Mariusz
Waśko (BP & TNT).

Liga dzieci
i młodzieży
Najmłodsi zawodnicy
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu
Sportowego wystartowali
w Ogólnopolskiej Lidze
Dzieci i Młodzieży.
Wyniki: FIGHTING (judo
z dwoma iponami), SP klasy
I-III; 1. miejsce: Dawid Man
drela i Radosław Liszka, 2.
miejsce Dominik Gasek,
klasy IV-VI; 1. miejsce: Piotr
Szymura, 2. miejsce: Rafał
Szymura, Paweł Fizia, Kamil
Sobaszek, 3. miejsce: Andrzej
Brudzyński, 4. miejsce Miko-

FINAŁ

KWK Chwałowice - OBI Jastrzębie Zdrój 1:1 karne 3:2
Zdobywcy bramek: Rafał Skaba (KWK Chwałowice) Łukasz Tokarczyk
(OBI Jastrzębie Zdrój)
NAJLEPSZY STRZELEC
Najmłodsi zawodnicy RKJJS ze swoim trenerem Mariuszem
Wowrą (pierwszy z prawej)

łaj Androsz. Gimnazjum; 1.
miejsce: Robert Chowaniec,
Paulina Szumska, Szymon
Michalski 2. miejsce: Szy
mon Wycisk.
SEMI-CONTAKT( czyli

Dżoga Team w Lidze ROW
- Wcześniej dołączyli do
nas Amanis Pub Nowiny,
KS Boguszowice, ZRB Noster. Tym samym w Lidze
ROW w tym sezonie mamy
26 drużyn. Wszyscy myśleli, że dwie rybnickie ligi się
połączą, tak się jednak nie

We wszystkich spotka
niach wcześniej wymienio
nych drużyn padły remisy i
tym samym o awansie decy
dowała tzw. „mała tabela”. W
tym wypadku najkorzystniej
wyglądała sytuacja drużyn
BP & TNT oraz KWK Chwałowice.
W półfinałowych spotka
niach drużyna KWK Chwałowice po „złotym golu”
Tadeusza Psoty zwyciężyła
ZSRG Żory 1:0, a ekipa OBI
Jastrzębie-Zdrój pokonała
BP & TNT 2:1.
Mecz finałowy turnieju
SEGER Cup 2013 pomiędzy
drużynami KWK Chwałowice, a OBI Jastrzębie-Zdrój
rozstrzygnął się dopiero w
rzutach karnych. Te lepiej
wykonywali zawodnicy z
Chwałowic i to oni odebrali
puchar.
(pm)

PÓŁFINAŁY

■SPORTY WALKI-Jujitsu

■SPORT AMATORSKI - Piłka nożna

To, o czym mówiło się od
dłuższego czasu, stało się fak
tem. Do rozgrywek Ligi ROW
dołączyła kolejna drużyna ze
„starego” RALP - Dżoga Team
- mistrz, zdobywca pucharu,
zdobywca superpucharu z
poprzedniego sezonu.

wik Jankowice 17, Martyna
Grzenik Jankowice 17, Ka
rolina Paździoro Lyski 16,

stało. Przynajmniej na razie
- mówi Tomek Kowalczuk,
jeden z organizatorów Ligi
ROW. W nadchodzących
rozgrywkach I lidze zagra 12
zespołów, a 14 będzie rywa
lizować w II lidze. Do 1. ligi
awansują dwa pierwsze ze-

fighting system kopniecia i
uderzenia), 1. miejsce: Klau
dia Chowaniec, Wiktoria
Pinoczek, Sandra Ryszka,
Paulina Szumska, Szymon
Michalski.
(opr.pm)

społy, a trzecia drużyna zagra
mecz barażowy z zespołem,
który zajmie 10. miejsce w 1.
lidze. Do II ligi automatycznie
spadną dwa najsłabsze zespo
ły. Liga wznawia rozgrywki w
6 i 7 kwietnia. Zakończenie
rozgrywek planowane jest
w połowie listopada. Termi
narze zostały rozlosowane
automatycznie i są dostępne
na stronie ligi www.ligarow.
ligspace.pl.
(pm)

Radosław Sokołek (ZSRG Żory), najlepszy bramkarz: Kamil Sobieraj
(KWK Chwałowice), najlepszy piłkarz: Rafał Skaba (KWK Chwałowice).

■ BOKS - Mistrzostwa Śląska

Obronili tytuł najlepszych na Śląsku
Pięściarze sekcji bokser
skiej RMKS Rybnik na odby
wających się Mistrzostwach
Śląska Juniorów i Kadetów
w Gliwicach obronili 1.
miejsce drużynowo sprzed
roku. Wywalczyli również
tytuły indywidualnie.
Mistrzostwo Śląska i złoty
medal w juniorach zdobyli:
waga 49 kg - Krzysztof Kowalak, waga 52 kg - Dawid
Pierchała, waga 60 kg - Karol
Kostka, który został uznany
za najlepszego zawodnika
tych mistrzostw oraz Seba-

stian Konsek w wadze 64 kg.
Brązowe medale wywalczyli:
waga 64 kg - Radosław Go
siewski i waga 69 kg - Michał
Wojdan.
Wśród kadetów złoto i ty
tuły mistrzowski zdobył w
wadze 54 kg - Fabian Szmid,
srebrny Damian Piwowar,
waga 63kg.
Mistrzowie Śląska junio
rów wywalczyli prawo star
tu na mistrzostwach Polski
juniorów, które zostaną ro
zegrane w Grudziądzu w
połowie kwietnia.
(pm)
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Rybniccy żużlowcy
wyjechali na tor
W miniony wtorek i śro
dę żużlowcy ŻKS ROW
Rybnik odbyli pierwsze
w tym sezonie treningi
na torze.
Ryk silników wydobywający
się ze stadionu przy ulicy Gli
wickiej nikogo nie powinien
dziwić. Co innego, jeśli ten ha
łas pojawia się jeszcze przed
godziną ósmą rano... Jednak w
takich okolicznościach przy
szło rybnickim żużlowcom w
zeszłym tygodniu zainaugu
rować treningi na własnym
torze. Wczesna pora została
wymuszona przez zimową
aurę. Nie przeraziło to jednak
ani zawodników, ani garstki
kibiców, którzy w mroźny po

ranek zjawili się na stadionie,
by poczuć przedsmak zbliża
jących się żużlowych emocji.
Przypomnijmy: pierwszym

3 pytania do Kacpra
Woryny, zawodnika
ŻKS ROW Rybnik
Kuba Pochwyt: - Za tobą
pierwsze w tym sezonie tre
ningi na torze. Jakie wraże
nia?

Kacper Woryna: - Nietypo
wa jest pora, bo zaczynali
śmy jeździć już o ósmej rano.
A wszystko przez warunki.
Po południu, kiedy roztopi
się tor, nie ma możliwości
trenowania. Ogólnie jestem
zadowolony. A jeśli chodzi o
wczesną porę - cóż, dla żuż
la można zrobić wszystko!
(śmiech). Do tej pory treno
waliśmy 5 razy w tygodniu:
2 razy siłownia, 2 razy sala
gimnastyczna i basen. I tak

zycznym. Nie czuję po sobie,
że miałem aż półroczną prze
rwę od jeżdżenia.

Jakie cele stawiasz sobie na

spotkanie przed własną pu
blicznością z Kolejarzem
Opole.
(kp)

Oczywiście. I myślę, że nie
tylko ja. Przed ligą będę jesz
cze startował w krajowych

wygrywając wszystkie walki

Marzec to okres startów
juniorów i młodzików
Polonii Rybnik w pu
charach Polski w judo.
Starty te miały potwier
dzić formę zawodników,
a co najważniejsze
pokazać czy okres
zimowych przygotowań
do startów zawodnicy
dobrze przepracowali.
Juniorzy startowali w
Luboniu, a młodzicy w
Suchym Lesie.

na ippon, zdobywając tym sa
mym złoty medal. Dodatkowo

Adrian został uznany za naj
lepszego zawodnika turnieju.
Na drugim miejscu uplasował
się jego kolega klubowy Piotr
Kuczera, który przegrał tylko
jedną walkę i to dopiero w fi
nale. Tym samym wywalczył
srebrny medal. Nie gorzej spi
sało się młodsze rodzeństwo
Adriana i Piotrka. Łukasz

Wala w zawodach również
wygrał wszystkie walki na ip-

pon, zdobywając tak jak Ad
rian złoty medal, natomiast
Wioletta Kuczera uplasowa
ła się na stopniu niżej niż Pio
trek - bo na trzecim miejscu,
również przegrywając tylko

jedną walkę. Na 7. miejscu
uplasował się, startujący
pierwszy raz w takich zawo
dach, Bartosz Andrzejewski.
Warto odnotować, że starsi

zawodnicy są członkami ka
dry narodowej, a młodsi ka
dry wojewódzkiej.
Jak się okazuje Polonia Ryb

nik stwarza rodzinne warun
ki trenowania judo, bo nie
tylko w/w rodzeństwo, ale

wiele innych trenuje w klu
bie. Wyniki jakie osiągnęli za
wodnicy w pucharach Polski
pozwalają sądzić, że również
w mistrzostwach Polski osią
gną medalowe pozycje. Tre
nerami klubowymi są Artur
Kejza i jego asystent Ariel
Kuśka.
(opr.pm)

■ PIŁKA NOŻNA - Football Academy Rybnik
Kacper Woryna w końcu na
motocyklu żużlowym

eliminacjach do mistrzostw
świata juniorów. Zobaczymy,

Z pewnością nie potrafisz
się już doczekać na pierwsze
poważne ściganie?

Zawodnicy Polonii Rybnik na medal

Adrian Wala, jeden z naj
bardziej utalentowanych ryb
nickich judoków, stanął na
najwyższym stopniu podium,

było praktycznie od grudnia.
Myślę, że jestem dobrze przy
gotowany pod względem fi

meczem jaki rozegra w lidze
ŻKS ROW Rybnik będzie
zaplanowane na 7 kwietnia

■ JUDO - Puchar Polski

co z tego wyjdzie.
ten sezon?

W tym sezonie wystarczy mi
bezpieczna i bezkontuzyjna
jazda. Jednak nie mam zamia

ru wąchać dymu z motorów
przeciwników i zapewniam,
że w każdych zawodach dam
z siebie wszystko.

Testy piłkarskie
Największa sieć elitarnych
szkółek piłkarskich w Polsce
przy współpracy z angiel
skim Bolton Wanderers oraz
Lechem Poznań zaprasza
chłopców z rocznika 2004
oraz 2005 na testy piłkarskie,
które odbędą się w Rybniku
16 oraz 18 kwietnia. Początek
od godz. 17.00 na boisku przy

Gimnazjum nr 4 przy ul. Ry-

backej 55.
Celem testów jest wyłonie

nie zawodników, którzy będę
grać o mistrzostwo Polski Fo
otball Academy U-10 . Z po

śród wszystkich zawodników
Football Academy z rocznika
2004 lub 2005 wyłonieni zo
staną reprezentanci Football

Academy Polska, którzy będą
brać udział w prestiżowych
turniejach w Polsce oraz za
granicą. Reprezentanci będą

również powoływani na kon
sultacje, prowadzone przez
trenerów Bolton Wanderers.
Bazą treningową będą obiek
ty Lecha Poznań (stadion we
Wronkach).

(opr.pm)

REKLAMA

lennik - Zakład Rehabilitacji Leczniczej Fundacji ŁK

Ćwiczenia usprawniające (UGUL)

6zł

Gimnastyka indywidualna

15 zł

z terapeutą {25 min.)
Gimnastyka korekcyjna

10zł

Gimnastyka korekcyjna na sali

65 zł

ćwiczeń - karnet 8 zajęć
w miesiącu

Gimnastyka korekcyjna łącznie

80 zł

z basenem - karnet 8 zajęć

w miesiącu
Bieżnia (15 min.)

5zł

Cyktoergometr (15 min.)

4zł

Sollux

5 zł

Diadynamic

6zł

Interdyn

6zł

Galwanizacja

6zł

Jonoforeza

6 zł

Magnetoterapia

9zł

Inhalacje

4zł

Krioterapia

15zł

Laser

13zł

Stymulacje

6zł

Prądy Traberta

6zł

Ultradźwięki

9zł

Terapia skojarzona

11 zł

Masaż oscylacyjny - Hivamat

17 zł

Masaż podwodny częściowy

10zł

Masaż podwodny kończyn dolnych

17zł

Kąpiel w wannie SPA

16zł

Kąpiel w wannie SPA z algami

35 zł

Wirówka

7 zł

Kąpiel perełkowa

12 zł

Wizyta lekarska
Masaż suchy częściowy

80 zł
20 zł

Masaż suchy kręgosłupa

40 zł

Masaż suchy kończyn dolnych

45 zł

Masaż suchy całościowy

110 zł

Masaż suchy kończyna górna

30 zł

i dolna

Techniki specjalistyczne

40 zł

Masaż kamieniami

60 zł

wulkanicznymi częściowy
Masaż kamieniami

100 zł

wulkanicznymi całościowy
Masaż stemplami

60 zł

Masaż bańkami chińskimi

60 zł

częściowy

Masaż bańkami chińskimi

100 zł

całościowy

Drenaż limfatyczny 30 min

20 zł

Drenaż limfatyczny 60 min

35 zł

Kinesiotaping

30 zł

Kinesiotaping krótki

20 zł
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■ PIŁKA NOŻNA - II liga
t

'

Piłkarze Energetyka
ROW Rybnik rozegrali
trzeci mecz rundy wio
sennej. Po tygodniowej
przerwie, spowodowa
nej odwołaniem meczu
z Górnikiem Wałbrzych,
podopieczni Ryszarda
Wieczorka podejmowali
na swoim stadionie
Raków Częstochowę.
W pierwszej, jesiennej
potyczce tych ekip lepsi
okazali się częstochowianie. Trenowani
przez Jerzego Brzęczka
piłkarze wygrali 1:0.

Po znakomitym meczu ROW
rozgromił gości z Częstochowy

Sobotnie spotkanie rybniczanie w obronie rozpoczęli
w takim samym ustawieniu
jak potyczkę z Chojnicami,
czyli z trójką cofniętych
obrońców Radlerem, Sza
rym, Grolikiem i wspierający
mi ich po bokach Krotofilem
i Kutarbą, którzy mieli włą
czać się w akcje ofensywne.
To przyniosło efekt już w 2.
minucie. Krotofil przedarł się
prawą stroną, dograł do Wie
czorka, ten strzelił jednak za
słabo i piłkę na rzut rożny wy
bił bramkarz gości. Ten sam
zawodnik uderzał na bramkę
gości cztery minuty później.
Efektem znów był rzut rożny,
po którym piłkę dośrodkowa!
Muszalik. Najwyżej w polu
karnym wyskoczył Buchała
i strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce.
Dwie minuty później ROW
powinien prowadzić dwoma
bramkami, jednak po uderze
niu Kosteckiego, udaną inter
wencją popisał się bramkarz
Rakowa. Chwilę później zna
komitej sytuacji nie wykorzy
stał Buchała. Lepiej spisał się
w 35. minucie aktywny Wie
czorek. Po dośrodkowaniu z
prawej strony, przejął piłkę na
11 metrze i precyzyjnym strza
łem umieścił ją w siatce. Po 45
minutach obie ekipy schodzi
ły więc do szatni przy prowa
dzeniu miejscowych 2:0.

■ ■■

-

■
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Energetyk ROW Rybnik

Raków Częstochowa

BRAMKI: Buchała (6., 70.), Wieczo
rek (35.), Kostecki (53., 67.
ROW: Kajzer, Radler, Szary, Grolik,
Kutarba (89. Staniczek), Krotofil,
Muszalik, Kostecki, Wieczorek (83.
Jary), Kurzawa (75. Kasprzyk), Bu
chała (74. Szatkowski)
CZERWONA KARTKA: Krotofil (90.,
dwie żółte)
WIDZÓW: 2000

PO MECZU POWIEDZIELI:
Po zmianie stron na bo

isku nadal dominowali rybniczanie, którzy rozgrywali
znakomite spotkanie. W 53.

minucie z rzutu rożnego pił
kę dośrodkowywał Kurzawa,
a trzecią bramkę dla Energe
tyka ROW zdobył Kostecki.
W 65. minucie jedyną oka
zję w meczu, aby pokazać
swoje wysokie umiejętności
miał Kajzer, bramkarz lidera
II ligi, który efektownie obro
nił groźny strzał Kayode. Ko
lejne minuty potwierdziły, że

w znakomitej formie znajdu
je się Krotofil. Wysunięty
obrońca zapisał na swoim

RYSZARD WIECZOREK, trener Energetyka ROW: Jestem dumny ze swoich piłkarzy. Wygrali trudny i ważny mecz.

Prowadząc tą drużynę trzy razy grałem z Rakowem i zawsze przegrywałem. Dziś się odkuliśmy. Cieszę się z tego, że drużyna
zaakceptowała moją filozofię gry. Mieliśmy 7 pkt przewagi w tabeli, mogliśmy się cofnąć i czekać na rywala. Ale my nie chcemy
tak grać. Chcemy atakować i zdobywać bramki. Drugi raz zagraliśmy trójką stoperów. I okazuje się, że jest to ustawienie mocno
ofensywne. Grając tak ograliśmy 3:0 Chojnice i dziś 5:0 Częstochowę. Mądrość i inteligencja piłkarska pozwoliła zawodnikom
szybko złapać o co chodzi w grze w takim ustawieniu. Oczywiście jest to również poparte ciężką pracą.
KAMIL KOSTECKI, kapitan Energetyka ROW: Dziś graliśmy i ładnie i skutecznie. Tego drugiego elementu brakowało w

poprzednich spotkaniach. Również w tych z Rakowem, które do tej pory przegrywaliśmy. Pokazaliśmy na co nas stać i oby tak dalej.
Fajnie, że strzeliliśmy szybko bramkę. To sprawiło, że grało nam się łatwiej. Zrobiliśmy trzeci krok w kierunku I ligi. Obecnie mamy
już 10 pkt przewagi na trzecią drużyną. Zepsuć tego już nie wypada.
ROLAND BUCHAŁA, napastnik Energetyka ROW: Dla nas ważne oprócz dobrej gry i trzech punktów jest to, że dziś

było tak dużo kibiców. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie ich jeszcze więcej. Dziś szybko strzeliliśmy bramkę, stwo
rzyliśmy dobre widowisko, które mogło się podobać naszym sympatykom. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Teraz jedziemy
do Zdzieszowic, gdzie grałem sporo czasu, ale nie podchodzę do tego spotkania jakoś szczególnie. Chcemy tam wygrać, ja mam
nadzieje, że coś strzelę i wszyscy będziemy się cieszyć.

koncie dwie asysty. Najpierw
jego dogranie z prawego
skrzydła wykorzystał Kostec
ki, a później Buchała.
Ostatecznie Energetyk ROW

Rybnik rozgromił Raków z
Częstochowy 5:0 i udowod
nił, że nie przez przypadek

przewagi nad trzecią druży
ną. Wydaje się więc, że tylko
jakiś kataklizm może pozba

jest liderem. Obecnie rybniczanie mają już 10 punktów

wić podopiecznych Ryszarda
Wieczorka awansu do I ligi.

W najbliższą sobotę, 6

kwietnia rybniczanie zagrają
na wyjeździe w Zdzieszowi
cach z tamtejszym Ruchem.
Marek Pietras

II LIGA

IV LIGA

KLASA OKRĘGOWA

KLASA OKRĘGOWA

KLASA OKRĘGOWA

A KLASA

(GRUPA ZACHODNIA)

(KATOWICE - GRUPA 2)

(KATOWICE - GRUPA 1)

(KATOWICE - GRUPA 2)

(KATOWICE - GRUPA 3)

(PODOKRĘG RYBNIK)

XXI kolejka (30.03.2013)

XVII kolejka (30.03.2013)

Energetyk Rybnik - Raków Cz-wa 5:0 (2:0)
Rozwój Katowice - Gryf Wejherowo 1:1 (1:1)
Kluczbork - Ruch Zdzieszowice
1:2 (0:0)
Bytovia Bytów - Tur Turek
2:0 (2:0)
Chrobry Głogów - Elana Toruń
1:0 (1:0)
Górnik Wałbrzych - Chojnice
2:1 (0:0)
Oława - Jarota Jarocin
1:2 (0:0)
Lech Rypin* - Zagłębie Sosnowiec 0:3 (wo)
Calisia Kalisz - Polkowice (z powodu złego stanu
boiska mecz został przełożony na inny termin)

Forteca Świerklany - Wisła
4:0
GieKSa Katowice II - Ornontowice
4:2
Unia Racibórz - Jastrzębie (z powodu złe
go stanu boiska mecz został przełożony na
10.04.2013 r.).....
Iskra Pszczyna - Polonia Marklowice (z powo
du złego stanu boiska mecz został przełożony
na_10.04.2013.r.)....
Bojszowy - Nadwiślan Góra (z powodu złe
go stanu boiska mecz został przełożony na
10.04.2013 r.)........................................
Rekord Bielsko-Biała - Drzewiarz Jasienica (z
powodu złego stanu boiska mecz został prze].o.żo.n.y..n.a...1.0.:.0.4.j.2.01.3.d...........................
Czarni-Góral Żywiec - Mikołów (z powodu
złego stanu boiska mecz został przełożony na
10.04.2013 r.).....
Czechowice-Dziedzice - Jedność Przyszowice (z powodu złego stanu boiska mecz został
Pr?ełożony.na.1p;04;2013.r)......................

Uwaga! Z powodu złych warunków boisko
wych XVII kolejka spotkań, która miała
odbyć się 30.03.2013 roku, została przez
Wydział Gier Śl. ZPN w Katowicach obli
gatoryjnie przełożona na 10.04.2013 roku
(środa o godz.17:00).

Uwaga! Z powodu złych warunków boisko
wych XVII kolejka spotkań, która miała
odbyć się 30.03.2013 roku, została przez
Wydział Gier Śl. ZPN w Katowicach obli
gatoryjnie przełożona na 10.04.2013 roku
(środa o godz.17:00).

Uwaga! Z powodu złych warunków boisko
wych XVII kolejka spotkań, która miała
odbyć się 30.03.2013 roku, została przez
Wydział Gier Śl. ZPN w Katowicach obli
gatoryjnie przełożona na 10.04.2013 roku
(środa o godz.17:00).

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (06/07.04.2013)

Zaległy mecz XIX kolejki (27.03.2013)
Oława - Elana Toruń

0:0

TABELA
1. Energetyk ROW Rybnik 20 43 38:19
2. Bytovia Bytów
20 40 32:15
3. Chojniczanka Chojnice 20 33 32:19
4. Raków Częstochowa
20 33 32:25
5. Rozwój Katowice
20 30 29:22
6. KS Polkowice
20 30 31:25
7. Zagłębie Sosnowiec
20 29 26:19
8. Górnik Wałbrzych
18 29 22:16
9. MKS Kluczbork
19 26 31:20
10. Tur Turek
18 24 16:18
11. Chrobry Głogów
19 23 18:25
12. Calisia Kalisz
17 23 12:20
13. Jarota Jarocin
20 21 18:25
14. Gryf Wejherowo
19 21 18:26
15. MKS Oława
20 19 21:32
16. Ruch Zdzieszowice
19 18 20:32
17. Elana Toruń
20 12 6:27
18. Lech Rypin
21 29 24:41
*Dryżyna wycofała się z rozgrywek po rundzie
jesiennej.

ZAPOWIEDZI
Zaległe mecze XVIII i XIX kolejki
(03.04.2013)
Górnik Wałbrzych - Bytovia Bytów (śr 16:00),
Chrobry Głogów - Ruch Zdzieszowice (śr
18:00), Calisia Kalisz - Tur Turek (śr 19:00).

ZAPOWIEDZI
XXII kolejka (06.04.2013)
Elana Toruń - Bytovia Bytów (sb 15:00), Ruch
Zdzieszowice - Energetyk ROW Rybnik (sb
16:00), Chojniczanka Chojnice - Rozwój Kato
wice (sb 16:00), Zagłębie Sosnowiec - Oława
(sb 16:00), Tur Turek - Kluczbork (sb 16:00),
Raków Częstochowa - Górnik Wałbrzych
(sb 16:00), Jarota Jarocin - Calisia Kalisz
(sb 16:00), Polkowice - Chrobry Głogów (sb
17:00), Gryf Wejherowo - pauza.

TABELA
1. Rekord Bielsko-Biała
2. Czarni-Góral Żywiec
3. Nadwiślan Góra
4. GKS 1962 Jastrzębie
5. Jedność 32 Przyszowice
6. KS Wisła
7. GKS II Katowice
8. Forteca Świerklany
9. Iskra Pszczyna
10. Gwarek Ornontowice
11. Drzewiarz Jasienica
12. AKS Mikołów
13. Polonia Marklowice
14. Unia Racibórz
15. GTS Bojszowy
16. Czechowice-Dziedzice

15
15
15
15
15
16
16
16
15
16
15
15
15
15
15
15

32
31
30
30
27
27
24
23
23
18
17
16
15
13
12
2

44:15
40:20
39:21
43:18
46:30
23:22
27:32
21:18
28:20
33:35
32:31
15:26
14:27
13:42
25:30
7:63

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (06/07.03.2013)
Unia Racibórz - Wisła Ustronianka (sb 16:00),
Polonia Marklowice - Forteca Świerklany (sb
16:00), Jastrzębie - Czechowice-Dziedzice (sb
16:00), Drzewiarz Jasienica - Iskra Pszczyna
(sb 16:00), Jedność Przyszowice - Bojszowy
(sb 16:00), Mikołów - Rekord Bielsko-Biała
(sb 16:00), Gwarek Ornontowice - Czarni-Góral Żywiec (sb 16:00), GieKSa Katowice II
- Nadwiślan Góra (nd 14:00).

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (06/07.04.2013)
Bełk - Unia Kosztowy (sb 16:00), Żory - Tyski
Sport II (sb 16:00), Sokół Wola - Unia Bieruń
Stary (sb 16:00), Sokół Orzesze - Orzeł Mokre
(sb 16:00), Rozwój Katowice II - Lędziny (nd
13:00), Energetyk ROW Rybnik II - Krupiński
Suszec (nd 16:00), Studzionka - Pogoń Imielin
(nd 16:00), Jedność Jejkowice - pauza.

B KLASA
(PODOKRĘG RYBNIK)

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (06/07.04.2013)
Niewiadom - Wilchwy (sb 15:00), Stanowice
- Czuchów (nd 15:00), Dębieńsko - Palowice
(nd 15:00), Świerklany II - Baranowice (nd
15:00), Książenice - Szeroka (nd 15:00), Ka
mień - Jastrzębie-Bzie (nd 15:00), Marklowi
ce II - pauza.

JUNIORZY STARSI
ROCZNIK 1994 I MŁODSI
(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA A)

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (07.04.2013)
Energetyk Rybnik - Gotartowice (nd 11:00),
Rymer Rybnik - Połomia (nd 11:00), Boguszowice - Grabownia-Golejów (nd 11:00), Stano
wice - pauza, Chwałowice - pauza.

MŁODZIKI
ROCZNIK 2000 I MŁODSI
(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 4)

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06/07.04.2013)
Godów - Wodzisław Śląski II (sb 11:30), Bełk
- Żory II (sb 11:30), Jastrzębie-Bzie - Skrzy
szów (nd 11:30), Dębieńsko - pauza.

MŁODZIKI
ROCZNIK 2000 I MŁODSI
(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 3)

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06.04.2013)
Jejkowice - Rymer Rybnik (sb 11:30), Żory
I - Czuchów (sb 11:30), Wodzisław Śląski I
-pauza, Wilchwy - pauza.

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (06.04.2013)
Urania Ruda Śląska - Wawel Wirek (sb
11:00), Rymer Rybnik - Jastrząb Bielszowice (sb 16:00), Warta Zawiercie - Łagiewniki
(sb 16:00), Strażak Mierzęcice - Przemsza
Siewierz (sb 16:00), Unia Dąbrowa Górnicza
- Kolejarz Katowice (sb 16:00), Ciężkowianka
Jaworzno - Podlesianka Katowice (sb 16:00),
Grodziec Będzin - Siemianowice Śląskie (sb
16:00), Orzeł Biały Piekary Śląskie - Niwka
Sosnowiec (sb 16:00).

JUNIORZY STARSI
ROCZNIK 1994 I MŁODSI

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA B1)

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (07.04.2013)
Niewiadom - Kamień (nd 11:00), Bełk - Orzepowice (nd 11:00), Jankowice - Szczejkowice
(nd 11:00), Radziejów-Popielów - Zwonowice
(nd 11:00), Palowice - Ochojec (nd 11:00).

ZAPOWIEDZI
XVIII kolejka (06/07.04.2013)
Nędza - Czarni Gorzyce (sb 16:00), Krzyżano
wice - Naprzód Czyżowice (sb 16:00), Rafako
Racibórz - Stal Kuźnia Raciborska (sb 16:00),
Naprzód Rydułtowy - Górnik Radlin (sb
16:00), Naprzód Syrynia - Granica Ruptawa
(sb 16:00), Silesia Lubomia - Górnik Pszów
(nd 16:00), Naprzód Zawada - Dąb Gaszo
wice (nd 16:00), Polonia Łaziska - Płomień
Połomia (nd 16:00).

JUNIORZY MŁODSI
ROCZNIK 1996 I MŁODSI

(PODOKRĘG RYBNIK)

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (07.04.2013)
Czuchów - Czerwionka (nd 11:00), Dębieńsko
- Rydułtowy (nd 11:00), Radlin - Łaziska (nd
11:00), Świerklany - Skrzyszów (nd 11:00),
Wielopole - Ruptawa (nd 11:00), Marklowice
- Jejkowice (nd 11:00), Boguszowice - pauza.

Radziejów-Popielów - Gołkowice (sb 15:00),
Jankowice - Skrzyszów (sb 15:00), Skrbeńsko - Chwałowice (sb 15:00), Boguszowice
- Szczejkowice (sb 15:00), Ochojec - Mszana
(sb 15:00), Godów - Orzepowice (nd 15:00),
Grabownia-Golejów - Gotartowice (nd 15:00),
Rowień - Rój (nd 15:00).

TRAMPKARZE STARSI
ROCZNIK 1998 I MŁODSI

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA A)

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (06.04.2013)
Ikar Racibórz - RKP Rybnik (sb 9:00), Rymer
Rybnik - Świerklany (sb 10:00), Wodzisław
Śląski - pauza, Żory - pauza.

TRAMPKARZE STARSI
ROCZNIK 1998 I MŁODSI

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA B)

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (06.04.2013)
Połomia - Wilchwy (sb 10:00), Mszana - Ruptawa (sb 10:00), Szczejkowice - Ochojec (sb
10:00), Książenice - Rydułtowy (sb 10:00),
Gotartowice - Gołkowice (sb 10:00).

JUNIORZY STARSI

ORLIKI

ROCZNIK 1994 I MŁODSI

ROCZNIK 2002 I MŁODSI

TRAMPKARZE STARSI

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA B2)

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 3)

ROCZNIK 1999 I MŁODSI

ZAPOWIEDZI
XIV kolejka (06/07.04.2013)

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06.04.2013)

(PODOKRĘG RYBNIK)

Wilchwy - Szeroka (nd 11:00), Mszana
- Skrbeńsko (nd 11:00), Rogoźna - Rój (nd
11:00), Gołkowice - Baranowice (nd 11:00),
Polaris Żory - KS Żory (nd 11:00).

Wodzisław Śląski I - Rymer Rybnik I (sb
13:00), RKP Rybnik II - Jastrzębie II (sb
13:00), Jastrzębie I - RKP Rybnik I (sb 13:00),
Żory - pauza.

ZAPOWIEDZI
XIII kolejka (06.04.2013)
Rydułtowy - Jastrzębie (sb 10:00), Szczerbice - Boguszowice (sb 10:00), Radlin - Żory
(sb 10:00), Szeroka - Czerwionka (sb 10:00),
Rowień - Radziejów-Popielów (sb 14:00).

MŁODZIKI

ORLIKI

ROCZNIK 2001 I MŁODSI

ROCZNIK 2002 I MŁODSI

MŁODZIKI

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 3)

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 4)

ROCZNIK 2001 I MŁODSI

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06/10.04.2013)

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06/07.04.2013)

(PODOKRĘG RYBNIK - GRUPA 4)

Rydułtowy - Wodzisław Śląski (sb 11:30),
Świerklany - Jastrzębie (sb 11:30), RKP Ryb
nik -Żory (śr 17:00), Unia Racibórz - pauza.

Książenice - Krostoszowice (sb 13:00),
Świerklany - Rydułtowy (sb 13:00), Jejkowice
- Wodzisław Śląski II (sb 13:00), Rymer Ryb
nik II - Radziejów-Popielów (nd 10:00).

ZAPOWIEDZI
I kolejka (06.04.2013)
Ochojec - Ikar Racibórz (sb 11:30), Czerwionka - Chwałowice (sb 11:30), Rój - Połomia
(sb 11:30), Gołkowice - pauza.
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KARUZELA TRANSFEROWA - część 2
Kolejny materiał zawiera sporo ciekawych informacji o transferach drużyn z raciborskiej A i B klasy.
A klasa
KS NAPRZÓD BORUCIN
PRZYBYLI: Marcin Rusin
(LKS Start Pietrowice
Wielkie), Rafał Lasak (z
drużyny juniorów).

UBYLI:I Piotr Sitnik (kon
tuzja), Tomasz Wójcik
(LKS Samborowice),
Adam Sosna i Daniel
Kretek (nie wznowili
treningów).

LKS DZIMIERZ
PRZYBYLI: nikt.

UBYLI: nikt.

Marek Kłapsia (LKS Za
meczek Czernica).

LKS TWORKÓW
PRZYBYLI: Andrzej Wy
płosz - trener, Mariusz
Juraszek i Denis Kustos
(LKS Ruch Bolesław),
Dawid Fichna (wolny
zawodnik), Martin Wojtek
(wznowił treningi).

UBYLI: Wojciech Maksymczak - trener, Jacek
Mężyk (LKS Wypoczynek
Buków), Dawid Mosek
(LKS Bieńkowice), Szy
mon Kędzia (LKS Zabełków).

LKS BUK RUDY

KS 1905 KRZANOWICE

PRZYBYLI: Mateusz
Magiera (TKKF Zuch
Orzepowice), Piotr Bębe
nek (wznowił treningi),
Damian Nowak i Adam
Tworuszka (z drużyny
juniorów).

PRZYBYLI: Mateusz
Duda (KS Pietraszyn),
Krzysztof Otlik i Dominik
Klima (z drużyny junio
rów).

______
UBYLI: | Dawid Towarnicki
(nie wznowił treningów).

UBYLI: Grzegorz Fran
kowski (LKS Samborowice), Aleksander
Abrahamczyk, Adrian

Kerner i Marcel Widriński
(kontuzje).

LKS STUDZIENNA
PRZYBYLI: Norbert Lipicki i Sławomir Kosiński (z
drużyny juniorów).

UBYLI: Łukasz Bawoł
(KS Polonia Głubczyce),
Marcin Dzierżęga (LKS
Naprzód 32 Syrynia),
Adam Piechaczek i Da
mian Cichoń (kontuzje),
Rafał Drożdż (nie wzno
wił treningów).

LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA
PRZYBYLI: Paweł Kul
czyk (LKS Forteca Świer
klany), Jan Krupiński
(LKS Silesia Lubomia),
Tomasz Stolarski i Prze
mysław Pawliczek (LKS
Czarni Gorzyce), Kamil

KS KORNOWAC

Rafał Niedziela (KS
Naprzód Rydułtowy),

PRZYBYLI: Marcin
Ulański - trener, Ma

Mateusz Sobol (wyjazd
za granicę).

ciej Pawlisz i Grzegorz
Dancewicz (KS RafakoRacibórz), Andrzej Krupa
(LKS Silesia Lubomia),

LKS NAPRZÓD 37 KRZYŻKOWICE
PRZYBYLI: Bartosz
Byczek (LKS Naprzód
46 Zawada), Mateusz
Piskorek i Sebastian
Szymiczek (wolni zawod
nicy), Mateusz Szarowski
i Rafał Tront (z drużyny
juniorów).

UBYLI:

LKS CZARNI NOWA WIEŚ

LKS START PIETROWICE
WIELKIE
PRZYBYLI: Arkadiusz
Jasny (LKS Płomień
Kobyla), Tomasz Gromala (LKS Brzezie), Dawid
Chluba i Tymoteusz
Cyba (wolni zawodnicy),
Krzysztof Krzemień (z
drużyny juniorów).
UBYLI:I Marcin Rusin (KS
Naprzód Borucin), Rafał
Paul (kontuzja).

Tomasz Figurniak (KS Rafako Racibórz - z drużyny
juniorów), Jan Trystucha
(wznowił treningi).

UBYLI: Tomasz Gromala
- trener (LKS Start Pietro
wice Wielkie), Mateusz

Burakowski (LKS Silesia
Lubomia), Krzysztof Gadżała (LKS Bieńkowice),
Michał Jambor (zakoń
czył grę), Marek Juroszek
(wyjazd za granicę),
Roman Kołoczek (wzglę
dy zdrowotne).

PRZYBYLI: Daniel Stroiń
ski (LKS Jedność Jejko
wice), Łukasz Sobeczko
(LKS Raszczyce), Tomasz
Pilny (wolny zawodnik),
Ariel Goliwąs (wznowił
treningi).

LKS PAWŁÓW

_______
UBYLI: I Bartosz Paruzel

PRZYBYLI: nikt.

______
UBYLI: | Dariusz Pawłow
ski - trener, Dariusz Bie
rza (LKS Lyski), Mateusz
Mitręga i Tomasz Bednorz (TKKF Zuch Orzepowice), Wojciech Cyran
(nie wznowił treningów).

LKS LYSKI
PRZYBYLI: Dariusz
Bierza (GKS Dąb Gaszo
wice II), Mateusz Kowalik
(wznowił treningi).

______
UBYLI: | Mateusz Musioł
(GKS Dąb Gaszowice),
Krzysztof Wypchoł (LKS
Jedność Jejkowice).

LKS 07 MARKOWICE

LKS RUDA KOZIELSKA

LKS CHAŁUPKI

PRZYBYLI: Krystian
Konieczny - trener.

PRZYBYLI: Tomasz
Kunatowski (KS 25
Kokoszyce), Mateusz
Kajda (wolny zawodnik),

UBYLI: Beniamin Miera
- trener.

LKS GÓRKI ŚLĄSKIE
PRZYBYLI: Krzysztof
Polczyk - trener, Andrzej
Buliński (KS Naprzód Ry
dułtowy), Mirosław Kalisz
(LKS Zgoda Zawada
Książęca), Adrian Rduch
(KS Inter Krostoszowice), Denis Gruszka (KS
Energetyk ROW Rybnik
- z drużyny juniorów),

Sebastian Sperka (wolny
zawodnik).
UBYLI: Janusz Należyty
- trener, Robert Halama
(LKS Jankowice).

Roman Jendrzejczyk
(wznowił treningi).

______
UBYLI: | Mariusz Kalus
(nie wznowił treningów).

LKS GAMÓW
PRZYBYLI: Patryk Chu
doba (wznowił treningi),

Adrian Czekała (z druży
ny juniorów).
|UBYLI:|

LKS RASZCZYCE
PRZYBYLI: Adrian
Kornas (LKS Płomień Sie
dliska), Damian Czogalik
(KS Energetyk ROW Ryb
nik - z drużyny juniorów).

LKS OCICE RACIBÓRZ

Piotr Sitek
(z drużyny juniorów).

PRZYBYLI: Mateusz
Mamczur (wolny za
wodnik), Adam Nikel (z
drużyny juniorów).

PRZYBYLI: Wojciech
Maksymczak - trener,
Mirosław Szurgacz
(LKS Raszczyce), Mar

UBYLI:

cin Swandula (wznowił
treningi).

LKS WYPOCZYNEK BUKÓW

UBYLI: Patryk Suchanek
i Paweł Gniewek (LKS
Bieńkowice).

PRZYBYLI: Dariusz
Karasiewicz - trener (LKS
Samborowice).

B klasa

______
UBYLI: | Michał Malcharek
(LKS Tworków II).

UBYLI: Adam Lucyga
(LKS Silesia Lubomia),

PRZYBYLI: Grzegorz
Benauer (wolny zawodnik),
Martin Panek i Michał Wrzo
dak (wznowili treningi).

miej Kozieł, Kamil Falan
dysz i Mateusz Baron (z
drużyny juniorów).

LKS CYPRZANÓW

PRZYBYLI: Jacek Mężyk
(LKS Tworków).

PRZYBYLI: Janusz Sobala - trener.

|UBYLI:|

(LKS Zameczek Czernica).

Kotkowski (wolny zawod
nik), Rafał Pietwalski i

UBYLI: Daniel Burzyński i
Józef Ostas (LKS Bieńkowice), Tomasz Pogoda,
Robert Weisman, Paweł
Majcher i Sławomir
Szkonter (LKS Odra Nieboczowy), Michał Kuban
(GKS Pniówek Pawłowice
II), Przemysław Mikrut
(KS Wicher Wilchwy),

LKS PŁOMIEŃ SIEDLISKA

PRZYBYLI: Bogusław
Małek (LKS Odra Nieboczowy), Ryszard Jasny
(wznowił treningi), Mak
symilian Zontek, Bartło

PRZYBYLI: nikt.
UBYLI: Rafał Skatuła
(LKS Strzelec Rzuchów).

Marcin Pocialik (LKS
Odra Nieboczowy),
Michał Zawitkowski i

GKS DĄB GASZOWICE II

LKS BRZEZIE

UBYLI: Łukasz Sobeczko
(LKS Czarni Nowa Wieś),
Mirosław Szurgacz (LKS
Ocice Racibórz), Oleg
Waduła (zakończył grę).

LKS OWSISZCZE

UBYLI:I Rafał Malon (KS
Rafako Racibórz), Szymon
Malon (FT Jahn Landsberg - Niemcy), Krzysztof
Herba (kontuzja).

LKS STRZELEC RZUCHÓW
PRZYBYLI: Rafał Skatuła
(KS Kornowac), Michał

Meps, Maciej Wieloch,
Adrian Rozmyślak, Szy
mon Szymiczek i Artur
Jendrysik (wolni za
wodnicy), Witold Elsner
(wznowił treningi).
______
UBYLI: | Kamil Szczerbiński i Kamil Warnicki (GKS
Dąb Gaszowice), Kamil
Kwiatkowski (LZS Kobylice).

LKS BIEŃKOWICE
PRZYBYLI: Dawid
Mosek (LKS Tworków),
Patryk Suchanek i Paweł
Gniewek (LKS Ocice
Racibórz), Józef Ostas

i Daniel Burzyński (LKS
Unia Turza Śląska),
Krzysztof Gadżała (LKS
Brzezie), Paweł Chojak
(KS 25 Kokoszyce).

UBYLI: Szymon Małaszczuk (LKS Sparta Babice),
Tomasz Dąbek (LKS Odra
Nieboczowy).

UBYLI: Adrian Kornas
(LKS Raszczyce), Rafał
Bondaro (LKS Jankowice).

LKS WICHER PŁONIA RACI
BÓRZ
PRZYBYLI: Mariusz
Stęplewski (KS Rafako
Racibórz), Piotr Barlik (KS
Pogoń Wojnowice), Ma

teusz Małyska (KS Piast
Leszczyny).
______
UBYLI: | Damian Piwowar
czyk (wyjazd za granicę),

Michał Bohonos i Leszek
Swientek (nie wznowili
treningów).

LKS SAMBOROWICE
PRZYBYLI: Grzegorz
Frankowski (KS 1905
Krzanowice), Tomasz
Wójcik (KS Naprzód
Borucin), Adam Woniakowski (wolny zawodnik),

Adam Krziżok (wznowił
treningi), Mateusz Drozd
(z drużyny juniorów).
______
UBYLI: | Dariusz Karasiewicz (LKS Owsiszcze),

Krystian Stasiowski (nie
wznowił treningów).

LKS PSTRĄŻNA
PRZYBYLI: Adrian
Wysłucha (KS Naprzód
Rydułtowy), Michał
Gwioździk (KS Górnik
Boguszowice), Krzysztof

Dziwoki (LKS Start Msza
na), Bartosz Paruzel (LKS
Zameczek Czernica),
Wojciech Kołek (wolny
zawodnik).

UBYLI: Rafał Niestrój (nie
wznowił treningów), Lu
cjan Broża (zakończył grę).

LKS PŁOMIEŃ KOBYLA
PRZYBYLI: Grzegorz
Gawron (LKS Silesia
Lubomia), Paweł Wystyrk
(wolny zawodnik), Szy

mon Kucznierz (wznowił
treningi).
UBYLI:I Kamil Knura (KS
Unia Racibórz), Arkadiusz
Jasny (LKS Start Pietro
wice Wielkie).
(ak)

Uwaga! W przyszłym tygodniu ukaże się KARUZELA TRANSFEROWA - część 3, która zawierać będzie zmiany kadrowe drużyn grających w rybnickiej A i B klasie.
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Zapraszamy

astorama
dla

CIEBIE!

3 kwietnia, 7.00
RYBNIK
z<

ul. Obwiednia
Północna 21
V dobrego źródła

50 zł W PREZENCIE!
KARTA PODARUNKOWA
O WARTOŚCI 50 zł

Szlifierka
kod: 917246

PRZY ZAKUPACH
ZA PRZYNAJMNIEJ 500 zł

KREDYT 0%
ZERO ZMARTWIEŃ NA ZAKUPACH!

ZAKUPY NA TELEFON

Kredyt 0% na 10 lub 20 rat
w karcie kredytowej
Visa Castorama. u

Promocja trwa od 03.04 do 25.04.2013 r.

BEZ ODSETEK

BEZ PROWIZJI

BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

Promocja dotyczy sklepu Castorama Gliwice. W rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 1Z05.2011 r.
dla limitu kredytowego spłacanego w ramach Promocjl.Kredyt darmowy na 10 lub 20 rat w karcie kredyto
wej Visa Castorama* w wysokości 1700 zl (całkowita kwota kredytu), otwieranego w ramach umowy o przy
znanie limitu kredytowego i umowy o wydanie i korzystanie z karty kredytowej Visa Castorama, spłacanego
w 20 równych miesięcznych ratach kapltałowo-odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 0% (stopa
stała): Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 0%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 1700 zł,
całkowity koszt kredytu wynosi 0 zł (z czego odsetki wynoszą 0 zł oraz prowizja za udzielenie kredytu: 0 zł),
a kwota raty miesięcznej wynosi 85 zł. Promocja łączy się z Promocją .Karta Visa Castorama gratis pod wa
runkiem dokonania 3 transakcji*. Standardowa opłata za wydanie karty wynosi 25 zł. Szczegóły w Regulami
nie Promocji dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta na terenie sklepu Castorama.

Akcja trwa od 03.04 do 07.4.2013 i dotyczy wyłącznie sklepu Castorama Rybnik. Liczba kart ograniczona

