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S ZA LEN IEC
poturbował

pielęgniarkę
Dramatyczne sceny rozegrały się w szpitalu w Rydułtowach. Pijany pacjent 
zaatakował pielęgniarkę Annę Strączek (na zdj.) Bił kobietę pięściami i ko
pał. Popchnął tak, że uderzyła głową w ścianę. - Jeszcze nigdy do tej pory 
nie widziałem takiej agresji w człowieku. On miał pianę na wargach. Był jak 
bestia - opowiadał z przejęciem Zygfryd Słanina, pacjent, który stanął w 
obronie kobiety.

Dezyderiusz Szwagrzak został kierownikiem Zakładu Usług Pralniczych, choć do konkursu nie przystąpił

Jak starosta zatrudnił zięcia

RYDUŁTOWY

Porodówka nie przyjmuje
Przez najbliższe trzy tygodnie rydułtowska porodówka i 
oddział ginekologiczno-położniczy  nie będą przyjmowa
ły pacjentek. W szpitalu trwa remont. Wstępnie zakoń
czenie prac zaplanowano na 22 grudnia. (j.sp)

PSZÓW

Wybudują drugą 
oczyszczalnię?
Władze miasta rozważają budowę drugiej oczyszczalni 
ścieków. Miałaby ona powstać na Pszowskich Dołach. 
To alternatywa dla budowy systemu kanalizacji, którym 
miałyby płynąć ścieki z tej części miasta i Krzyżkowic do 
oczyszczalni przy ul. Śląskiej. Więcej - str. 3

SYRYNIA

Ciało kłusownika 
znaleziono w lesie
Przy zwłokach 53-letniego Józefa G. z Syryni znaleziono 
elementy wnyków i duży nóż. Obok leżała zabita sarna, 
dzik dogorywał kilka metrów dalej. Policja ustala, co było 
przyczyną zgonu mężczyzny. Więcej - str. 5

WODZISŁAW

Zakład Usług Pralniczych 
to nowoczesna jednostka po
wołana do życia przez władze 
powiatu. Jej siedziba znajduje 
się w budynku po byłym szpi
talu przy ul. Wałowej. Pracuj ą 
tutaj osoby niepełnosprawne. 
Na początku przyszłego roku 
pralnia ma otrzymać status 
Zakładu Aktywności Zawo
dowej, co spowoduje dotowa
nie tej instytucji przez woje
wodę. Zarząd powiatu rozpo
czął więc poszukiwania szefa 
nowoczesnej pralni.

Wszystko już jasne
W Biuletynie Informacji 

Publicznej pojawiło się ogło
szenie o naborze. Po miesią

cu, 26 listopada możemy tam 
przeczytać, że jedyny kandy
dat (kobieta) nie spełnia wy
magań formalnych. Jakież 
było nasze zdziwienie, kiedy 
okazało się, że już tydzień 
wcześniej, 19 listopada, Za
rząd Powiatu obowiązki 
szefa pralni powierzył Dezy- 
deriuszowi Szwagrzakowi 
- prywatnie zięciowi starosty 
Jerzego Rosoła. Szwagrzak w 
konkursie nie wystartował, 
bo nie spełniał wszystkich 
wymagań, m.in. nie posiada 
wymaganego stażu pracy.

- Nigdy nie zabiegałem 
o posadę dla zięcia - mówi 
Jerzy Rosół. - Kandydaturę 
pana Szwagrzaka wysunę

ła dyrektorka Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
Irena Obiegły. Zaakceptował 
to Zarząd Powiatu. Ja wyłą
czyłem się z głosowania - do- 
daje Rosół. Starosta nie wie, 
dlaczego ogłoszenie o braku 
kandydata pojawiło się w In
ternecie tydzień po tym, jak 
było już jasne, że kierownik 
jest wybrany.

Konkurs niepełny
Wybór Szwagrzaka poza 

konkursem był możliwy, po
nieważ władze powiatu nie 
muszą w tym przypadku 
stosować pełnej procedury 
rekrutacyjnej. Taką sytuację 
mieliśmy m.in. kilka lat temu

przy powoływaniu na stano
wisko dyrektora szpitala w 
Rydułtowach Romana Kub
ka. Wówczas sposób wyboru 
dyrektora ostro krytykował 
Damian Majcherek, etatowy 
członek Zarządu Powiatu i 
szef Komisji Rekrutacyjnej 
wybierającej dyrektora pral
ni. - Przypuszczałem, że w 
sprawie kierownika pralni 
mogą pojawić się wątpliwo
ści, dlatego starannie przygo
towałem całą dokumentację. 
Wszystko odbyło się zgodnie 
z wszelkimi zasadami i je
stem w stanie to udowodnić 
- mówi Damian Majcherek.

Rafał Jabłoński

Market zamiast Semetu?
Teren przy ul. Witosa należący do firmy Semet kupiła w 
licytacji firma reprezentująca wielokrotnie markę Lidl. 
Nie oznacza to wcale, że taki sklep tutaj się pojawi. Pre
zydent ma nadzieję, że decyzja inwestora będzie konsul
towana z władzami miasta. Więcej - str. 3

RADLIN

Nastolatka zatrzymana 
w Warszawie
Barbara Zamarska (16 lat) uciekła z domu 20 listopada. 
W ubiegłą sobotę policjanci zatrzymali ją w Warszawie. 
W stolicy szukała pracy. Myślała o wyjeździe za grani
cę. Więcej - str. 5

REKLAMAPROMOCJA

Skuteczne rozwiązania reklamowe!
200 000 wizyt miesięczni 
6600 wizyt dziennie
Zadzwoń: tel. (032) 455 68 66 w. 38, ltomaszewska@nowiny.pl
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

PSZÓW 

Negocjacje trwają
Miasto odkupi parafialną działkę na budowę łącznika, 
który ma powstać pomiędzy ul. Pszowską a ul. Śląską. 
Chodzi o 622 metry kw. Łącznik został uwzględniony 
przy projektowaniu modernizacji układu komunikacyj-
nego w centrum Pszowa. Działka jest własnością para-
fii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wstępna 
cena za grunt wynosi 16 tys. zł. Jak zapewniają urzęd-
nicy, negocjacje jeszcze trwają.

WODZISŁAW 

Seniorzy mieli wiele pytań
W czwartek 27 listopada w rybnickim Oddziale ZUS, jak i podległych mu inspektoratach w Wodzisławiu, czy Raci-
borzu, odbywał się Dzień Seniora. Osoby starsze w jednym miejscu mogły  uzyskać informacje nie tylko z zakresu 
świadczeń emerytalno-rentowych, ale także o tym na jaką pomoc mogą liczyć w ośrodkach pomocy społecznej, a 
także jakie dofinansowanie do zakupu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego mogą uzyskać w Narodowym Funduszu 
Zdrowia. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z kolei informowali o ofertach pracy dla osób starszych. Do 
dyspozycji klientów ZUS byli także przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów oraz Uniwersytetu III Wieku. Porad udzielali też prawnicy, psycholog i lekarz geriatra Andrzej Kosteczko, 
z rydułtowskiego ZOZ-u. 

INFORMACJA DLA RODZIN I CHORYCH Z PADACZKĄ 
Prosimy o kontakt rodziny lub chorych z padaczką,  której napady 
utrzymują się nadal pomimo leczenia. Prowadzimy badania nad 
nowymi metodami terapii w padaczce opornej na dotychczasowe 
leki przeciwpadaczkowe. Zapewniamy bezpłatne kontrole lekarzy 
specjalistów, bezpłatne badania EEG, TK/NMR, badania laborato-
ryjne służące do monitorowania choroby, bezpłatne leki.

Koordynator badań mgr Marta Kawoń, telefon: (032) 201 08 30 
w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 10.00 do 12.00 

lub telefon komórkowy: 0515 733 104

RYDUŁTOWY 

Podjazdy na własny koszt
W Rydułtowach przy ul. Traugutta, tuż przy granicy z Pszo-
wem Powiatowy Zarząd Dróg robi nowy chodnik. Naprawa 
była konieczna ze względu na spore zniszczenia spowodowa-
ne szkodami górniczymi. Niestety, mieszkańcy tej części mia-
sta doczekają się jedynie nowej nawierzchni. Podjazdy będą 
musieli wykonać we własnym zakresie. – Usuwane jest tylko 
to, co było zniszczone – tłumaczy Marek Okularczyk, szef Po-
wiatowego Zarządu Dróg.

OKULARY NA TWOJĄ KIESZEŃ

RYDUŁTOWY, UL. PLEBISCYTOWA 13
TEL ./FAX  032 457 87 01, KOM . 692 421 492
FILIA BLUSZCZÓW – UL. WIEJSKA 12

A  R E A L I Z A C J A  R E C E P T
A  S Z Y B K I E  T E R M I N Y
A  G A B I N E T  O K U L I S T Y C Z N Y
A  S P R Z E D A Ż  I  A P L I K A C J A 

S O C Z E W E K  K O N T A K T O W Y C H
A  S Z K Ł A  P R O G R E S Y W N E

rozmowy na czasie

rozmowy nrozmowy naa czasie czasie

WODZISŁAW – Mamy swoją 
piękną tradycję, dlaczego więc 
na głowach jeźdźców pojawia-
ją się kowbojskie kapelusze? 
Warto się nad tym zastanowić 
i wrócić do korzeni a nie lanso-
wać styl narzucony nam przez 
komunistów – mówi Krzysztof 
Banaś, który powtarza to bar-
dzo często, m.in. na lekcjach 
historii prowadzonych przez 
siebie w wielu szkołach. 
 Wodzisławianin znany z za-
miłowania do koni i rycerstwa 
uważa, że to właśnie za czasów 
PRL-u zwalczano wszystko co 
polskie także wśród jeźdźców. 
– Uzmysłowił mi to wybitny 
reżyser Krzysztof Zanussi 
– mówi Banaś. – Gościliśmy 
ostatnio na jego benefisie z 
okazji 50 lat pracy twórczej. 
Twierdzi on, że koń był zawsze 
symbolem polskości i patrioty-
zmu. Komuniści starali się wy-
bić to ludziom z głowy. Kiedy 
okazało się, że jest to niemożli-
we starali się zwalczać polską 
tradycję patriotyczną poprzez 

Krzysztof Banaś, miłośnik koni i średniowiecznego rycerstwa, apeluje: 

Zrzućcie kowbojskie 
kapelusze 

narzucenie amerykańskiego 
stylu. Jak widać, to się im uda-
ło – twierdzi wodzisławianin. 
 Jego zdaniem niektóre ele-
menty stroju szlacheckiego 
nie są  droższe od kowbojskie-
go kapelusza czy kamizelki.
 Co na to mieszkańcy powia-
tu, którzy strojów z amery-
kańskim akcentem używają 
niemal codziennie? – Kapelusz 
czy kamizelka to elementy, 
które zostały zaakceptowane 
przez wielu ludzi i to nam nie 
przeszkadza– mówi Roman 
Tatarczyk, szef Stowarzyszeniu 
Miłośników i Hodowców Koni 
„Mustang” w Krostoszowi-
cach. Kapelusz czy kamizelka 
ma zastosowanie praktyczne. 
Po prostu w tym czujemy się 
najlepiej. Nie zajmujemy się 
lansowaniem amerykańskie-
go stylu. Ubieramy się tak jak 
nam po prostu wygodnie – do-
daje Roman Tatarczyk, który 
nie zamierza przywdziewać 
szlacheckich szat.       (raj)

903 Tylu nauczycieli dyplomowanych pracuje w 
szkołach na terenie powiatu wodzisławskiego. Od nowe-
go roku gminy, w których liczba nauczycieli dyplomowa-
nych w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest 
wyższa, niż średnio w skali kraju, mogą liczyć na więcej 
pieniędzy z tytułu subwencji oświatowych. 

   liczba tygodnia
Radny Henryk Rduch z Radlina podczas głosowania 
nad uchyleniem mandatu radnego Stanisława 
Lapawy. Rduch wyłączył się z głosowania. 

Mam poważne wątpliwości, czy my 
wszyscy jesteśmy tutaj legalnie.

cytat tygodnia

Mamy piękną szlachecką tradycję i musimy ją pielęgnować 
mówi Krzysztof Banaś  

PIŁKA NOŻNA Każdy z sympa-
tyków piłki nożnej, kto chciał-
by dowiedzieć się więcej na 
temat Odry Wodzisław, może 
zaznajomić się z podstawowy-
mi informacjami na ten temat 
w uruchomionym niedawno 
specjalnym punkcie informa-
cyjno–promocyjnym. Takowy 
znajduje się tuż obok Punktu 
Obsługi Klienta wodzisław-
skiego Urzędu Miasta przy 
ul. Bogumińskiej. – Wcześniej 
taki punkt powstał w McDo-
naldzie. W planach są kolejne 
m.in. w powstającym biurze 
informacji miejskiej w tutej-
szym muzeum czy oddziale 
Wyższej Szkoły Humanistycz-
no–Ekonomicznej na osiedlu 
1 Maja – mówi Mariusz Blazy, 
szef marketingu wodzisław-
skiego klubu.
 W punkcie promocyjnym 

RADLIN  Ma być wyjątkowe, 
zaskakujące i przyjazne dla go-
ści. Na hasło promujące Radlin 
można głosować na miejskiej 
stronie internetowej. Znajdu-
ją się tutaj cztery propozycje 
nawiązujące do herbu Radli-
na: „Małe miasto z wielkim 
sercem”, „Radlin – miasto z 
sercem”, „Radlin – miasto z 
przyszłością” i „Radlin – mia-
sto z charakterem”. Zostawio-
no też miejsce dla inwencji 
twórczej mieszkańców. Każdy 
może sam wymyślić hasło. Jeśli 
okaże się ono szczególnie uda-
ne jest szansa na to, że przebije 

Punkt informacyjno-promocyjny Odry Wodzi-
sław otwarto w Urzędzie Miasta

Odra bliżej mieszkańców 
można podziwiać puchary 
wodzisławskiego klubu, dy-
plomy, patery, oryginalny strój 
piłkarski obecnego kapitana 
Odry Jana Wosia, wydawnic-
twa okolicznościowe czy zdję-
cia wyświetlane w specjalnej 
multimedialnej ramce. Nie 
zabraknie także bieżących in-
formacji związanych z kolej-
nymi meczami Odry, a także 
materiałów promocyjnych ma-
jących zachęcić potencjalnych 
sponsorów do zainwestowania 
w wodzisławski klub. – To nie 
przypadek, że ten punkt po-
wstał właśnie przy Punkcie 
Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta. To właśnie tam prze-
wija się najwięcej petentów 
urzędu, którzy przy okazji 
mogą zapoznać się z naszą 
ofertą – mówi Mariusz Blazy. 

Marcin Macha

Jakie hasło będzie 
promować Radlin?

propozycje wymyślone przez 
urzędników. – Uważamy, że to 
skuteczny sposób na promocję 
,bo dobre hasło nieodparcie 
kojarzy się z danym miastem 
– mówi Barbara Magiera, bur-
mistrz Radlina. 
 Urząd Miasta zwraca się 
szczególnie w stronę najmłod-
szych mieszkańców Radlina. 
Przewidziano w nim m.in. na-
grody dla placówki oświato-
wej, z której najwięcej uczniów 
weźmie udział w ankiecie (w 
stosunku do całkowitej liczby 
uczniów). Będzie nagroda dla 
osoby wybranej losowo. (art)
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Podczas sesji miejsce Stanisława Lapawy było puste

Władze miasta rozważają budowę drugiej oczyszczalni ścieków

Gdzie popłyną ścieki?
PSZÓW Nowa oczyszczalnia 
z wykorzystaniem kolekto
rów grawitacyjnych miała
by powstać na Pszowskich 
Dołach. To alternatywa dla 
budowy systemu kanaliza
cji, którym miałyby płynąć 
ścieki z tej części miasta i 
Krzyżkowic do oczyszczal
ni przy ul. Śląskiej. Budowa 
kanalizacji w tym warian
cie jest tylko trochę droż
sza, ale niesie ze sobą sporo 
komplikacji technicznych. 
Ze względu na ukształ
towanie terenu trzeba by 
było zainstalować rurocią
gi, które tłoczyłyby ścieki 
pod górkę.

- Jak każdy sprzęt, tak i 
ten może ulec awarii. Jak

sobie wtedy poradzimy? 
- pyta Marek Hawel, bur
mistrz Pszowa.

Według Franciszka Soba- 
li, kierownika referatu in
westycji, napływu tak dużej 
ilości ścieków nie wytrzyma 
także stara oczyszczalnia. 
Już teraz ledwie radzi so
bie z bieżącym odbiorem, 
co powoduje, że np. opłaty 
za prąd wykorzystywany w 
obiekcie wzrosły czterokrot
nie. Przy projektowaniu nie 
wzięto bowiem pod uwagę 
wielkości ładunku zanie
czyszczeń ścieków, czyli 
nieczystości, które powinny 
być zneutralizowane.

- Efekt jest taki, że oczysz
czalnia przy ul. Śląskiej może

Radni z Radlina uchylili mandat Stanisławowi Lapawie

SĄD SKAZAŁ,
radni zabrali mandat
RADLIN Przypomnijmy, w 
latach 2003-2005 (a więc 
zanim został radnym) Stani
sław Lapawa był właścicie
lem salonu fryzjerskiego. Miał 
wówczas fałszować dane w 
książeczkach zdrowia swo
ich pracowników. Został za to 
skazany prawomocnym wyro
kiem sądu ponad rok temu. Już 
wówczas powinien poinformo
wać o tym swoich kolegów z 
rady. Powiedział o tym dopiero 
we wrześniu tego roku, tłuma
cząc, że wcześniej nie wiedział 
o takim obowiązku.

Nie przyszedł
Podczas czwartkowej se

sji rady miasta radni jedno
głośnie podjęli uchwałę o 
wygaśnięciu mandatu rad
nego Lapawy. Bez udziału

odebrać ścieki od około 6 tys. 
mieszkańców. Tymczasem, 
gdyby doprowadzić tutaj 
jeszcze kanalizację z Pszow
skich Dołów i Krzyżkowic, 
doszłoby kolejne 6 tysięcy
- tłumaczy kierownik.

Miejsce pod nową oczysz
czalnię j est już wyznaczone 
w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Żadna wią- 
żąca decyzja jeszcze nie za
padła. Nie wiadomo także 
skąd miasto miałoby wziąć 
potrzebne na realizację in
westycji środki.

- Aby zacząć cokolwiek 
planować, musimy jed
nak jakiś wariant wybrać
- mówi Marek Hawel.

(j-sp)

zainteresowanego, który 
na sesję nie przyszedł, ale 
wyjaśnienia złożył na posie
dzeniu komisji. Na razie nie 
wiadomo, czy radny będzie 
odwoływał się od decyzji 
swoich kolegów. Radnym 
wyjaśnił, że zwrócił się do 
Prezydenta RP o prawo ła
ski i zatarcie wyroku.

Wszyscy jesteśmy 
tutaj nielegalnie?

Z głosowania wyłączył się 
radny Henryk Rduch, tłu
macząc, że nie będzie po
dejmował żadnych decyzji 
dotyczących ustawy o wybo
rach do rad gmin, powiatów 
i sejmików. - Mam poważne 
wątpliwości czy my wszyscy 
jesteśmy tutaj legalnie - stwier
dza radny Rduch. Chodzi o

Firma reprezentująca m.in. markę Lidl kupiła dział
kę przy ul- Witosa po przedsiębiorstwie Semet

Po Semecie 
będzie market?
WODZISŁAW Teren o po
wierzchni 60 arów znajduje 
się przy ul. Witosa w pobliżu 
ronda. Jeszcze kilka miesięcy 
temu stała tutaj potężna hala. 
Na licytację działkę wystawił 
komornik, ponieważ upadłe 
już przedsiębiorstwo ma dłu
gi względem wielu instytucji 
i byłych pracowników. Cena 
wywoławcza wynosiła 1 mln 
95 tys. zł. Została sprzedana 
za 1 mln 550 tys. zł. To za 
dużo dla miasta, które tak
że wzięło udział w licytacji. 
- Mieliśmy cichą nadzieję, że 
kupimy teren i połączymy go 
z sąsiednią działką, która jest

Radny popełnił przestępstwo 
i rok siedział cicho

Brudy wypiorą niepełnosprawni

O sprawie pisaliśmy 
4 listopada, kiedy było już 
jasne, że radny został skazany

dokonany przez radę w 2002 
roku podział Radlina na wielo
mandatowe okręgi wyborcze. 
Według Rducha podziału do
konano nielegalnie.

(art)

już nasza. Wówczas mieliby
śmy blisko hektarową dział
kę w centrum miasta, którą 
byśmy przygotowali pod kon
kretną inwestycję i sprzedali 
- mówi Mieczysław Kieca, 
prezydent Wodzisławia.

Teraz władze miasta cze
kają na ruch nowego wła
ściciela terenu. Rozmowy są 
nieuniknione bo to od miej
scowych radnych zależy czy 
będzie tutaj mógł powstać 
sklep wielkopowierzchnio- 
wy. Należy bowiem zmienić 
plan zagospodarowania tego 
terenu.

(raj)

Jedyna poradnia mam
mograficzna w powie
cie zlikwidowana

Badanie
tylko
u sąsiadów
POWIAT Radni powiatowi 
zdecydowali o likwidacji po
radni mammograficznej w 
Zakładzie Opieki Zdrowot
nej w Rydułtowach. Kobiety 
chcące zbadać piersi odesła
no tym samym do Raciborza. 
Powód likwidacji poradni to 
brak sprzętu. Znajdujące się 
tam urządzenia są przesta
rzałe. Ich stan techniczny nie 
został zaakceptowany przez 
Narodowy Fundusz Zdro
wia, dlatego też od 2007 r. nie 
przekazuje on na te badania 
pieniędzy.

Decyzji o likwidacji sprze
ciwili się radni w Radlinie. 
Pozostali radni z ościennych 
gmin i powiatów wydali opi
nie pozytywne. Jeśli chodzi o 
radnych powiatu wodzisław
skiego, to sprzeciwiła się je
dynie Krystyna Smuda.

Radna Jolanta Tomasze w- 
ska z kolei odczytała pismo 
skierowane do władz powia
tu przez Stowarzyszenie Ko
biet Aktywnych z Radlina 
i Stowarzyszenie Kobiet z 
Marklowic. Panie apelują o 
jak najszybszy zakup nowe
go aparatu. Ich zdaniem jego 
brak przyczyni się do wzro
stu zachorowalności na raka 
sutka. Nowy aparat kosztuje 
ok. miliona zł.

Damian Majcherek, etato
wy członek Zarządu Powia
tu, zaproponował, by każdy z 
radnych starał się przekonać 
władze własnych gmin do 
wsparcia inicjatywy zakupu 
nowego sprzętu.
- Zgoda, ale z panem panie 
Damianie, bo to zarząd w 
pierwszym rzędzie powinien 
o to zabiegać. Macie kontakty 
z włodarzami innych gmin. 
Jest przecież konwent sta
rosty z ich udziałem, to tam 
trzeba lobbować. Jeśli każdy 
z nas urządzał będzie piesze 
wycieczki, to skutek będzie 
kiepski - mówi radny Józef 
Żywina. (raj)

PRMOCJA

Centrum Budowlane •

KA^MI OPEL

O
AZ

a JA 
myślę...

Of er uj e  : ________
• szeroki wybór materiałów |

do kompleksowego wykończenia wnętrz
• szeroka gama asortymentu 

dla Twojego ogrodu
• konkurencyjne ceny
• dla stałych odbiorców 

atrakcyjne rabaty
• TRANSPORT GRATIS 

w promieniu 10 km

nowiny ul. Marklowicka 38b tel./fax /032/ 453 09 76 
44-300 Wodzisław Śl. tel.kom. 665 70 60 77

Kto szuka, ten znajdzie
Tak atrakcyjna oferta nie wjedzie prosto pod Twoje 
drzwi. Tylko teraz w salonach Opla wyjątkowo 
niskie ceny i promocyjny pakiet ubezpieczeniowy 
2,99%. Wciąż jeszcze szukasz? Już znalazłeś!

Astra
od 45 700 zt

Corsa
od 33 700 zł Astra Classic

od 33 990 zt

Tylko teraz 
dodatkowe rabaty

do 4000zł

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

Liczba samochodów ograniczona. Promocyjny pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NW w cenie 2,99% wartości auta. Zużycie paliwa i emisja CO2: 
Corsa silnik 1,0 - 5,6 l/100 km, CO2 134 g/km, Astra Classic II silnik 1,4 - 6,0 l/100 km, CO2 151 g/km, Astra silnik 1,4 - 6,3 l/100 km, CO2 151 
g/km (wg dyrektywy 1999/100/EC, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są 
dostępne pod adresem internetowym: www.opel.com.pl
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Remont
coraz 
bliżej

AKTUALNOŚCI

Sekretarz może być radnym
 Można łączyć zatrud-
nienie na stanowiskach 
sekretarza i skarbnika z 
wykonywaniem mandatu 
radnego. Posłowie odrzu-
cili poprawkę Senatu w tej 
sprawie.
 O sprawie pisaliśmy na 

POWIAT W połowie roku 
uchwały o wystąpieniu z 
MZWiK podjęli radni Msza-
ny, Godowa, Rydułtów i 
Pszowa. Zgodnie z przepi-
sami wystąpienie powinno 
nastąpić 1 stycznia 2009 
r. Procedura przekazania 
części wspólnego majątku 
samorządom chcącym wy-
stąpić powinna się więc za-
kończyć do końca grudnia. 
Jest mało prawdopodobne 
by to się udało. 
 – Wyodrębnienie mająt-
ku nie powinno być proble-
mem ale tylko w części. Jest 
jeszcze wspólny majątek 
przekazany niegdyś przez 
wojewodę za czasów kiedy 
to on był właścicielem wo-
dociągów i tu zaczynają się 
schody. Do tego dochodzą 
sprawy podatków, które 
będzie trzeba naliczyć prze-
kazując majątek – tłumaczy 
prezes zarządu MZWiK Mie-
czysław Kieca. 

Wystąpienie czterech gmin z Międzygminnego Związku Wo-
dociągów i Kanalizacji nie jest jeszcze przesądzone

TEN ZWIĄZEK 
jest wyjątkowo trudny 

Zostaniemy 
jak będą inwestycje 
 Każda z gmin należących 
do Związku otrzymała opi-
nię prawną dotyczącą kwestii 
opuszczenia tego gremium. 
Poproszono także gminy 
zamierzające odejść o wy-
kazanie majątku, który po 
wystąpieniu miałby do nich 
wrócić. Na razie odpowie-
dzi nie ma. To zdaniem Mie-
czysława Kiecy świadczy o 
tym, że sprawa jest bardzo 
skomplikowana. Podczas se-
sji Rady Miejskiej w Wodzi-
sławiu wyraził nadzieję, że 
gminy wycofają się z decyzji 
o wystąpieniu ze Związku. 
 – Jest to możliwe tylko 
wtedy, gdy zarząd MZWiK 
zagwarantuje nam, że w 
najbliższych latach na te-
renie naszego miasta będą 
prowadzone inwestycje 
kanalizacyjne w zakresie 
proporcjonalnym do prac 
planowanych w innych gmi-

nach – mówi Henryk Hajduk, 
wiceburmistrz Rydułtów. 
– Jeśli w wieloletnim planie 
inwestycyjnym MZWiK nie 
otrzymamy takiego zapew-
niania, na pewno odejdziemy. 
Zostając nie będziemy mogli 
samodzielnie występować do 
Funduszu Spójności o pienią-
dze na kanalizację – dodaje 
Hajduk. 

Budują z Jastrzębiem 
 Obecnie prace MZWiK pod-
porządkowane są realizacji 
największego w historii zada-
nia inwestycyjnego. Chodzi o 
budowę za ponad 200 mln zł 
kanalizacji na terenie Marklo-
wic, Radlina, Wodzisławia i 
Gorzyc. Pozostali członkowie 
MZWiK o takim zakresie ro-
bót mogą jedynie pomarzyć. 
Stąd ich decyzja o wystąpie-
niu ze Związku. Mszana i Go-
dów chce wystąpić, ponieważ 
buduje kanalizację wspólnie z 
Jastrzębiem.  Rafał Jabłoński

WODZISŁAW To, że ulica 
Młodzieżowa w dzielnicy 
Zawada wymaga remontu 
jest oczywiste. Droga jest 
szeroka, co pozwala na 
rozwijanie sporych pręd-
kości. Niestety nie jest 
także pozbawiona dziur i 
nierówności. 
Mieszkańcy domagają się 
remontu od lat. W Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich, 
który jest administratorem 
drogi wielokrotnie słysze-
li obietnice i zapewnienia 
o rychłym rozpoczęciu 
prac. Kilka lat temu zare-
zerwowano już nawet na 
to pieniądze. Niestety do 
dzisiaj na Młodzieżowej 
nic się nie dzieje. 
– W tej sprawie rozmawia-
my z ZDW, a także bezpo-
średnio z marszałkiem 
województwa – mówi Da-
riusz Szymczak, wicepre-
zydent Wodzisławia. – Ze 
względu na duży zakres 
prac zaproponowaliśmy, 
by inwestycję odchudzić 
przez co można by ją wy-
konać wcześniej i taniej. 
Marszałek województwa 
jest jednak zdania, że na-
leży przeprowadzić cał-
kowitą modernizację tej 
drogi. Za dwa tygodnie 
mamy poznać konkrety. 
Mam nadzieję, że inwe-
stycję uda się rozpocząć w 
przyszłym roku – dodaje 
Dariusz Szymczak. 

(raj)       

WODZISŁAW Do tej pory do 
mieszkańców trafiło już 6 tys. 
ulotek dotyczących pozbywa-
nia się nieczystości – głównie 
ciekłych, czyli opróżniania 
popularnych szamb. To efekt 
dyskusji wywołanej podczas 
prac nad nowym regulami-
nem utrzymania porządku i 
czystości w mieście. 
 Na tym edukacja ekolo-
giczna się nie zakończyła. 
Ścieki wylewane do rowów 
i na pola to wciąż bardzo po-
ważny problem. Dlatego też 
prezydent planuje kolejne 

WODZISŁAW Władze miasta 
uważają, że część zlecanych 
prac wykonywanych jest 
niewłaściwie. Postanowiono 
więc dokładniej je kontrolo-
wać. Za 24 tys. zł zakupiono 
już urządzenie badające m.in. 
gęstość podłoża (piasku czy 
żwiru) wykonywanego przy 
budowie dróg czy chodni-
ków. – Gdybyśmy wcześniej 
takim przyrządem dyspono-
wali nie dopuścilibyśmy na 
przykład do wadliwego wy-
konania nawierzchni na ul. 
Konstancji. Dzisiaj ulica ta się 
zapada – mówi Mieczysław 

Kieca, prezydent Wodzisła-
wia.
 Nowe urządzenie wykorzy-
stano już m.in. przy odbiorze 
nowych chodników przy ul. 
Jastrzębskiej i ul. Pszowskiej. 
Efekt? Wykonawca musiał 
poprawić ich wykonanie. 
Jeszcze w grudniu miasto 
zamierza kupić urządzenie 
do badania natężenia ruchu 
na drogach. Cena rynkowa 
przyrządu działającego na 
zasadzie radaru waha się od 
40 do 150 tys. zł w zależności 
od możliwości technicznych. 
Miasto zamierza wydać ok. 

50 tys. zł. – Dysponując takim 
urządzeniem będzie można 
trafnie ustalać m.in. miejsca 
kontroli radarowej i lepiej 
zaplanować inwestycje dro-
gowe. Poza tym wykazane 
duże natężenie ruchu będzie 
argumentem podczas ubiega-
nia się o środki zewnętrzne 
na remonty poszczególnych 
odcinków. Dane te będą tak-
że udostępniane policji, co 
w znacznym stopniu może 
przyczynić się do poprawy 
bezpieczeństwa na drogach. 

(raj)    

Miasto kupuje sprzęt, by lepiej kontrolować wykonawców zlecanych inwestycji 

Spaprana robota 
nie ujdzie na sucho 

początku listopada. Zakaz 
łączenia funkcji sekretarza 
i radnego dotyczy jedynie 
łączenia tych funkcji w tej 
samej gminie (powiecie, wo-
jewództwie). Posłowie zgo-
dzili się ponadto, aby osoby 
zatrudnione na stanowisku 

 Musimy się liczyć z tym, że 
za przejazd na czerwonym 
świetle zapłacimy nie mniej 
niż 300 zł. Maksymalnie kara 
wyniesie 500 zł. Natomiast 
piesi, którzy przejdą przez 
przejście na czerwonym 
świetle, będą karani manda-
tem 100 zł, a nie 250 zł, jak 
jest do tej pory. Rowerzyści z 
kolei, którzy przejeżdżają na 
przejściach dla pieszych, za-
płacą 100 zł. Parkowanie w 
miejscach przeznaczonych 

Od 29 listopada obowiązuje nowy taryfikator 
mandatowy

Wyższe kary 
za wykroczenia 

dla niepełnosprawnych kara-
ne będzie mandatem w wyso-
kości 500 zł, a wyprzedzanie 
bez upewnienia się, czy są ku 
temu odpowiednie warunki  
250 zł. Kierowcy, którzy nie 
włączą świateł mijania w 
ciągu dnia, będą musieli za-
płacić mandat w wysokości 
100 zł. Z kolei za brak świateł 
w tunelu teraz będzie trzeba 
zapłacić 200 zł, a nie 100 zł.

(red) 

sekretarza, a niemające 
wymaganego stażu pracy 
mogły kontynuować zatrud-
nienie na tym stanowisku. 
21 listopada Sejm ustalił 
ostateczny tekst pragmaty-
ki samorządowej. 

PAP-Samorząd

Ulotki ekologiczne powinny być bardziej szcze-
gółowe, a treść uzależniona od problemów da-
nej dzielnicy. To zdanie niektórych wodzisław-
skich radnych. 

Nowe ulotki dla 
mieszkańców?

akcje. Czy weźmie pod uwa-
gę sugestie radnych i roześle 
odrębne ulotki do każdej z 
dzielnic? - Niewykluczone, 
że tak zrobimy. Należy się 
jednak zastanowić, czy infor-
macje tego typu nie powinny 
być przekazywane w inny 
sposób. Ulotki różnego typu 
zalewają nas dzisiaj i bardzo 
często nieczytane trafiają 
do kosza na śmieci – mówi 
Mieczysław Kieca, prezydent 
Wodzisławia. 

(raj)

REKLAMA

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I FARB
SEWERA POLSKA CHEMIA
P.H.U. Jerzy Grud

47–400 Racibórz ul. Kolejowa 10a, tel./fax 032 415 31 23, tel. 032 415 30 15

PRZY WIĘKSZYCH ZAKUPACH STOSUJEMY UPUSTY!

Profesjonalne 
farby

SIGMA
TO WIĘCEJ 
NIŻ FARBY

KONKURS

RESTAURACJA 
„PARYS”

WYGRAJ
ŚLĄSKI OBIAD W RESTAURACJI

Wyślĳ SMS na numer 7101 
(koszt 1,22 zł brutto) z prefiksem NWP. 

W jego treści wymień jeden ze 
składników potrzebnych do 

przygotowania opisanej powyżej 
potrawy (przykładowy SMS: NWP 
oliwa Kowalski). Konkurs trwa do 

wyczerpania nagród. 

 Rydułtowy, ul. Ligonia 5a, tel. 032 457 69 19 

OMLET JESIENNY
2 ziemniaki, cukinia, marchewka, cebula, 20 dkg wołowiny, 1 łyżka 
mąki, 4 jajka, 2 łyżki mleka, 3 łyżki startego żółtego sera, 2 łyżki 
oleju, Sól, pieprz

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Ziemniaki, cukinię i marchewkę obrać, pokroić w kostkę. Cebulę 
obrać, posiekać. Warzywa gotować w osolonym wrzątku 8 min. 
Mięso pokroić w kostkę, opruszyć solą i mąką. Jaja roztrzepać, 
posolić, wymieszać z serem i mlekiem. Olej rozgrzać na patelni 
– włożyć mięso, zrumienić, dodać warzywa i wymieszać. Wlać 
masę jajeczną. Patelnię przykryć. Omlet smażyć ok. 10 min.

Od momentu poinformowania o wygranej zwycięzca ma 7 dni na odbiór nagrody
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Co było przyczyną zgonu 53-letniego Józefa G., mieszkańca Syryni?

Ciało kłusownika znaleziono w lesie

Na miejscu pojawili się lekarze inspekcji weterynaryjnej. W tle ciało kłusownika.

SYRYNIA Zaginięcie mężczy
zny zgłosił 22 listopada jego 
brat. Twierdził, że Józef G. 
wyszedł z domu cztery dni 
wcześniej na grzyby. Jego ro
wer oparty o drzewo w pobli
skim lesie znalazła wcześniej 
sąsiadka. W niedzielę 2 3 listo
pada teren wskazany przez 
rodzinę przeczesali policjanci 
z psem tropiącym i strażacy. 
Niestety mężczyzny nie od
naleziono.

- Warunki atmosferyczne, a 
przede wszystkim opady śnie
gu utrudniały podjęcie śladu 
przez psa - tłumaczy Magda
lena Wija, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wodzisławiu.

Sprzedawał
dziczyznę w barze

Ciało mężczyzny znaleźli 
myśliwi. Na przysypane śnie
giem, w zagajniku potocznie 
nazywanym przez mieszkań
ców Kozubiokiem natknęli się

dopiero 25 listopada. Obok de
nata znajdowały się martwe 
zwierzęta. Około 20 metrów 
od zwłok na lince rozpostartej 
pomiędzy dwoma drzewami 
wisiała martwa młoda sarna. 
W odległości zaledwie trzech 
metrów od Józefa G. we wny
kach uwięziony był dzik. 
Zwierzę jeszcze żyło. Ranne 
prawdopodobnie od kilku dni 
męczyło się w sidłach. Nieste
ty nie było już szans na jego 
uratowanie. Dzika dobili my
śliwi.

Od lat mieszkańcy przy
puszczali, że Józef G. zaj
mował się kłusownictwem. 
Jak się okazało, mieli rację. 
Przy martwym mężczyźnie 
znaleziono m.in. elementy 
wnyków, nóż do odzierania 
zwierzyny ze skóry.

- Często przychodził do 
baru i oferował dziczyznę. 
Sprzedawał to za grosze. Byle 
wystarczyło na alkohol. Byli 
tacy, co kupowali. Ja nigdy

nie skorzystałem z oferty, bo 
wiadomo, że takie mięso jest 
niebezpieczne - mówi jeden 
z mieszkańców.

Sprawdzą
czy był pijany

Sekcja zwłok, którą zarządził 
prokurator nie wykazała dzia
łania osób trzecich. Na pew
no śmierci nie spowodowały 
urazy, które mogłoby zadać 
zwierzę. Jako przyczynę zgo
nu wykluczono także czynniki 
chorobowe. Prawdopodobnie 
mężczyzna zmarł w wyniku 
wychłodzenia organizmu.
- Badana jest jeszcze krew 
na obecność alkoholu. Być 
może on spowodował, że 
mężczyzna zasłabł lub po 
prostu zasnął, a niska tempe
ratura zrobiła swoje - tłuma
czy Rafał Figura, prokurator 
z Prokuratury Rejonowej w 
Wodzisławiu.

Justyna Pasierb, 
fot. Janusz Ballarin

16-letnia Barbara Zamarska z Radlina jest już w domu. Policjanci zatrzymali ją w centrum Warszawy.Zrobimy wszystko, by Basia już nie uciekła
RADLIN Dziewczyna wyszła z 
domu w czwartek 20 listopa
da. Jak zwykle z torbą na ra
mieniu ruszyła do szkoły. Na 
lekcje już nie dotarła. Rodzice 

przypuszczali, że mogło dojść 
do porwania lub nakłonienia 
nastolatki do wstąpienia do 
sekty. Z zebranych przez po
licjantów informacji wynika
ło z kolei, że Basia uciekła. Ta 
wersja się potwierdziła.

Do szkoły nie doszła
Dzień jak każdy inny. Na

stolatka rano opuściła dom, 
by dotrzeć do Wodzisławia. 
Uczy się bowiem w miej
scowym Zespole Szkół im. 
Józefa Tischnera. Wzięła ze 
sobą dysk twardy swojego 
komputera, trzy karty do te
lefonów komórkowych, któ
re posiadała i świadectwa 
szkolne. - Zostawiła ubra

nia, nie wzięła kosmetyków. 
Przecież gdyby chciała uciec, 
to by sobie jakość zabezpie
czyła życie przez kolejne dni 
- mówił Zbigniew Zamarski, 
ojciec dziewczyny. Zaginię
cie córki zgłosił wieczorem 
20 listopada, kiedy okazało 
się, że do szkoły nie dotarła. 
Nie była także w pizzerii, w 
której dorabiała. - Nie wiem 
co się stało. Między nami nie 
było konfliktów, choć od ja
kiegoś czasu była zamknięta 
w sobie. Nie chciała ze mną 
rozmawiać - twierdził pan 
Zbigniew. Przypuszczał, że 
jego córka przebywa ze star
szym mężczyzną.

Lubi odważnie się 
ubierać

O skłonnościach zakochi
wania się w dojrzałych pa
nach mówią także koleżanki

Basi. Z ich zeznań wynika, że 
dziewczyna lubiła ubierać się 
wyzywająco. Nie robiła tego w 
obecności rodziców. Przebie
rała się potajemnie po szkole 
idąc na spotkanie z przyjaciół
mi. Wieczorem przywdzie
wała ubranie zaakceptowane 
rano przez rodziców. Kole
żanki potwierdzają ponadto, 
że Basia posługuje się często 
imieniem Karina. Właśnie ta
kie pojawia się pod jej adresem 
na portalu Nasza Klasa, który 
okazał się narzędziem do kon
taktu z rodzicami.

List do matki
Dwa dni po ucieczce Basia 

zadzwoniła do matki. Roz
mowa trwała 5 sekund. Po
informowała ją, że do domu 
już nigdy nie wróci i że prze
syłka, którą matka powinna 
przeczytać znajduje się na

wspomnianym portalu. W 
liście adresowanym do kole
żanki Basia pisze, że musiała 
opuścić dom, ponieważ dłużej 
nie mogła wytrzymać panują
cej w nim atmosfery. Czuje się 
poszkodowana przez rodzi
ców, którzy jej zdaniem byli za 
bardzo wymagający. Twierdzi, 
że miała depresję i myślała o 
samobójstwie. W liście pisze 
także, że jest szczęśliwa, że 
mieszka sama. Przyjaciel przy
nosi jej jedynie jedzenie.

Oby już nie uciekła
Dzięki współpracy policji z 

operatorem sieci komórkowej 
ustalono, że dziewczyna prze
bywała w Warszawie. Zatrzy
mano ją w sobotę 29 listopada 
ok. godz. 22.00 w centrum sto
licy. Basia szukała tutaj pracy. 
Myślała także o wyjeździe za 
granicę. W chwili zatrzymania

Nie wiem co się stało, że Basia uciekła z domu - mówi Zbigniew 
Zamarski, ojciec nastolatki

była mocno zbuntowana. Po
wtarzała treści zamieszczone 
wcześniej w liście do matki. 
Mówiła, że nie chce wracać, 
że popełni samobójstwo. Wi
dok rodziców, którzy przyje
chali po nią do Warszawy nie 
był dla niej miłym przeżyciem. 
Nie rzuciła się im na szyję. -

Stała zawstydzona. Tak bym 
to ujął - mówi ojciec nastolat
ki. Nie ukrywa, że teraz dużo 
pracy przed nim i przed jego 
żoną, by córka już więcej z 
domu nie uciekała. Póki co, 
pierwszą noc dziewczyna spę
dziła z matką. Spały razem w 
jednym łóżku. Rafał Jabłoński
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W powiecie wodzisławskim mamy blisko 180 radnych. Dyżurują sporadycznie. 
Twierdzą, że mają inne sposoby kontaktowania się z mieszkańcami.

Radny na dyżurze
Trwają negocjacje w sprawie ceny wody

Dostawca wody 
nie odpuszcza

POWIAT Jeszcze kilka lat 
temu dyżur radnego był jed
nym z podstawowych jego 
obowiązków. W wielu gmi
nach z tej formy kontaktu z 
mieszkańcami zrezygnowa
no. - Wszyscy wiedzą gdzie 
mnie szukać i jakby co, to 
przychodzą lub dzwonią - to 
najczęstsze tłumaczenia. Jak 
dyżurowanie wygląda w na
szym powiecie?

Podają swoje komórki
Najłatwiej skontaktować 

się z radnymi Rady Powiatu. 
Na stronie internetowej Sta
rostwa Powiatowego każdy 
z radnych (wyjątkiem jest 
Eugeniusz Danielczyk) po- 
daje numer swojego telefonu 
- najczęściej komórkowego. 
W Wodzisławiu dyżuruje 
głównie przewodniczący 
Rady Miejskiej Lech Litwo- 
ra. Oficjalnie przyjmuje stro
ny w poniedziałki od 13.00 
do 14.00, jednak w Biurze

Rady Miejskiej jest w tych go
dzinach niemal codziennie. 
Dyżur w Urzędzie Miasta 
pełni także wiceprzewodni
czący Rady Miejskiej Irene
usz Skupień (każdy wtorek 
od 14.15 do 15.15). Jedynymi 
„szeregowymi” radnymi z 
Wodzisławia, którzy dyżu
rują są: Henryk Kubica (dy
żur w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca od godz. 9.00 do 
11.00 w świetlicy OSP w Za
wadzie) i Ryszard Zalewski 
(dyżur w każdy pierwszy po
niedziałek miesiąca w godz. 
od 17.30 do 18.30 w Szkole 
Podstawowej nr 10. Telefony 
komórkowe wspomnianych 
radnych znaj duj ą się także na 
stronie internetowej Urzędu 
Miasta

Przewodniczący 
do dyspozycji

W pozostałych miastach 
powiatu wodzisławskiego 
dyżurują tylko przewodni

czący poszczególnych rad 
miejskich i ich zastępcy. W 
Radlinie we wtorki od 14.00 
do 15.30, zastępca, przewod
niczący w czwartki od 10.00 
do 11.00. W Pszowie we wtor
ki od 14.00 do 15.30 i zastęp
ca w środy od 16.15 do 17.45. 
W Rydułtowach w każdy 
czwartek od 14.00 do 16.00. 
We wtorki od 11.30 do 12.30 
można spotkać się z jednym 
wiceprzewodniczącym, a w 
środy od 13.30 do 15.30 z dru
gim.

Możemy
pana umówić

W Marklowicach dyżury 
pełnią tylko szefowie Rady 
Gminy. Przewodniczący 
czeka na mieszkańców w 
każdy pierwszy wtorek mie
siąca, a wiceprzewodniczą
cy - w każdy trzeci wtorek. 
Przyjmują w godz. od 15.30 
do 16.30. W Mszanie rad
ni pełnią dyżury w każdy

pierwszy poniedziałek mie
siąca, w godz. od 15.30 do 
16.30. Każdy kolejny dyżur 
pełni inny radny według gra
fiku. Podobnie jest w Połomi 
i Gogołowej, gdzie przedsta
wiciele samorządu zajmują 
się sprawami mieszkańców 
w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca, również w godzi
nach od 15.30 do 16.30. W 
Lubomi przewodniczący 
ma dyżur w środy od 12.00 
do 15.00, zastępca przewod
niczącego od 15.00 do 16.00. 
W Gorzycach dyżuruje tylko 
przewodniczący rady - każ
dy poniedziałek od 15.00 do 
17.00. Jedyna gminą gdzie 
nie ma dyżurów jest Godów. 
- Jednak gdyby ktoś chciał 
spotkać się z przewodniczą
cym rady to my możemy go 
na konkretny termin w urzę
dzie umówić - zapewnia Sa
bina Opas z Biura Obsługi 
Rady.

(red.)

WODZISŁAW Pod koniec paź
dziernika do ośmiu gmin 
powiatu wodzisławskiego 
dotarła informacja Górno
śląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów o drastycznej 
podwyżce cen wody. Miesz
kańcy mieliby płacić o 20% 
więcej - nawet ponad 5 zł za 
m kw. To napotkało zdecydo
wany sprzeciw władz samo
rządowych naszego powiatu 
oraz Wiesława Blutki, prezesa 
Przedsiębiorstwa Wodocią
gów i Kanalizacji w Wodzisła
wiu, które jest pośrednikiem 
dostaw wody. Wodzisławscy 
radni podjęli nawet uchwa
łę protestacyjną. Dodatkowo 
podwyżkom sprzeciwili się 
wszyscy prezesi zakładów wo
dociągowych w regionie.

Na niewiele to się zdało. 
GPW nieco złagodziło swoje 
stanowisko i podwyżka ma 
wynieść nie 20%, ale ok. 16
-17%. - To zdecydowanie za 
mało - mówi Blutko. - Tak dra
stycznej podwyżki nie było w 
ostatnich sześciu latach. Jako

wytłumaczenie dostawcy 
otrzymałem jedynie informa
cje o tym jak w GPW na prze
strzeni lat rosły koszty. To za 
mało. Zażądałem kalkulacji, 
z której ta podwyżka miałaby 
wynikać. Mam takie prawo, je
śli podwyżka przewyższa wy
sokość inflacji. Gwarantuje to 
umowa pomiędzy wodociąga
mi a GPW - dodaje Wiesław 
Blutko.

Niestety wiele wskazuje 
na to, że podwyżki, i to bar
dzo duże, nas nie ominą. W 
połowie grudnia ma zapaść 
ostateczna decyzja co do wy
sokości przyszłej taryfy. Nawet 
jeśli GPW nie złagodzi swoje
go stanowiska, wodociągi będą 
zmuszone umowę podpisać. 
Nie ma bowiem innego do
stawcy wody. Jedynym wyj
ściem jest opracowanie przez 
kilka gmin wspólnej koncepcji 
wybudowania wodociągu w 
kierunku południowej granicy 
i w przyszłości czerpanie wody 
z Czech.

Rafał Jabłoński

Są gminy w naszym powiecie, gdzie nikt nie zastanawia się, ile pieniędzy pochłaniają prywatne 
rozmowy telefoniczne urzędników

KTO PŁACI
za pogawędki urzędników?
WODZISŁAW Najlepiej 
sytuacja wygląda w Wo
dzisławiu, Radlinie i w 
Marklowicach. Tutaj każ
dy pracownik otrzymuje 
co miesiąc biling rozmów 
prowadzonych z używane
go przez siebie telefonu i za
znacza rozmowy prywatne. 
Zsumowane koszty potrąca 
się mu z pensji. Osobę przy
łapaną na kłamstwie czeka 
upomnienie lub nagana. Od

obowiązku płacenia nie są 
zwolnieni prezydent, wójt 
czy burmistrz. - Prezydent 
nie płaci, ponieważ posiada 
dwa telefony komórkowe i 
do rozmów prywatnych uży
wa tego prywatnego - mówi 
Barbara Chrobok, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w 
Wodzisławiu.

Kontrola, choć bardziej 
liberalna, prowadzona jest 
także w Starostwie Powia

towym, w Godowie, Pszo
wie i Rydułtowach. Choć 
urzędnicy nie otrzymują 
szczegółowych wydruków, 
każde widoczne przekrocze
nie kwoty jest analizowane. 
W przypadku nadużywania 
telefonu urzędnik musi po
kryć koszty rozmów. Podob
nie jest w Mszanie z tym, 
że bardziej skrupulatnie 
kontroluje się posiadaczy 
służbowych komórek. Co

miesiąc piszą oni oświad
czenia dotyczące rozmów 
prywatnych i pokrywają ich 
koszty.

Rozmów prywatnych nie 
kontroluje się w Lubomi i w 
Gorzycach. Tutaj urzędnicy 
mogą spokojnie rozmawiać 
z ciocią, babcią, synem, cór
ką, koleżanką, kolegą, teścio
wą...

(red.)

List do redakcji
W czynach czy słowach prezydenta Kiecy jest prawda?
Co Pan, Panie Redaktorze 
(dotyczy Rafała J abłońskiego 
- przyp. red.) wyprawia na 
łamach swojej gazety? Naj
pierw w artykule „Wojna na 
górze” informuje Pan nas, że 
prezydent Kieca udał się do 
Warszawy w sprawie utwo
rzenia u nas powiatu grodz
kiego, a następnie publikuje 
Pan list tegoż prezydenta pt. 
„Jeśli mówisz, mów tylko 
za siebie”, w którym tenże 
prezydent w ostrej ripoście 
udzielonej panu Kalinow
skiemu, odcina się od tego 
pomysłu, by na następnej 
znów stronie przypomnieć,

że prezydent Kieca wie
rzy, że prędzej czy później 
do utworzenia powiatu 
grodzkiego w Wodzisławiu 
dojdzie. Sprzeczność goni 
sprzeczność. Zastanawia 
mnie, czy redakcja celowo 
czy może przypadkowo uka
zała nam tę niekonsekwen
cję ojca miasta młodego na 
tyle, by nie posądzać go o to, 
że pamięć odmawia mu po
słuszeństwa.

Pytam: w czynach czy sło
wach pana prezydenta jest 
prawda? Może Pan, Panie 
redaktorze swoim reporter
skim zmysłem to wywęszy?

W liście do Redakcji napi
sanym przez Pana Kiecę 
czytamy, że odcina się on 
od pomysłu utworzenia po
wiatu grodzkiego oraz kry
tycznych uwag o starostwie 
wygłoszonych przez Pana 
Kalinowskiego. Przecież 
w tym wywiadzie nie było 
mowy o tym, że są to po
glądy prezydenta, choć we 
wcześniejszych artykułach 
w „Nowinach Wodzisław
skich” jest mowa o tym, że 
Wodzisław znalazł się wśród 
miast o liczbie mieszkańców 
powyżej 50 tys., a także miej
scowości ocierających się o

tę granicę, których prezy
denci wystąpili do premiera 
Donalda Tuska o przyznanie 
praw powiatu grodzkiego. 
Nie widzę w wywiadzie 
udzielonym „Nowinom 
Wodzisławskim” przez p. 
Kalinowskiego - wicepre
zesa Stowarzyszenia Nasz 
Wodzisław, stowarzyszenia 
będącego zapleczem kam
panii Pana Kiecy ubiegające
go się o fotel prezydencki w 
2006 roku nic, co by ubliża
ło prezydentowi Kiecy, który 
w tonie świętego oburzenia 
„...mów tylko za siebie”, upo
mniał Pana Kalinowskiego, 
że nie wolno mu było wy
powiadać swojego zdania

bez upoważnienia. Czy
jego upoważnienia? Pana 
Prezydenta? To trzeba dziś 
w demokratycznym kraju 
uzgadniać swoje poglądy z 
prezydentem lub prosić go o 
zgodę na ich głoszenie, gdy 
są odmienne od jego poglą
dów? A może pourywały 
się jakieś nici w dialogu po
między prezydentem Kiecą, 
a jego zapleczem z czasów 
kampanii?
Może Pan, panie redaktorze 
udzieli mi odpowiedzi na te 
wątpliwości? Ja się już w tym 
gubię.

Kamil Wojaczek z Wodzisławia

Odpowiedź
Po pierwsze, gazeta nie jest 
moja. Po drugie, na łamach 
gazety wyprawiam to, co 
uważam za słuszne i w pełni 
za to odpowiadam. Publiko
wanie opinii prezydenta, rad
nych, mieszkańców powiatu 
czy kogokolwiek innego uwa
żam za słuszne bez względu, 
czy te opinie mi się podobają 
czy nie. Nie namówi mnie 
Pan do cenzurowania czego
kolwiek. O to, co prezydent 
miał na myśli i dlaczego Pana 
zdaniem zmienia pogląd na 
ważną sprawę, proszę pytać 
prezydenta.
Rafał Jabłoński, redaktor naczelny
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W rydułtowskim szpitalu pijany pacjent dotkliwie pobił pielęgniarkę

Szaleniec poturbował pielęgniarkę
RYDUŁTOWY 23-letni Piotr 
Sz. z Wodzisławia trafił do 
rydułtowskiego szpitala pi
jany w sztok. Przywieziono 
go z Radlina, miał 3,4 promi
la alkoholu we krwi. Kiedy 
już znalazł się na szpitalnym 
łóżku, nagle z niespotykaną 
wściekłością rzucił się na 
jedną z pielęgniarek. Bił ją 
pięściami i kopał. Popchnął 
tak, że uderzyła głową w 
ścianę. - Jeszcze nigdy do 
tej pory nie widziałem ta
kiej agresji w człowieku. 
On miał pianę na wargach. 
Był jak bestia - opowiadał 
z przejęciem Zygfryd Sła- 
nina z Niedobczyc, starszy 
pacjent z sąsiedniego łóż
ka, który odważnie stanął 
w obronie pielęgniarki. Ma 
76 lat i jeszcze w życiu się z 
nikim nie bił. Gdyby jednak 
nie jego szybka reakcja, nie 
wiadomo, jaki byłby finał 
tego dramatycznego zaj
ścia.

Co go opętało?
Przerażające wydarzenia 

miały miejsce w sobotę, 22 
listopada, późnym wieczo
rem, po godz. 22.00. Pie
lęgniarka Anna Strączek 
miała wtedy nocny dyżur.
- Zajmowałam się inną 
pacjentką, kiedy przywie
ziono tego człowieka. Od 
początku było widać, że jest 
bardzo agresywny. Już pod
czas przenoszenia z noszy 
na łóżko uderzył kierowcę. 
Czuć było od niego alkohol
- wspomina pielęgniarka. 
Wraz z koleżanką zdołały 
mu jeszcze założyć wenflon 
i pobrać krew. Potem wyda
rzenia potoczyły się błyska
wicznie. Pijany mężczyzna

Zainteresowanie koncertem jest tak duże, że 
organizatorzy przenieśli imprezę z gościńca 
Wrzosy do Miejskiego Ośrodka Kultury

Gwiazdą będzie Tito
RADLIN Imprezę „Jak oni tań
czą”, z której dochód będzie 
przeznaczony na rzecz pod
opiecznych Wodzisławskiego 
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 
Dzieci i Młodzieży organizuje

S zko ła  i ko śc ió ł b ez  p ękn ięć
RYDUŁTOWY Da silnego wstrzą
su w kopalni Rydułtowy-Anna 
doszło 19 listopada. Ścianę na
tychmiast zamknięto. Pod zie
mią nie stwierdzono żadnych 
uszkodzeń. Mimo to Okręgo
wy Urząd Górniczy zdecydo
wał o czasowym wyłączeniu 
ściany. W czwartek 27 listopa
da sytuację pod ziemią analizo
wał specjalny zespół, w skład 
którego oprócz specjalistów z

wpadł w szał. W ułamku 
sekundy zerwał się z łóż
ka i rozjuszony zaatakował 
jedną z pielęgniarek. - Bił 
mnie i kopał z niespotykaną 
wściekłością. Myślałam, że 
mnie zabije. Cały czas mam 
przed oczami jego straszną 
twarz - mówi Anna Strą
czek.

I faktycznie nie wiadomo, 
jakby się to dla niej skończy
ło, gdyby nie starszy pacjent 
z sąsiedniego łóżka, który 
stanął w jej obronie. - Na 
sali leżało nas w sumie pię
ciu, ale pozostałych trzech 
w bardzo ciężkim stanie. 
Nie byli w stanie nic zrobić
- wspomina Zygfryd Słani- 
na. Szybko odsunął łóżko 
od ściany, a pielęgniarka 
upadła tak, że łóżko ją zasło
niło przed ciosami. - Nie pa
miętam już tego, być może 
straciłam przytomność albo 
byłam w takim szoku - rela
cjonuje Anna Strączek.

Nie ma dnia
bez pijanych

Pijany mężczyzna z całej 
siły zaatakował pana Zyg
fryda. Druga z pielęgniarek 
pobiegła wezwać policję. 
Na salę wpadł pielęgniarz 
i lekarz, który pełnił wtedy 
dyżur. Zaczęli się szamotać. 
Przybyli policjanci ostatecz
nie założyli Piotrowi Sz. kaj
danki. Jeszcze tej samej nocy 
pijany mężczyzna trafił do 
szpitala psychiatrycznego.
- To był straszny przypadek 
agresji alkoholowej - mó
wił po wydarzeniu lekarz, 
Rafał Fidyka. I niestety, nie 
jedyny w rydułtowskim 
szpitalu, bo, jak się okazuje, 
codziennie trafia tutaj jakiś

grupa taneczna „Deja Vu”. Ze
spół działa przy radlińskim Miej
skim Ośrodku Kultury. Tworzą 
go uczniowie szkół powiatu wo
dzisławskiego i studenci, którzy 
trenują pod okiem Izabeli Sło-

kopalni weszli m.in. eksperci z 
OUG, Wyższego Urzędu Gór
niczego, Politechniki Śląskiej 
i Akademii Górniczo - Hut
niczej. Specjaliści ustalili na 
jakich warunkach kopalnia 
będzie mogła ponownie uru
chomić ścianę.
- Zostanie wprowadzone 
ograniczenie postępu ściany 
do dwóch metrów. Poza tym 
Główny Instytut Górnictwa

Tutaj w tej sali szalał pijany pacjent - opisuje tamte wydarzenia lekarz, Rafał Fidyka

pijany pacjent albo pacjent
ka. Rekordziści mają powy
żej 4 promili alkoholu we 
krwi! - Nie ma dnia, żeby 
na nasz oddział wewnętrz
ny nie trafił jakiś pacjent, 
który wymaga hospitalizacji 
z powodu alkoholu. I jest to 
niestety problem ogólnopol
ski - dodaje Rafał Fidyka. 
Jak mówi, w Polsce nie ma 
miejsc, gdzie można by było 
przewieźć pijanego. Trafiają 
więc na oddziały szpitalne, 
które są bezbronne wobec

mian. Do udziału młodzież za
prosiła przedstawicieli różnych 
zawodów. Jest dyrektorka Szko
ły Podstawowej nr 4 z Radlina, 
Małgorzata Mokrosz i szefowa 
WORiT-u Dorota Jaromin. Na 
parkiecie wystąpi także dzien
nikarka Radia 90 Monika Soko
łowska, przedstawiciel straży 
pożarnej Sebastian Bogocz i 
inni. W sumie wystąpi dziewięć 
par. Ich umiejętności oceni jury 
i publiczność, która wybierze

zamiast kontroli raz na kwar
tał będzie wizytował kopalnię 
raz w miesiącu. Ściana powin
na ruszyć już w najbliższym 
czasie - tłumaczy Zbigniew 
Schinohl, dyrektor Okręgo
wego Urzędu Górniczego z 
Rybnika.

GIG skontrolował także 
213 obiektów, które mogły 
być narażone na uszkodzenie 
podczas wstrząsu. Znalazły

przypadków napadu szału.
- Spotkałem się już wcze
śniej z agresją alkoholową, 
byli to najczęściej pacjenci 
dowożeni z policją i skuci 
w kajdankach. W ubiegłym 
roku, w Wielki Czwartek, za
atakował mnie mężczyzna z 
zespołem abstynencji alko
holowej i przegryzł mi nos
- mówi rydułtowski lekarz.

Jest rada:
drakońskie kary!

Jerzy Fidyka, ordyna-

swoich faworytów. Uczestni
cy zaprezentują tańce latyno
amerykańskie i standardowe. 
Gwiazdą koncertu będzie Tito 
z You Can Dance. Z progra
mem artystycznym wystąpi 
także Hanna Hołek z zespołu 
wokalnego Miraż z Raciborza. 
Finał odbędzie się 12 grudnia o 
godz. 19.00 w Miejskim Ośrod
ku Kultury w Radlinie. Bilety 
kosztują 10 zł.

(j-sp)

się wśród nich także obiekty 
użyteczności publicznej m.in. 
Szkoła Podstawowa nr 1, szpi
tal czy kościół pw. św. Jerzego. 
W żadnym z zabudowań nie 
stwierdzono uszkodzeń kon
strukcyjnych, które mogłyby 
skutkować katastrofą budow
laną. Urzędnicy GIG- u orzekli 
także, że jeśli nastąpi jeszcze 
kiedyś wstrząs o podobnej sile, 
czego nie można w stu procen
tach wykluczyć, nie stworzy to 
zagrożenia dla skontrolowa
nych budynków. (j-sp)

tor drugiego oddziału we
wnętrznego w Rydułtowach, 
proponuje, żeby pijanych 
pociągać do odpowiedzial
ności. - Powinno się w sto
sunku do nich wyciągać 
surowe konsekwencje, na 
przykład finansowe, a pie
niądze przeznaczyć m.in. 
na zakup nowoczesnych 
alkomatów czy narkotestów 
dla policji i szpitali. Nałożył
bym na pijaków drakońskie 
kary, może to by ich trochę 
powstrzymało. Trzeba szu
kać jakichś rozwiązań, po
nieważ w szpitalach nasilają 
się przypadki hospitalizacji 
osób pod wpływem alkoho

Szarlota już podpisana

RYDUŁTOWY Na rydułtowskim 
stożku widnieje już napis Szarlota. 
Nazwa hałdy umieszczona jest na 
wschodniej stronie, w okolicach 
zwału płaskiego i liczy 20 metrów 
długości. Każda z liter pokryta 
jest specjalną farbą odblaskową 
i ma 2,5 metra wysokości. Napis 
nocą będzie podświetlany, przez 
reflektor zamontowany na szybie 
Leon 4. Najpierw był pomysł, aby 
hałdę podświetlić tradycyjnie,

ale trzeba by było wybudować 
nową linię energetyczną, co było
by bardzo kosztowne. Poza tym 
dyrekcja kopalni obawiała się, że 
to spowoduje jedynie kradzieże i 
będzie niosło za sobą dodatkowe 
niebezpieczeństwo. Nazwę stożka 
wybrano w wyniku konkursu. prze
prowadzonego w 2007 roku. Jej 
autorem jest mieszkaniec miasta 
- Mariusz Urbasik.

(j-sp)

lu. Trafiają do nas na oddział 
nieraz młode dziewczyny, 
kobiety. I to jest straszne 
- dodaje ordynator Fidyka.

Anna Strączek z obraże
niami ciała trafiła do szpi
tala. Obecnie przebywa na 
zwolnieniu lekarskim, cze
ka ją jeszcze seria badań. 
Sprawą pobicia zajmuje się 
policja. - Wybrałam zawód 
pielęgniarki, żeby pomagać 
innym ludziom, a nie nara
żać swojego życia w sytuacji 
agresji ludzi pijanych - mó
wiła po traumatycznym wy
darzeniu pielęgniarka.

Iza Salamon
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WYSTAWA GOŁĘBI 
Oddział Gorzyce Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych 
organizuje wystawę gołębi pocz-
towych. Odbędzie się ona 6 i 7 
grudnia w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Gorzycach, w godz. od 8.00 
do 20.00 (w sobotę) i od 8.00 do 
14.00 (w niedzielę)

Wieści
gminne

JEST SIĘ CZYM  
POCHWALIĆ  
Urząd Marszałkowski zapro-
sił wójta Marklowic, Tadeusza 
Chrószcza, do udziału w warszta-
tach dotyczących m.in. promocji 
gospodarczej regionu. Warsztaty 
te odbyły w się w minionym ty-
godniu, w hotelu „Olimpia”, w 
rybnickiej dzielnicy Kamień. Na 
szerokim forum gospodarz Mar-
klowic zaprezentował „Tropikalną 
Wyspę”  jako przykład inwestycji 
zrealizowanej w ramach rewitali-
zacji obszaru poprzemysłowego 
przy udziale środków unijnych. 

KRAKUSA DO REMONTU 
Marklowice starają się o unijne środki na gruntowny remont ulicy Krakusa, która łączy cen-
trum gminy z położoną w kierunki Połomi dzielnicą Praga. Gmina złożyła już wniosek na pełną 
modernizację tej drogi. Jeśli ten zamiar jednak się nie uda, wówczas zawalczy o pieniądze z 
programu tzw. „schetynówek”. Ulica Krakusa ma zostać nie tylko wyremontowana, ale i posze-
rzona. Obecnie jest za wąska, jak na tutejszy, dość spory ruch samochodów. 

ŚLIZGAWKA NA WYSPIE
Już za około miesiąc w Marklowicach będzie można pojeździć na łyżwach. Przetarg na lodowi-
sko ( z plastikową taflą) wygrała holenderska firma, która ma rozpocząć prace 4 grudnia. Płyta
lodowiska o wymiarach 10m x 20 m. powstanie na terenie Tropikalnej Wyspy. Z racji wielkości 
będzie miała więc charakter większej ślizgawki, ale amatorzy zimowych sportów z pewnością 
będą zadowoleni tym bardziej, że obok ślizgawki otwarta zostanie wypożyczalnia łyżew. Lodo-
wisko będzie oświetlone. Dla maluchów wstęp ma być bezpłatny, a młodzież szkolna zapłaci 
za bilet symboliczną kwotę. Wszystko powinno być gotowe już w połowie grudnia. 

KONKURS NA SZOPKĘ 
Ośrodek Kultury w Gołkowicach organizuje konkurs 
na Szopkę Bożonarodzeniową. Prace wykonane 
mogą być dowolną techniką plastyczną. Należy 
je składać w Ośrodku Kultury w Gołkowicach do 
9 grudnia, od poniedziałku do piątku w godz. od 
9.00 do 20.00. Wystawa, ogłoszenie wyników kon-
kursu oraz wręczenie nagród, odbędzie się podczas 
otwarcia Bożonarodzeniowej Wystawy Rękodzieła, 
która odbędzie się tutaj 12 grudnia o godz. 18.00.

SPOTKANIE GWARKÓW 
11 grudnia w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie odbę-
dzie się XVI Spotkanie Gwarków.  W programie prze-
widziano min. występ kabaretu „To nie my”. Zapisy 
prowadzi bezpośrednio ośrodek w Skrzyszowie.

LUBOMIA  Nie od dziś wia-
domo, że Lubomia i Syrynia 
to miejscowości gdzie żywy 
jest sentyment do klubu Gór-
nik Zabrze. Niejednokrotnie 
znajdowało to wyraz na przy-
stankach autobusowych, któ-
re młodzi kibice bezkarnie 
„upiększali” napisami. Robi-
li to ku swojej uciesze i złości 
urzędników, którzy psioczy-
li za każdym razem kiedy 

Komendant 
dał zgodę

LUBOMIA  Kierownikowi 
Zakładu Wodociągowo-
-Kanalizacyjnego udało się 
wreszcie zakupić agregat 
prądotwórczy. Poszukiwania 
odpowiedniego urządzenia 
trwały kilka miesięcy. Agre-
gat jest zakładowi niezbędny 
do wytwarzania prądu w cza-
sie awarii sieci energetycznej 
bądź przerw w dostawach 
prądu. Do tej pory taka sytu-
acja oznaczała, że w kranach 
mieszkańców gminy prze-
stawała lecieć woda. Wraz z 
przerwą w dostawach prądu 

KROSTOSZOWICE  W przy-
szłym roku Urząd Gminy 
planuje wybudować w Kro-
stoszowicach nowoczesny 
plac zabaw. Do tej pory takie-
go obiektu w tym sołectwie 
nie było. Wcześniej mówiło 
się o tym, że plac powstanie 
na terenach rekreacyjnych 
obok obiektów Stowarzysze-
nia Miłośników i Hodowców 
Koni „Mustang”. Urzędni-
cy zmienili jednak zdanie i 
postanowili zbudować plac 
obok szkoły. Niedawno urząd 
kupił nawet działkę tuż obok 
szkoły od prywatnych właści-
cieli. Za 22 ary gmina zapłaci-

LUBOMIA  Wójt Czesław Bu-
rek postanowił zatrudnić w 
Urzędzie Gminy fachowca 
od wodociągów i kanalizacji. 
– To konieczny krok w kon-
tekście naszych problemów 
z wodociągami i planowanej 
budowy kanalizacji – przeko-
nuje wójt Lubomi. 
 Pierwszy nabór nie został 
rozstrzygnięty. Na ogłosze-
nie odpowiedziały cztery 
osoby. Dwie z nich odpadły 
już na wstępie ze względu 
na niespełnienie wymogów 
formalnych. Dwie kolejne, 

GORZYCE  To już pewne. W 
Gorzycach powstanie lodo-
wisko. Zostanie umiejsco-
wione obok basenu Nautica i 
planowanego kompleksu bo-
isk „Orlik”, wejdzie w skład 
centrum rekreacyjnego.
Wójt chciał, by lodowisko po-
wstało w gminie już w tym 
roku. Prowadził nawet roz-

Nie potrafisz pokonać wroga, to sobie go zjednaj. W myśl tego hasła
postanowił działać  wójt Lubomi Czesław Burek w stosunku do miejsco-
wych kibiców.

Pomogli malować,  
nie będą dewastować

nowo odmalowane przystan-
ki po kilku dniach były dewa-
stowane. Pojawił się pomysł, 
by przystanki pomalować… 
w barwy klubowe Górnika. 
– Spodobał się do tego stop-
nia, że część młodych ludzi 
pomogła naszej brygadzie re-
montowej w pracach – mówi 
Maria Fibic, zastępca wójta. 
Cześć mieszkańców zastana-
wiała się co prawda dlaczego 

przystanki pomalowano w 
barwy rosyjskiej flagi (bar-
wy klubowe Górnika), ale 
większość ze zmian jest za-
dowolona. Z prostej przy-
czyny. – Najważniejsze, że 
wreszcie nie są demolowane. 
Teraz wyglądają estetycznie 
i przede wszystkim nikt po 
nich nie maluje – uważa Ja-
cek Stokowy z Syryni. 

(art)

Pierwsza próba znalezienia specjalisty ds. wodociągów i kanalizacji nie-
udana. Wójt proponuje większą pensję. 

Szukają speca od rur
które zakwalifikowały się
na rozmowę kwalifikacyj-
ną, swoimi umiejętnościa-
mi i znajomością tematu nie 
przekonały wójta. W Lubomi 
szukają więc dalej.  
 Wymagania wobec po-
szukiwanej osoby są nie-
zmienne. Kandydat musi 
legitymować się wyższym 
wykształceniem. Preferowa-
ne kierunki to budownictwo 
o specjalności: inżynieria 
miejska, inżynieria  sanitar-
na lub kierunek  drogowy. 
Musi mieć też co najmniej 

5-letni staż pracy, nie być ka-
rany oraz cieszyć się dobrym 
zdrowiem. Zmieni się nato-
miast ranga stanowiska. Już 
nie będzie to inspektor, a peł-
nomocnik wójta ds. wodocią-
gów i kanalizacji. – Musimy 
jakoś zachęcić specjalistów 
do tego by wzięli udział w 
naszym naborze. Pensja na 
takim stanowisku będzie 
większa, ale muszę tu mieć 
osobę, co do której kwalifika-
cji nie będzie wątpliwości – 
przekonuje Czesław Burek. 

(art)

Gmina inwestuje w sprzęt, dzięki któremu woda w kranach ma płynąć 
bez przeszkód 

Koniec z awariami ?
stawały bowiem pompy za-
silające gminny wodociąg w 
wodę z własnych ujęć. 
 Teraz już do takich sytuacji 
nie będzie dochodzić. Nowe 
urządzenie kosztowało  
38 tys. zł. Bez problemu za-
sili wszystkie pracujące na 
ujęciach wody pompy. – Jego 
moc jest o sto procent więk-
sza od tej, którą potrzebuje-
my. Agregat bez problemu 
zaspokoi całe nasze zapotrze-
bowanie na prąd – zapewnia 
Henryk Okoń, kierownik Za-
kładu Wodociągowo-Kanali-

zacyjnego w Lubomi. 
 Agregat to nie jedyny nowy 
zakup. Gmina wzbogaciła się 
także o urządzenie do wykry-
wania przecieków (koszt 75 
tys. zł). Działa poprzez wy-
chwytywanie szumów, jakie 
wydaje przeciekająca rura. 
– To wojskowa technika. 
Mało który zakład może się 
takim urządzeniem pochwa-
lić – przekonuje Okoń. 
Urządzenia zostały zakupio-
ne z budżetu gminy. Miejsco-
wych wodociągów na taką 
inwestycję nie stać.  (art)

Lodowisko miało być gotowe jeszcze w tym roku, ostatecznie zostanie 
oddane do użytku w czasie przyszłego sezonu zimowego

W Gorzycach wybudują lodowisko 
mowy z firmą, która miała-
by zainstalować przenośny 
obiekt obok szkoły w Gorzy-
cach. Ostatecznie po tych 
rozmowach gmina z tego 
pomysłu się wycofała. Zdecy-
dowały koszty i technologia. 
Dwukrotny montaż lodo-
wiska i jego przenoszenie z 
miejsca na miejsce byłoby i 

kłopotliwe i kosztowne. 
– Doszliśmy do wniosku, że 
lepiej skupić się na budowie 
stałego lodowiska obok base-
nu – wyjaśnia Piotr Oślizło, 
wójt Gorzyc.  Jak wyjaśniają 
w gminie, będzie ono oddane 
do użytku prawdopodobnie 
w czasie kolejnego sezonu 
zimowego.  (art)

Gmina Godów kupiła działkę pod plac zabaw

Plac zabaw obok szkoły
ła 56 tys. zł. Wójt przekonuje, 
że to dobry interes. – Działka 
leży w samym centrum sołec-
twa i jest idealnym miejscem 
do zabaw dla dzieci – uważa 
Mariusz Adamczyk, wójt 
gminy. 
 Na pewno jednak plac za-
baw nie zajmie całej dział-
ki. Wójt Godowa nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie co 
gmina planuje tam jeszcze 
umiejscowić. – Być może 
cześć terenu przekażemy na 
użytek szkole, która sąsiadu-
je z działką – mówi Adam-
czyk.  

(art)

CZYŻOWICE  Wśród kandy-
datów znalazł się dh Kon-
rad Chrobok, ks. dr Gustaw 
Klapuch, prof. Rufin Komi-
nek oraz Wojciech Korfan-
ty. To na nich swoje głosy 
mogli oddawać mieszkań-
cy Czyżowic. W niedzielę  
23 listopada w wyborach 
wydano 392 kary wybor-
cze. Czyżowianie zdecy-
dowanie opowiedzieli się 
za ks. dr Gustawem Klapu-
chem, którego kandydatura 
uzyskała aż 334 głosy. Kolej-
ni kandydaci uzyskali: dh 
Konrad Chrobok 24 głosy, 
Wojciech Korfanty 17, prof. 
Rufin Kominek 15.

Doceniła go  
Solidarność
 Kim był przyszły patron 
Gimnazjum w Czyżowi-

cach? Na pewno postacią 
niezwykle barwną. Wy-
kładał historię w Śląskim 
Seminarium Duchownym, 
był proboszczem parafii
św. Józefa Robotnika w 
Tarnowskich Górach, wie-
le podróżował (zwiedził 
m.in. Peru, Tybet i Chiny, 
przemierzył wiele szla-
ków pielgrzymkowych na 
Starym Kontynencie). W 
czasie Polski Ludowej po-
magał swoim parafianom
z Tarnowskich Gór, orga-
nizując dostawy paczek z 
pomocą. Osiem lat temu 
został za to uhonorowany 
złotym medalem Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego Solidarności. Or-
ganizował też pomoc dla 
parafiikatolickichnaUkra-
inie i Białorusi.

Uroczystość dopiero 
we wrześniu 
 „Wyborczy” sukces tego nie-
zwykłego kapłana nie powi-
nien dziwić. Osobiście znało 
go wielu mieszkańców Czyżo-
wic. Tutaj od 2002  r. spędzał 
duszpasterską emeryturę. 
Zmarł 12 sierpnia 2006 roku, 
kilkanaście dni przed swoimi 
77. urodzinami. 
 Gimnazjum w Czyżowi-
cach będzie musiało po-
czekać jeszcze na swojego 
patrona. – Uroczystości 
nadania szkole imienia po-
stanowiliśmy połączyć z 
otwarciem nowego skrzydła 
szkoły – wyjaśnia Stefania 
Rodak, dyrektor Gimnazjum 
w Czyżowicach. Uroczysto-
ści te mają się odbyć 1 wrze-
śnia 2009 roku.

Artur Marcisz 

Mieszkańcy Czyżowic wybrali patrona gimnazjum. Będzie nim ksiądz Gu-
staw Klapuch 

Wybory wygrał ksiądz 

LUBOMIA  Komendant Wo-
jewódzki Policji pozytyw-
nie zaopiniował inicjatywę 
utworzenia w Lubomi straży 
gminnej.  Teraz potrzebna jest 
tylko zgoda radnych. Wiele 
wskazuje na to, że sprzeciwu 
nie będzie. Stosowna uchwała 
ma zostać podjęta w połowie 
grudnia.
 Urzędnicy pracują już nad 
planem funkcjonowania stra-
ży. Kiedy będzie on gotowy, 
rozpocznie się nabór na straż-
ników. Gmina chce zatrudnić 
w straży dwóch ludzi, w tym  
komendanta.
 (art) 
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NA PEWNO W NOWINACH WODZISŁAWSKICH
Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego – 5 edycję otrzymasz GRATIS
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ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: 
Tel. 032 455 68 66 w. 38, 0606 698 903, ltomaszewska@nowiny.pl

Reklama w prasie lokalnej 
DOCIERA PRECYZYJNIE! * 

MSZANA Ulica Krótka sta-
nowi m.in. dojazd do Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Wodzi-
sławiu, gdzie studencji mają 
zajęcia. W weekendy jest 
najgorzej. Ulica jest wąska i 
ustawienie aut na jednym z 
pasów utrudnia komunika-
cję.
 – Nim znajdzie się niefra-
sobliwego kierowcę, mija 
nawet kilkadziesiąt minut 
– narzeka Roman Tatarczyk, 
jeden z mieszkańców.
 Tymczasem innej możli-

Studenci zamiejscowego punktu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 
utrudniają życie mieszkańcom ul. Krótkiej w Mszanie

Studenci blokują  
dojazd do naszych domów 

wości wyjazdu z ul. Krótkiej 
mieszkańcy nie mają, bo jest 
to droga zamknięta. Strach 
także pomyśleć co będzie, 
kiedy będzie musiała doje-
chać tutaj karetka lub straż 
pożarna. Mieszkańcy infor-
mują o łamaniu przepisów 
straż miejską. Ta nakłada 
mandaty, ale poprawy stanu 
rzeczy nie widać. Najgorzej 
jest w niedzielę, kiedy straż 
miejska nie pracuje, a policja 
ma na przykład interwencję 
w innym punkcie miasta.

  – Człowiek stoi i się dener-
wuje. A jak już policja przy-
jedzie, to często słyszymy, 
że jak lusterka się złoży to 
da się przejechać. To chyba 
nie jest rozwiązanie naszego 
problemu – mówi Roman 
Tatarczyk.
 Na wniosek mieszkańców 
zwołano wizję lokalną, któ-
ra odbyła się 28 listopada. 
Wzięli w niej udział przed-
stawiciele Urzędu Gminy 
Mszana, policji, straży miej-
skiej i Starostwa Powiatowe-

go, które jest administratorem 
drogi. Wstępnie ustalono, że 
na wysokości SP nr 9 droga 
zostanie zawężona tak, aby 
mógł nią przejechać tylko je-
den samochód. Dzięki temu 
skończy się parkowanie w 
tym miejscu.  
 – Nie jesteśmy przeciwni 
funkcjonowaniu uczelni. 
Dobrze, że tutaj się coś dzie-
je. Chcemy jednak móc spo-
kojnie dojechać do domu czy 
pracy – mówią mieszkańcy.

(j.sp)

LUBOMIA  Protokół z sesji 
rady gminy z 14 listopada nie 
zawiera wszystkiego o czym 
mówili radni. Tak przynajm-
niej twierdzi radna Gizela Bi-
zoń. – Nie znalazły się w nim 
słowa wójta, który stwierdził, 
że nie zgadzając się na pod-
wyżkę cen wody radni robią 
sobie przedwczesną kampa-
nię wyborczą. Zabrakło też 
mojej odpowiedzi, że jest to 
moja ostatnia kadencja w 
roli radnej – twierdzi Gizela 
Bizoń.
 Podczas obrad spornej se-
sji wybuchła gorąca dyskusja 
pomiędzy wójtem Czesła-
wem Burkiem a radnymi. 
Dotyczyła ona proponowanej 
przez kierownika Zakładu 
Wodociągowo-Kanalizacyj-
nego sporej podwyżki wody. 
Mimo argumentów wój-
ta, radni nie zgodzili się na 
podwyżkę. Wójt stwierdził 
wówczas, że radni nie biorą 

W protokole z sesji nie zapisano wszystkich 
wypowiedzi uczestników dyskusji. Kto zatem 
wstydzi się  swoich słów?  

Niewygodne 
wypowiedzi 
zniknęły 

pod uwagę czynników eko-
nomicznych tylko zwracają 
uwagę na zdanie swoich wy-
borców. Dlaczego te słowa 
wójta nie znalazły się w pro-
tokole? – Protokół to nie ste-
nogram i nie musi być w nim 
zawarte każde słowo – usły-
szeliśmy. – Każdy radny ma 
prawo wnieść poprawki do 
protokołu. W tym wypadku 
żadne poprawki nie zostały 
zgłoszone – tłumaczy Ro-
man Bizoń, przewodniczący 
rady. – Przecież nie chodzi 
o to, żeby w protokole znaj-
dowały się pyskówki, które 
nie wnoszą nic do dyskusji, 
tylko konkretne argumenty i 
wnioski – dodaje przewodni-
czący.
 Ostatecznie większość 
radnych poza wspomnianą 
Gizelą Bizoń zagłosowała za 
przyjęciem protokołu.

(art)

Festiwal Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka 2008”

Odkrywcy i Kutikule na podium 
CZYŻOWICE Ponad 20 grup 
harcerskich wzięło udział 
w tegorocznym Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej „Złota 
Nutka 2008”. Impreza od-
była się w Wiejskim Domu 
Kultury w Czyżowicach 
22 listopada. Na scenie za-
prezentowały się grupy ze 
wszystkich kategorii wieko-
wych harcerzy. 
 Wśród gromad zwyciężyła 
89. Drużyna Harcerska „Od-
krywcy” w Rydułtowach. 
Pierwsze miejsce wśród 
starszych harcerzy zajęła 5 
Drużyna Starszoharcerska 
im. Kazimierza Pułaskiego 
z Radlina. Z kolei w kate-
gorii wędrowników wygra-
ła 34. Ratownicza Drużyna 
Wędrownicza „Kutikule” z 
Wodzisławia.

Dzieci jest dużo, bra-
kuje studentów 
 Tegoroczny festiwal odbył 
się już po raz 23. Duża licz-
ba uczestników wskazuje na 
to, że harcerstwo przeżywa 

w naszym regionie rene-
sans. – Harcerzy jest coraz 
więcej, szczególnie wśród 
najmłodszych. Harcerstwo 
rozwija się, bo niesie ze 
sobą wiele cennych warto-
ści, które warto wpajać już 
od najmłodszych lat – mówi 
phm Bronisław Kwiatoń, 
instruktor 16. Drużyny Har-
cerskiej im. Żwirki i Wigury 
z Czyżowic. 
 Przed naszymi harcerzami 
stoi jednak sporo wyzwań. 
– Brakuje wszystkiego: 
sprzętu, środków finanso-
wych i przede wszystkim 
kadr. Wodzisław jest specy-
ficznym miejscem gdzie nie
ma studentów, bo młodzież 
studiuje w innych miastach. 
A to właśnie studenci są ko-
łem zamachowym dla roz-

woju harcerstwa – uważa 
hm Henryk Komarek, ko-
mendant Hufca Ziemi Wo-
dzisławskiej. 

Dyrektorka trzyma z 
harcerzami 
 Festiwal „Złota Nutka 
2008” mógł się odbyć m.in. 
dzięki pomocy WDK Czyżo-
wice, którego dyrekcja bez-
płatnie udostępniła scenę. 
– Kiedyś działało się w har-
cerstwie i czuje się jeszcze 
tego ducha. Trzeba harce-
rzom pomagać – wyjaśnia 
Maria Kmiecik, dyrektor 
WDK Czyżowice. Dodajmy, 
że od roku w Czyżowicach 
działa też drużyna harcer-
ska – jedyna w gminie.  

(art)

PROMOCJA

Na scenie wystąpiło ponad 20 grup harcerskich. Na zdjęciu 1 Drużyna Harcerska „Strażnicy Lasu” 
ze Skrzyszowa
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Rozbudowany monitoring miejski już działa

Kamery hamują chuliganów
Przedsiębiorcy, którzy stworzą w Radlinie nowe 
firmy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe. 
Tworzenie nowych miejsc pracy nie jest warun
kiem podstawowym.Ulgi dlaprzedsiębiorców

Komendant Andrzej Porębski przekonuje, że teraz niewiele może umknąć uwadze radlińskich strażników

RADLIN Od połowy paździer
nika miasto obserwuje dodat
kowe sześć kamer. W sumie 
miejski monitoring liczy już 
13 szklanych oczu. Za ich 
pomocą można obserwować 
nawet daleko oddalone od 
kamery rejony miasta. Pod 
baczną obserwacją znalazły 
się tereny uważane do tej 
pory za szczególnie narażo
ne na akty wandalizmu - uli
ca Mielęckiego i Mariacka w 
okolicach budynku Inco, re
jon osiedla Wieczorka oraz 
Szluchta.

- Tam gdzie są zamon
towane kamery z reguły 
natychmiast robi się spokoj
niej. Tak jest i teraz. Odno
towaliśmy w tych rejonach 
znaczny spadek interwencji 
- zauważa Andrzej Porębski, 
komendant Straży Miejskiej 
w Radlinie. I dodaje, że na 
mieszkańców miasta pozy
tywnie wpływa świadomość 
obecności szklanych oczu. 
Jako przykład podaje ulicę 
Korfantego. - Kiedyś strach 
było wieczorem przejść tą 
ulicą. Dziś nie zdarzają się tu

taj praktycznie żadne bójki i 
na wieczorny spacer można 
udać się bez obaw - zapew
nia Porębski.

Rozbudowa monitorin
gu kosztowała 125 tys. zł. 
Komendant uważa, że to 
dobrze wydane pieniądze, 
bo kamery prócz funkcji 
prewencyjnej pozwalają na 
identyfikację sprawców wy
kroczeń czy przestępstw.

- Ostatnio dzięki kamerom 
udało nam się zidentyfikować 
młodego wandala, który znisz
czył ozdobne lampy oświetle

niowe na ulicy Korfantego. 
Obecnie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie - mówi 
Andrzej Porębski.
W innym przypadku kamery 
pomogły złapać osoby krad- 
nące ozdobne krzaki i ro
śliny z miejskich klombów. 
Sprawcami okazali się starsi 
mieszkańcy, kobieta i męż
czyzna. Problemy mają też 
młodociani wandale, którzy 
dewastowali barowe paraso
le przy j ednym z lokali gastro
nomicznych.

(art)

RADLIN Prace nad zapisami 
trwały kilka miesięcy. Mówią 
one, że z podatku od nieru
chomości zwalnia się nowe 
budynki wykorzystane pod 
działalność bądź te zagospo
darowane na ten cel. Zapis 
dotyczy także gruntów.

Uchwała nie mówi nic 
o powstawaniu nowych 
miejsc pracy. - Wyszliśmy 
z założenia, że mogło by to 
odstraszyć potencjalnych in
westorów. Uważamy, że jeśli 
będą tworzone nowe inwesty
cje to miejsc pracy i tak będzie 
przybywać - mówi Waldemar 
Machnik, skarbnik miasta.

Do tej pory
było kiepsko

Zwolnienia obowiązywać 
będą przez 3 lata, zaczynają 
od 1 stycznia roku następują
cego po roku, w którym budo
wa została zakończona albo, 
w którym rozpoczęto użyt
kowanie nabytego budynku 
lub budowli. Nie dłużej jed
nak niż do końca 2013 roku. 
Urzędnicy z Radlina szacu
ją, że ze zwolnień skorzysta 
więcej przedsiębiorców niż 
w poprzednich latach. W

Obiektu jeszcze nie ma, ale już powołano do ży
cia Rydułtowskie Centrum KulturyCentrum bez własnych pomieszczeń

2002 roku miasto również 
wprowadziło ulgi dla przed
siębiorców, z których skorzy
stały jedynie cztery osoby na 
łączną kwotę 40 tys. zł.

Mniej zapłacą tylko 
wiarygodni

Przedsiębiorca, który chce 
skorzystać z ulgi musi złożyć 
w Urzędzie Miasta odpowied
ni wniosek, wraz z odpowied
nimi informacjami na temat 
prowadzonej działalności. We 
wniosku musi zawierać tez in
formacje o pomocy publicz
nej otrzymanej wcześniej. 
To ważne bo zapisy uchwały 
mówią, że kwota pomocy dla 
przedsiębiorcy otrzymanej z 
różnych tytułów i w różnych 
formach, w ciągu danego 
roku podatkowego nie może 
przekroczyć 200 tys. euro, a 
w sektorze transportu drogo
wego kwota ta nie może być 
większa niż 100 tys. euro.

O zwolnieniu z podatku 
będzie musiał zapomnieć 
przedsiębiorca, który zalega 
miastu z zapłatą jakichkol
wiek podatków lub należno
ści pieniężnych.

Artur Marcisz

W Rydułtowach pojawiły się wątpliwości co do rzeczywistej ilości kursów linii 203 i 204. Na roz 
kładach jazdy jest ich mniej niż podaje Międzygminny Związek Komunikacyjny.

Gdzie się podziały autobusy?
RYDUŁTOWY Zamieszanie 
wokół liczby kursów zrobiło 
się po tym jak MZK przedsta
wił radnym sprawozdanie. 
Liczby w nim podane nie 
pokrywały się j ednak z liczbą 
kursów, które widnieją na roz
kładzie jazdy, umieszczonym 
na dworcu autobusowym w 
Wodzisławiu. Sprawdziła to 
Barbara Baron, miejska rad
na. Według jej wyliczeń w 
przypadku linii 203 kursów 
w dni powszednie jest o pięć 
mniej w porównaniu z dany
mi przedstawionymi przez 
MZK. Natomiast w przypad
ku 204 jeździ aż o dziewięć 
autobusów mniej.
- Miasto płaci sporo za wozo- 
kilometry (w tym roku 745 
tys. zł rocznie - przyp. red.). 
Musimy więc pilnować swo
jego interesu - twierdzi Bar
bara Baron.
Pracownicy przedsiębior
stwa zapewniają, że o żadnej 
próbie naciągania miasta nie 
ma mowy. Różnice pomiędzy

sprawozdaniem a rozkłada
mi jazdy dadzą się dość łatwo 
wytłumaczyć.
- Liczba wozokilometrów, za 
które miasto płaci się zgadza i 
to jest najważniejsze. Różnice 
spowodowane są tym, że na 
rozkładach kurs ciągły liczo
ny jest j ako j eden, a z przerwą 
jako dwa osobne - wyjaśnia 
Krystyna Fila, podinspektor 
referatu planowania i organi
zacji kursów MZK.
Mimo zapewnień przedsię
biorstwa w urzędzie będzie 
powołana komisja ds. linii 
autobusowych, która do
kładnie przeanalizuje ruch 
komunikacyjny w mieście. 
Taka sama funkcjonowała 
już w ubiegłym roku.

(j.sp)

W rozkładach jazdy jest mniej 
kursów linii 203 i 204 niż to 
przedstawiło MZK w swoim 

sprawozdaniu - mówi radna 
Barbara Baron.

RYDUŁTOWY Decyzję o utwo
rzeniu instytucji podjęli rad
ni podczas ostatniej sesji. 
Jeszcze w grudniu zostanie 
ogłoszony konkurs na dy
rektora placówki. Powoła
nie RCK ma uporządkować 
sprawy związane z kulturą 
w mieście.
- W przyszłym roku będziemy 
występowali o środki unijne 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dokończe
nie modernizacji budynku 
RCK. Dobrze więc aby na 
wszelkich dokumentach 
widniała konkretna osoba, a 
nie urząd miasta - tłumaczy 
decyzję Krzysztof Jędrośka, 
sekretarz UM..
Do podstawowych zadań 
RCK będzie należała m.in. 
edukacja kulturalna, two-

rzenie warunków dla roz
woju amatorskiego ruchu 
artystycznego, współpraca z 
placówkami oświatowymi, 
organizowanie kursów spe
cjalistycznych.
Na razie budynek po byłym 
basenie przy ul. Ofiar Terro
ru wciąż przechodzi moder
nizację. Zmieniono dach i 
uporządkowano wnętrze. 
Dotacja unijna z RPO ma po
móc w dokończeniu przed
sięwzięcia. Nowy dyrektor 
ma rozpocząć urzędowanie 
już w styczniu 2009 roku. 
Gdzie będzie się mieściła 
siedziba RCK na razie nie 
wiadomo. Pod uwagę brane 
są pomieszczenia w budyn
ku Urzędu Stanu Cywilnego 
przy ul. Raciborskiej.

(j.sp)

PROMOCJA

-----  Przedstaw firmę w Internecie -----

350 zł za 4 miesiące!
Szczegóły: 0606 698 903, 032 455 68 66 w.38
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RADLIN  Cztery tygodnie 
temu rada miasta uchwali-
ła po raz kolejny dotację dla 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej na utrzymanie miej-
skiej sieci ciepłowniczej. 
Urzędnikom nie udało się 
przekonać firmy Esox–Se-
rvice do przejęcia sieci, dla-
tego w dalszym ciągu miasto 
będzie musiało nią admini-
strować. Od następnego 
sezonu grzewczego miesz-
kańcy sami będą musieli po-
krywać straty powstające w 
ciepłociągu.
 Z sieci wybudowanej na 
początku lat 90–tych ubie-
głego wieku korzysta tylko 
54 właścicieli domków jed-
norodzinnych. Drugie tyle 
już zrezygnowało. Mieszkań-
cy w skali roku będą płacić 
więcej średnio o 1700 zł! 

 Mam 24 lata, pracuję już od 
4 lat. Zachorowałem i przeby-
wam na zasiłku chorobowym. 
Lekarz leczący chce mnie skie-
rować na rentę. Jakie warun-
ki muszę spełnić, aby tę rentę 
otrzymać? Tomasz Karwot

Aby ZUS mógł rozpoznać 
uprawnienia do renty z tytułu 
niezdolności do pracy, musi 
pan przede wszystkim złożyć 
wniosek o to świadczenie tj. 
druk Rp–1. Do wniosku nale-
ży dołączyć zaświadczenia. 

Z racji pana wieku – 24 lata, 
zgodnie z art.58 ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
musi pan udokumentować mi-
nimum 3. letni okres składko-
wy i nieskładkowy. Okresem 

Zadaj pytanie urzędnikom ZUS–u
Chcesz wiedzieć jakie masz prawa względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie świadczenia Ci przysługują, jak długo musisz pracować, by otrzymać emeryturę? 
Zadaj pytanie urzędnikom ZUS, a na naszych łamach otrzymasz odpowiedź. Pytania należy przesyłać na adres nw@nowiny.pl lub telefonicznie pod nr 600 082 301.  

nieskładkowym jest m.in. okres 
pobierania zasiłku chorobowe-
go, przy czym okresy nieskład-
kowe nie mogą stanowić więcej 
niż 1/3 okresów składkowych.
Po złożeniu wniosku oraz 
wszystkich wymaganych do-

kumentów zostanie pan skiero-
wany na badanie przez lekarza 
orzecznika ZUS. Jeżeli w wyni-
ku tego badania zostanie pan 
uznany za osobę niezdolną do 
pracy, a niezdolność ta powsta-
nie w okresach wskazanych w 

art.57 ust.1 pkt.3 ustawy z 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z FUS organ rozpozna 
uprawnienia do renty z tytułu 
niezdolności do pracy. 

Beata Kopczyńska,  
rzecznik ZUS w Rybniku

POWIAT Od nowego roku 
gminy, w których liczba na-
uczycieli dyplomowanych w 
relacji do ogólnej liczby etatów 
nauczycieli jest wyższa, niż 
średnio w skali kraju, mogą li-
czyć na więcej pieniędzy z ty-
tułu subwencji oświatowych. 
 Do tej pory „pieniądze szły 
za uczniem”, czyli subwencja 
była naliczana na podstawie 
liczby uczniów uczęszcza-
jących do szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych 
lub dotowanych przez gminy, 
powiaty czy samorządy woje-
wództw. Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej zaproponowało 
na przyszły rok inne i chyba 
bardziej korzystne dla samo-
rządów rozwiązanie. Mówiąc 
najprościej, od 1 stycznia pie-
niądze pójdą też za nauczycie-
lami, którzy zdobyli najwyższy 
stopień awansu zawodowego. 
– Przy spadającej liczbie dzieci 
jest to dla nas jaskółka – mówi 
Edyta Glenc, naczelnik Wy-
działu Oświaty w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu. 
– Jeśli za nauczycielem dyplo-

WODZISŁAW  Władze mia-
sta miejsce, gdzie obecnie 
mieści się świetlica, chciały 
zagospodarować na pomiesz-
czenia dla administracji i 
grupy remontowej Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
i Remontowej. Ten na razie 
znajduje się przy ul. Zamko-
wej. TPD zaproponowano do 
wyboru lokalizację w bloku 
nr 23 przy ul. 26 Marca lub 
na osiedlu Piastów. Na roz-
ważenie propozycji TPD mia-
ło kilka tygodni. Żadna z nich 
nie przypadła do gustu orga-
nizacji. Po pierwsze dlatego, 
że każda przeprowadzka 
wiąże się ze sporymi wydat-
kami, a na takie towarzystwa 
nie stać. Po drugie ze świetli-
cy korzystają także osoby 

WODZISŁAW W ubiegłym 
tygodniu pisaliśmy o proble-
mie jaki mają mieszkańcy ul. 
Wolności w Wodzisławiu. 
Pod ich domami poprowa-
dzono objazd w związku z 
remontem skrzyżowania ul. 
Matuszczyka – Pszowska. 
Na drodze administrowanej 
przez powiat pojawiły się 
dziury, dlatego też miasto in-
terweniowało w starostwie, 
natomiast starosta wysłał 
pismo do Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, który za remont 
wspomnianego skrzyżo-
wania odpowiada. Tydzień 
temu napisaliśmy, że reakcji 
nie ma. Odpowiedź Ryszar-
da Pacera, rzecznika ZDW 
w Katowicach do nas dotar-
ła. Czytamy w niej: „Decyzja 
o finansowaniu remontów
dróg pozostających poza ad-
ministracją ZDW w Katowi-

Do tej pory pieniądze szły za uczniem, od nowego roku pójdą także za nauczycielem dyplomowanym 

Dyplomowani będą w cenie 
Ilu mamy nauczycieli  
dyplomowanych w naszym powiecie? 

Szkoły ponadgimnazjalne – ogółem: 675, dyplomo-
wanych: 223
Podstawówki i gimnazja 
Wodzisław: ogółem:  445 nauczycieli na pełnych etatach i 
145 na niepełnych, dyplomowanych: 205 na pełnych eta-
tach i 37 na niepełnych 
Rydułtowy: ogółem: 197 w pełnym wymiarze i 60 w nie-
pełnym, dyplomowanych 109 
Pszów: ogółem: 147, dyplomowanych  59
Lubomia: ogółem: 88, dyplomowanych: 45 
Gorzyce: ogółem: 304 (184 w pełnym wymiarze, 120 w nie-
pełnym), dyplomowanych: 112
Radlin: ogółem: 215, dyplomowanych: 84
Mszana: ogółem: 94, w tym 70 na pełnych etatach, dyplo-
mowanych: 34
Marklowice: ogółem: 83, dyplomowanych: 31
Godów: ogółem:140, dyplomowanych: 42 

mowanym pójdą pieniądze, to 
jest to naprawdę dobra wiado-
mość dla samorządów, szcze-
gólnie w tych gminach, gdzie 
takich nauczycieli jest dużo 
– dodaje. 
 Ministerstwo postanowiło 

doprecyzować sposób mierze-
nia skali zadań oświatowych i 
dostosowania do nich wysoko-
ści subwencji uzależniając jej 
wysokość od liczby uczniów 
tzw. przeliczeniowych. Licz-
ba ta zależna będzie m.in. od 

– Wszystko wskazuje na to, że gminy, które mają najwięcej nauczycieli dyplomowanych, będą 
miały w przyszłym roku podniesioną subwencję na jednego ucznia – mówi  Jolanta Tomaszewska 
(z prawej), dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach:

Członkowie  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nie 
zgodzili się na zmianę dotychczasowej siedziby, 
która mieści się przy ul. Tysiąclecia

Przeprowadzki  
nie będzie? cach (gminnych, miejskich 

i powiatowych) należy do 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Jeśli takie postulaty zgłaszają 
władze miast i gmin, zawsze 
przekazujemy te sprawy do 
rozpatrzenia przez Urząd 
Marszałkowski. ZDW w 
Katowicach zleca remon-
ty i prace przy bieżącym 
utrzymaniu dróg w oparciu 
o budżet uchwalany przez 
Sejmik Samorządowy Wo-
jewództwa Śląskiego. Jeżeli 
Zarząd Województwa Ślą-
skiego podejmie decyzję o 
dofinansowaniu remontu
ul. Wolności w Wodzisła-
wiu, wtedy zostanie zawar-
te porozumienie pomiędzy 
samorządem wojewódzkim 
a władzami miasta Wodzisła-
wia Śląskiego”.

(raj)

– Drażni mnie mówienie, 
że miasto dopłaca do ogrze-
wania domków jednoro-
dzinnych. To nie tak. Miasto 
dopłaca do ekologii – mówi 
Gerard Myśliwiec, jeden z 
użytkowników sieci. – To wy, 
urzędnicy sprawiliście, że po-
łowa mieszkańców odłączyła 
się od sieci, którą my własny-
mi rękami wybudowaliśmy 
– mówił podczas spotkania z 
urzędnikami Myśliwiec. 
 Inni nie potrafiązrozumieć,
jak to możliwe, że miasto do-
tuje zakup ekologicznych 
pieców, a nie może dotować 
źródła ciepła, które jest niepo-
równywalnie bardziej ekolo-
giczne.
Urzędnicy obstają jednak 
przy swoim. Dopłat już nie 
będzie.  

Artur Marcisz

niepełnosprawne, które w 
przypadku bloku nr 23 mia-
łyby problem z dostaniem się 
do niej. Mimo że pomieszcze-
nia wymagają gneralnego re-
montu, o zmianie adresu nie 
ma mowy.
– Nie zamierzamy się stąd 
wyprowadzać. Mamy już 
nawet pomysły, jak tego unik-
nąć, ale za wcześnie, aby o 
nich mówić. Jakoś będziemy 
sobie radzili – mówi Zofia
Drzęźla, prezes organizacji.
Władze miasta sprawy nie 
uważają za zamkniętą.
–  Czekamy na oficjalne pi-
smo od TPD i liczymy na 
dalsze rozmowy –  tłumaczy 
Barbara Chrobok, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta.

(j.sp)

typów i rodzajów szkół oraz 
wskaźnika korygującego, któ-
ry uwzględnia właśnie stop-
nie awansu zawodowego. W 
uzasadnieniu ministerialnego 
rozporządzenia czytamy, że 
zastosowanie tego wskaźnika 

umożliwi przekazanie więk-
szych kwot tym samorządom, 
gdzie pracuje dużo nauczycieli 
dyplomowanych. 
 Do tej pory samorządy były 
dumne z awansów zawodo-
wych nauczycieli, ale nieofi-

cjalnie narzekały, ponieważ 
oznaczały one także większe 
wydatki na pensje. Od nowego 
roku sytuacja ma się w pew-
nym stopniu zmienić, na ko-
rzyść samorządów.  

(izis)

Co z remontem 
na Wolności?

Koniec dopłat do miejskiej sieci ciepłowniczej 

Do ciepła miasto  
już nie dopłaci 
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Teksty prezentowane poniżej powstały w wyniku współpracy „Nowin Wodzisławskich”  
z działem samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Tym samym przenosimy  
informacje ogólnopolskie na grunt powiatu wodzisławskiego. 

 Własne gazety wydają dziś 
wszystkie gminy w powiecie 
wodzisławskim (oprócz Lubo-
mi) i starostwo. 
 – Samorządowe gazety to 
patologia. Dziennikarze mają 
patrzeć władzy na ręce, w ga-
zetach wydawanych przez 
samorządy za publiczne pie-
niądze jest na odwrót – twier-
dzi Jarosław Sellin, poseł 
Polski XXI.
 Podkreśla, że gazety lokalne 
przegrywają bój o reklamo-
dawców. – Pewien burmistrz 
uzależnił wydanie pozwolenia 
dla przedsiębiorcy od rocznej 
reklamy w gazecie wydawa-
nej przez samorząd – opowia-
da Jerzy Jurecki, dziennikarz z 
„Tygodnika Podhalańskiego”.
 Jarosław Sellin – i kilku 
innych posłów z Sejmowej 
Komisji Kultury i Środków 
Przekazu – chce zakazu wy-
dawania samorządowej prasy. 
Posłowie planują wpisanie go 
do projektu ustawy w tej spra-
wie autorstwa Izby Wydaw-
ców Prasy, który leży już w 
Ministerstwie Kultury. 
 – Gminy powinny np. mieć 
co najwyżej niewielkie udzia-
ły w lokalnych mediach. 
Wtedy ta przejrzystość jest, 
bo nimi nie kierują – dodaje 
poseł Arkadiusz Rybicki (PO), 
były radny z Gdańska. 

Izba Wydawców Prasy oraz niektórzy parlamentarzyści chcą wprowadzenia zakazu 
wydawania czasopism przez samorządy. 

Gminy bez swoich gazet?
Urząd nie może  
działać komercyjne 
 Wydawcy prasy lokalnej są 
jeszcze bardziej radykalni w 
poglądach. Dominik Księski, 
szef Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych, twierdzi, że wyda-
wanie gazet samorządowych 
jest niezgodne z prawem. Do-
wodem ma być opinia prof. 
Michała Kuleszy, współau-
tora reformy samorządowej 
w Polsce i doradcy rządu w 
pracach nad dokończeniem 
reformy administracyjnej. 
 „Jest bowiem absolutnie 
niedopuszczalne, by budżet 
bezpośrednio miał dochody 
z działalności komercyjnej 

urzędu, a taka działalność jest 
jawnie sprzeczna z prawem. 
Żadna jednostka samorządu 
terytorialnego nie ma prawa 
prowadzenia działalności 
gospodarczej (niebędącej go-
spodarką komunalną) bezpo-
średnio” – pisze prof. Kulesza 
w opinii sporządzonej cztery 
lata temu.
 Tymczasem własną gazetkę 
wydaje prawie każda gmina w 
Polsce. Często prowadzi tak-
że telewizję oraz radio. Gmi-
ny tworzą nawet specjalne 
spółki medialne ze 100–proc. 
udziałem gminy albo oddają 
wydawnictwo w zarządzanie 
domom kultury. Ale i tak ko-

rzystają z pieniędzy publicz-
nych.

Źródło wiedzy o gminie 
 Patrycja Szostok, doktorant-
ka Instytutu Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Śląskiego ba-
dająca takie gazety na Śląsku, 
broni jednak tych pism: – 50 
proc. materiałów w nich ma 
charakter polityczny i sprzy-
ja władzy. Jednak te gazety są 
przez czytelników odbierane 
bardziej jako źródło wiedzy o 
gminie niż tuba władzy. Ich li-
kwidacja byłaby krzywdząca 
dla najmniejszych gmin, które 
nie mają prasy lokalnej.

PAP–Samorząd 

Gazetki samorządowe w powiecie wodzisławskim 
Starostwo – „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”, miesięcznik bezpłatny,  
roczny koszt wydania 28 tys. zł. 
Wodzisław – „Gazeta Wodzisławska”, dwutygodnik bezpłatny, roczny koszt 110 tys. zł 
(dziennikarze są jednocześnie pracownikami Wodzisławskiego Centrum Kultury  
i wykonują także inne obowiązki) 
Radlin – „Biuletyn Radlin”, miesięcznik bezpłatny, roczny koszt 32,7 tys. zł 
Rydułtowy - „Na ratuszu”, miesięcznik bezpłatny, roczny koszt 14,3 tys. zł 
Pszów - „Biuletyn Informacyjny”, bezpłatny, wydawany nieregularnie, koszt 12 tys. zł
Mszana - „Wieści Gminne”, dwumiesięcznik bezpłatny, koszt 24,5 tys. zł
Marklowice - „Kurier Marklowicki”, dwumiesięcznik bezpłatny, roczny koszt 25,7 tys. zł 
Godów - „Jesteśmy”, dwumiesięcznik bezpłatny, roczny koszt to 20 tys. zł 
Gorzyce - „U Nas”, miesięcznik, cena 2 zł, koszt 33,7 tys. zł 
Lubomia – nie posiada gazetki samorządowej

 O sprawie pisaliśmy na 
początku listopada podając 
przykład Piotra Cybułki, rad-
nego powiatowego z Radlina. 
Pozbawiono go mandatu wła-
śnie na podstawie wyroku o 
warunkowym umorzeniu po-
stępowania. 
 Według ordynacji nie tylko 
wyrok skazujący, ale też wa-
runkowo umarzający postę-
powanie, jest wystarczającą 
podstawą do odebrania man-
datu radnego, wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta. 

 Unijne prawo przewiduje 
wprowadzenie dodatkowe-
go, ekologicznego kryterium 
przy zamówieniach publicz-
nych na nowe pojazdy. 
Pod koniec października Par-
lament Europejski przyjął 
projekt dyrektywy promują-
cej czyste i energooszczędne 
pojazdy. Dyrektywa zakła-
da, że przy przetargach pu-
blicznych na nowe pojazdy, 
wśród kryteriów wyboru 
władze publiczne będą mu-
siały uwzględniać nie tylko 
cenę, ale również wpływ na 
środowisko nabywanych po-
jazdów.

 Powołanie nowych placó-
wek zakłada projekt nowe-
lizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia, nad którym 
pracuje Sejm. Centra i 
punkty będą wyodrębnio-
nymi komórkami powiato-
wego urzędu pracy. Z tym, 
że lokalne punkty mogą być 
tworzone w gminach, we 
współpracy z samorządami 
gminnymi. Projekt noweliza-

 Znowelizowana w 2006 r. 
ustawa o pracownikach samo-
rządowych nakazała władzom 
samorządowym, ażeby w cią-
gu trzech miesięcy wystąpiły 
do KRK z zapytaniem o karal-
ność wszystkich swoich pra-
cowników zatrudnionych na 
stanowiskach urzędniczych. A 

Przepisy samorządowej ordynacji wyborczej 
pozbawiające mandatu osobę, wobec której 
warunkowo umorzono postępowanie, są zgod-
ne z prawem – orzekł Trybunał Konstytucyjny. 

Opinia musi być 
nieposzlakowana 

TK zwrócił uwagę, że w obu 
przypadkach „sam fakt popeł-
nienie przestępstwa jest faktem 
niewątpliwym”. Zaznaczył, że 
celem ograniczeń wprowadzo-
nych w ordynacji samorządo-
wej jest to, żeby stanowiska w 
samorządzie zajmowały osoby 
nieposzlakowane. 
 – Natomiast osoba, wobec 
której umarza się postępowa-
nie, nie jest osobą nieposzlako-
waną   – stwierdził TK.

PAP – Samorząd 

Być może już za kilkanaście miesięcy polscy sa-
morządowcy zaczną przesiadać się do bardziej 
energooszczędnych samochodów służbowych. 
Zmuszą ich do tego unĳne przepisy.

Służbowe auta  
tylko ekologiczne 

Dyrektywa będzie obowiązy-
wać nie tylko w procedurze 
zamówień publicznych, ale 
także przy zakupie nowych 
pojazdów przez podwyko-
nawców działających na 
zlecenie władz publicznych 
bez względu na to, czy są oni 
podmiotami publicznymi czy 
prywatnymi. 
 Państwa członkowskie 
będą zobowiązane wdrożyć 
zapisy dyrektywy w ciągu 
18 miesięcy od jej wejścia w 
życie. Dyrektywa wejdzie w 
życie 20 dnia po opubliko-
waniu w Dzienniku Urzędo-
wym UE. PAP-Samorząd

Powiaty mają tworzyć u siebie centra aktywizacji zawodowej (CAZ) i lokalne punkty informacyjno-
-konsultacyjne (LPIK) w gminach. Do 2010 r. będą mogły się starać o dofinansowanie na ten cel.

Wyciągają rękę do bezrobotnych 
cji nie przewiduje tworzenia 
przez gminę CAZ czy samo-
dzielnego tworzenia LPIK-u. 
Dlatego też nie przewiduje 
się, aby samorząd gminny 
mógł pozyskać środki na ten 
cel.
 Przedsięwzięcia takie będą 
mogły być dofinansowane
wyłącznie na wniosek staro-
sty zaopiniowany przez radę 
danego powiatu – do wyso-

kości 80 proc. kosztów utwo-
rzenia takiego centrum lub 
punktu, jednak nie więcej niż 
do 80-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia obowiązują-
cego w kwartale poprzedza-
jącym. 
 Centrum aktywizacji zawo-
dowej (CAZ) realizować ma 
działania związane ściśle z 
aktywizacją zawodową. Z 
kolei w lokalnych punktach 

informacyjno-konsultacyj-
nych (LPiK) bezrobotni uzy-
skają informacje o pomocy 
oferowanej przez urzędy 
pracy oraz będą mogli się za-
rejestrować. 
 Nowe rozwiązania mają 
zwiększyć dostęp mieszkań-
ców wsi do informacji powia-
towych urzędów pracy. 

PAP-Samorząd 

więc nie tylko w administracji 
samorządowej, ale również w 
placówkach służby zdrowia, w 
oświacie, kulturze czy w spół-
kach gminnych. Dotyczyło to 
około 200 tys. osób i kosztowa-
ło samorządy ponad 10 mln zł. 
Za informację o osobie trzeba 
bowiem uiścić opłatę 50 zł.

 Odmowę bezpłatnego udo-
stępnienia informacji z KRK 
zaskarżyło do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego 
w Warszawie kilkadziesiąt 
gmin i powiatów oraz Zwią-
zek Miast Polskich. Kiedy 
wyroki WSA okazały się dla 
nich niekorzystne, złożyły 

Samorząd musi płacić za informacje z Krajowego Rejestru Karnego o pra cownikach samorządo-
wych – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Za informację należy zapłacić  
skargi kasacyjne do NSA. Sąd 
uznał. że samorząd występu-
je w takich sprawach nie jako 
organ samorządowy, ale jako 
pracodawca, a powoływanie 
pracowników  na  stanowiska 
nie jest wykonywaniem zadań 
publicznych.

PAP-Samorząd

 Chodzi o rządowy projekt 
nowelizacji ustawy o finan-
sowym wsparciu tworzenia 
lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych. 
Trafił on właśnie do laski
marszałkowskiej.
  – Projekt przewiduje, że fi-
nansowe wsparcie wyniesie 
od 30 do 50 proc. kosztów 
przedsięwzięcia, a nie jak 
obecnie od 20 do 40 proc. 
Najwięcej gminy dostaną na 
remonty lub przebudowę bu-
dynków, w wyniku których 
powstaną noclegownie lub 

Gminy dostaną więcej pieniędzy na budowę lo-
kali socjalnych. Dzięki temu ich liczba ma zna-
cząco wzrosnąć.

Więcej pieniędzy  
na mieszkania socjalne 

domy dla bezdomnych – wy-
jaśnił Piotr Styczeń, wicemi-
nister infrastruktury. 
 Na remonty, przebudowę 
oraz zmianę sposobu użyt-
kowania budynków prowa-
dzących do utworzenia lokali 
socjalnych będą mogły otrzy-
mać 40 proc. kosztów przed-
sięwzięcia. Najmniej, bo 30 
proc., gminy otrzymają na 
budowę (rozbudowę lub 
nadbudowę), w wyniku któ-
rej powstaną lokale socjalne, 
albo na zakup tego rodzaju 
mieszkań.

PAP-Samorząd
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RADLIN  Odwiedziny mia-
ły charakter czysto eduka-
cyjny. Podczas spotkań z 
przedszkolakami strażni-
cy przedstawili maluchom 
kwestie bezpieczeństwa. 
– Głównie chodziło o prze-
kazanie dzieciom informa-
cji jak należy zachować się 
w sytuacjach potencjalnego 
zagrożenia – wyjaśnia An-
drzej Porębski komendy ra-
dlińskiej Straży Miejskiej. 
 Dzieci słuchały więc, jak 
właściwie zachować się w 
kontaktach z nieznajomymi. 
Zobaczyły też co należy robić 
w razie ataku psa. Strażnicy 
zwrócili również uwagę na 
różnego typu niebezpieczeń-
stwa w domu związane z 
urządzeniami elektrycznymi, 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej z Radlina odwiedzili przedszkolaków 

Strażnicy w przedszkolu
rozmowami telefonicznymi 
z obcymi oraz otwieraniem 
drzwi nieznajomym. 
 Nie zabrakło też luźniej-
szych tematów. Maluchy 
fascynowało przede wszyst-
kim zaprezentowane przez 
strażników wyposażenie 
funkcjonariusza Straży Miej-
skiej. Największym powodze-
niem cieszyły się kajdanki i 
pałki. W nagrodę za uważne 
słuchanie wszystkie malu-
chy otrzymały odblaskowe 
znaczki, dzięki którym będą 
lepiej widoczne na drodze. 

 (art)

WODZISŁAW Jeszcze niedawno 
pani Justyna prowadziła miej-
scowy Punkt Informacyjno-
-Rekrutacyjny Wyższej Szkoły 
Olympus z Warszawy. Funk-
cję dyrektorki Niepublicznego 
Centrum Edukacji objęła z po-
czątkiem października. Zastą-
piła Elżbietę Trojniar. - Jestem 
młodą osobą (23 lata), dlatego 
wydaje mi się, że łatwiej bę-
dzie mi zrozumieć potrzeby 
tych młodych ludzi, którzy do 
nas przychodzą. Mam nadzieję 
na dalszą współpracę z instytu-
cjami w mieście co zaowocuje 
wysokim poziomem nauczania 
i rozwojem życia kulturalnego 
w Wodzisławiu – mówi pani 
dyrektor.  
 Justyna Patek od urodzenia 
mieszka w Żorach. Jest absol-
wentką miejscowego Wydzia-
łu Zamiejscowego WSHE. 
Obecnie kontynuuje naukę na 
uczelni bytomskiej, a od stycz-
nia planuje rozpocząć studia 
podyplomowe na kierunku za-
rządzanie innowacyjne. 

(raj)

Justyna Patek jest no-
wym dyrektorem Nie-
publicznego Centrum 
Edukacji w Wodzisła-
wiu, którego częścią 
jest Wydział Zamiej-
scowy Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Eko-
nomicznej.  

Pani  
dyrektor 
wyjątkowo 
młoda 

Justyna Patek  

RYDUŁTOWY Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
zorganizował debatę z bur-
mistrz Rydułtów Kornelią 
Newy i urzędnikami w ra-
mach akcji prowadzonej 
przez Fundację Stefana Ba-
torego „Masz głos, masz wy-

bór”. Spotkanie odbyło się  
26 listopada. Pani burmistrz 
towarzyszyli Anna Urbisz, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska, Krzysztof Mo-
carski, szef Straży Miejskiej  
i Damian Moric, naczelnik 
Wydziału Edukacji.  

WODZISŁAW W piątek 21 listo-
pada podsumowano projekt 
„Patriotyzm Jutra”. W ramach 
przedsięwzięcia zorganizowa-
no Powiatowy Konkurs Hi-
storyczny, a także konkurs na 
atrakcyjne zaprezentowanie 
tematyki patriotycznej. Były 
więc plakaty, eseje, gazetki, 
prezentacje multimedialne 
i komiksy. Laureaci zmagań 
wraz z opiekunami w nagro-
dę pojadą na dwudniową 
wycieczkę do Warszawy ufun-
dowaną przez starostę. 
 Na zakończenie zorganizo-
wano wspomnianą już kon-
ferencję. Wykład wygłosił 
profesor Wojciech Roszkow-
ski. To znany historyk, autor 

WODZISŁAW Uczeń prze-
szedł pomyślnie wy-
bory, które placówka 
przygotowała w ramach re-
alizacji projektu edukacyjnego  
„Młodzi senatorowie”. Pro-
gram pilotuje Kancelaria 
Senatu. Jego celem jest za-
poznanie młodych ludzi z 
procedurami demokratycz-
nymi, w tym z zasadami 
wyłaniania przedstawicie-
li w drodze powszechnego 
głosowania oraz procesem 
powstawania ustaw. ZST 
była jedyną szkołą w po-
wiecie wodzisławskim, 
która zdecydowała się 
przystąpić do projektu. Ko-
ordynatorem szkolnym był 
Krzysztof Witosz. Zgodnie 
z regulaminem w zespole 
odbyły się najpierw wybo-
ry. 19 listopada do rywaliza-

Młodzież nie bała się zadawać trudnych pytań

Młodzież pyta, pani burmistrz pod ostrzałem  

Młodszy inspektor Edyta 
Kędzierawska wręcza maluchom 

znaczki odblaskowe

Ewa Mazurek, krytykowała działania związane z ochroną środowiska

 – To akcja, która ma na celu 
przybliżyć młodzieży samo-
rząd, zwiększyć społeczną 
świadomość i sprawić, aby 
lokalne władze nie były ano-
nimowe – tłumaczy Kata-
rzyna Konofał, koordynator 
przedsięwzięcia.
 
Najpierw ankieta 
 Środowa dyskusja była 
kontynuacją debaty sprzed 
dwóch lat. Wówczas mło-
dzież pytała o programy 
wyborcze poszczególnych 
kandydatów na urząd bur-
mistrza. Podobnie jak wte-
dy, uczniowie i tym razem 
przygotowali tezy, do któ-
rych musieli ustosunkować 
się zaproszeni goście. Ich 
tematyka została wybrana 
na podstawie ankiet prze-

prowadzonych wcześniej 
wśród mieszkańców. Doty-
czyła ochrony środowiska, 
kultury i oświaty, a także 
bezpieczeństwa. 

Trudne pytania 
 Młodzi ludzie nie bali się for-
mułować mocnych zarzutów 
pod adresem urzędników. W 
przypadku ochrony środowi-
ska zwrócono uwagę, że po-
lityka ekologiczna w mieście 
sprowadza się jedynie do ko-
lekcjonowania dyplomów. W 
Rydułtowach brak jest koszy 
na śmieci, worki do segrega-
cji są płatne, hałda, którą tak 
szczyci się miasto truje jedy-
nie mieszkańców, nie mó-
wiąc już o działalności firmy
Zielony Śląsk. Niepochlebne 
opinie padły także na temat 

poziomu kultury czy sportu 
w mieście. Chodziło głównie 
o brak imprez dla młodych lu-
dzi i miejsc, gdzie mogliby się 
spotykać po zajęciach szkol-
nych. Krytycznie odniesiono 
się także do bezpieczeństwa 
na terenie Rydułtów. Urzęd-
nikom udało się podważyć 
tezy głoszone przez młodzież, 
choć chwilami było widać, że 
z trudem powstrzymują emo-
cje. Głosy młodych były jed-
nak poważnie traktowane.
− To nie byli łatwi przeciw-
nicy w dyskusji. Krytyka 
zwłaszcza konstruktywna 
jest jednak potrzebna, bo nie 
pozwala spocząć na laurach 
– mówiła po spotkaniu Kor-
nelia Newy, burmistrz mia-
sta. 

(j.sp)

Młodzież udowodniła, że zna historię  
i patriotyzm nie jest jej obcy 

Konferencja  
na zakończenie

wielu publikacji związanych z 
najnowszą historią Polski i po-
wojenną historią świata. Brał 
udział w wielu konferencjach 
i wykładach na całym świecie. 
Obecnie jest posłem do Parla-
mentu Europejskiego. (raj)

Gościć konferencji – profesor 
Wojciech Roszkowski

Piotr Antończyk  z Zespołu Szkół Technicznych został senatorem

Wodzisławianin zasiądzie w senacie
cji  stanęli Piotr Antończyk, 
jako lider komitetu Partii 
Młodych Gniewnych i Ad-
rian Jędryka, który repre-
zentował Ruch Ambitnych 
Polaków. W głosowaniu 
wzięło udział 617 uczniów. 
Zwycięzcą został Piotr An-
tończyk, który uzyskał 387 
głosów. Uczniowie przyzna-
ją, że takie doświadczenia 
na pewno przydadzą się w 
przyszłości. 

(j.sp)

Nad prawidłowym przebiegiem 
wyborów czuwała komisja 
w składzie: uczeń Krzysztof 

Zamarski, nauczycielka Beata 
Młynarczyk i koordynator 
projektu Krzysztof Witosz.
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ZDJĘCIA 
Z IMPREZ
GALERIA

KULTURA

ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Wystartuj w konkursie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu 
przypomina o organizowanych konkursach literackich. 
Pierwszy  pt. „Moje Święta Bożego Narodzenia” jest on skie-
rowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  
i osób dorosłych z powiatu wodzisławskiego. Zgodnie z regu-
laminem uczestnicy muszą napisać utwór literacki na temat 
Świąt Bożego Narodzenia i osobistych przeżyć związanych 
z ich obchodzeniem.  Prace  należy złożyć lub przesłać do 31 
grudnia. Drugi to konkurs na opowiadanie kryminalne, któ-
rego akcja powinna się toczyć w Wodzisławiu lub okolicach. 
Pracownicy książnicy czekają na nie do 31 stycznia. 

Anna Guzik w Wodzisławiu
Popularna aktorkę będzie można zobaczyć w dra-
macie „Piaskownica 7>17>27” 12 grudnia o godz. 
19.00 na scenie WCK. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 25 złotych, w dniu spektaklu 30 zł.

Świąteczny kiermasz 

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy zaprasza od 12 do 14 grudnia na kiermasz świąteczny. 
W dniu otwarcia, w książnicy zaprezentują się uczniowie rydułtowskiej szkoły muzycznej oraz 
chór Cecylia. Podczas kiermaszu będzie można wesprzeć finansowo wychowanków Domu 
Dziecka w Gorzycach, którzy będą sprzedawali wykonane przez siebie ozdoby. 14 grudnia 
na rynku miasta jarmark organizują także harcerze.

Muzyczne prezenty
W sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się przedświąteczny koncert  kameralny pt. „Muzycz-
ne prezenty pod choinkę”. Utwory z różnych stron świata zaprezentują Igor Maceluch i Jerzy 
Fomenko. Impreza, na którą wstęp jest bezpłatny, odbędzie się 19 grudnia o godz. 18.00.  

WODZISŁAW Zespół gra ame-
rykańskiego punk rocka. 
Przez ostatnie kilka miesięcy 
plasował się w czołówce naj-
ważniejszych festiwali roc-
kowych w Polsce. Zwyciężył 
m.in. Widzewską Jesień Mu-
zyczną. Zajął pierwsze miej-
sce na festiwalu Liga Rocka 
w Jeleniej Górze,  triumfował 
także na festiwalu Zderzak 
w Zgierzu, a także na Pieco-
wisku w Lyskach. Ponadto 
otrzymał pierwsze wyróż-
nienie w Jarocinie.   
 Na płycie „Have a nice 

Wodzisławska grupa nagrała swoją pierwszą płytę

Gratka 
dla fanów 
Chemical Garage  

day” znalazło się dziesięć 
utworów. Pięć z nich nagra-
no w Zgierzu, cztery kolejne 
w Łodzi, natomiast ostatni w 
Warszawie. Krążek można 
kupić na stronie internetowej 
zespołu www.chemical-ga-
rage.com, a także w sklepie 
Comaland przy ul. Kubsza w 
Wodzisławiu. 
 W sobotę 13 grudnia zespół 
zagra w Pszowie podczas fe-
stiwalu Rock Trendy. Tego 
samego dnia wodzisławianie 
zaprezentują się w Jastrzę-
biu.  (raj)

Chemical Garage tworzą: Patryk Bartosik, Grzegorz Czech, Sebastian Bartosik, Bartek Michalczyk, 
Krzysztof Bartosik

PSZÓW Nową siedzibę krzyż-
kowickiej filii miejskiej bi-
blioteki otwarto 24 listopada. 
Teraz książnica mieści się w 
byłym lokalu Gibson przy ul. 
Armii Krajowej. W restauracji 
przez kilka miesięcy trwały 
prace modernizacyjne. Dzię-
ki przeprowadzce z budynku 
Przedszkola nr 4 biblioteka 
zyskała przestronne pomiesz-
czenia, do których dzięki wy-
budowanemu podjazdowi 
łatwo będzie dostać się także 
osobom niepełnosprawnym. 
Na niezbędny remont miasto 
wyasygnowało 20 tys. zł. Po-
mieszczenia dla biblioteki są 
dzierżawione od prywatnego 
właściciela. Taki wariant i tak 
jest tańszy niż budowa nowe-
go obiektu, do której na począt-
ku przymierzali się urzędnicy. 
Początkowo rozpatrywano 
bowiem rozbudowanie krzyż-
kowickiej remizy. Koszty reali-
zacji znacznie przewyższały 
możliwości finansowe miasta. 
Poza tym udało się ochronić 
placówkę przed zamknięciem. 
Nowa lokalizacja ma jednak i 
swoje wady. Główną jest spora 
odległość od centrum Krzyż-
kowic.
 – Problem z Krzyżkowicami 
jest taki, że są bardzo rozle-
głe. Do poprzedniej placówki 
każdy mieszkaniec, zwłaszcza 
najmłodszy mógł bez proble-
mu dotrzeć. Teraz odległość 
może niektórych zniechęcić 
do korzystania z naszych zbio-
rów  – mówi Jolanta Kania, 
pracownica filii pszowskiej 
biblioteki.
 Filia nie zmieniła godzin 
otwarcia. W poniedziałki, śro-
dy i piątki czynna jest od 13.00 
do 18.00, a we wtorki i czwart-
ki od 9.00 do 14.00.

(j.sp)

Krzyżkowicka biblio-
teka doczekała się 
przeprowadzki. Są 
jednak i wady zmiany 
lokalizacji.

W końcu 
na swoim, 
ale...

Kulturalne Ostatki 
MOK w Radlinie zaprasza na kolejną edycję 
„Kulturalnych Ostatków”. Gwiazdą tegorocznej 
imprezy będzie Michał Bajor. Koncert 30 grud-
nia o godz. 19.00 w MOK-u. Bilety – 20 zł.

RYDUŁTOWY Przygody Ani z 
Zielonego Wzgórza są ponad-
czasową opowieścią o pro-
blemach, z którymi boryka 
się każda dorastająca dziew-
czynka. Historia wzrusza i 
bawi, i pewnie dlatego mimo 
upływu stu lat od pierwszego 
wydania, książka wciąż jest 
popularna wśród kolejnych 
pokoleń nastolatek. 
– To bardzo uniwersalna opo-
wieść. Do tego zabawna i cie-
kawa. Uważam, że chętnie 
przeczytają ją i moi rówie-
śnicy i nieco starsi czytelnicy 
– mówi Natalia Mazelanik z 
gimnazjum w Lyskach.
 Z okazji 100. rocznicy ry-
dułtowska biblioteka przygo-
towała dla swoich młodych 
czytelników cykl imprez. 
Uczniowie zaprezentowali 
Anię przed komputerem, z 
telefonem komórkowym, w 
samochodzie. Pierwsze miej-
sce przyznano Zycie Honus, 

Mimo stu lat rudowłosa Ania z książki Lucy Maud Montgomery wciąż jest 
idolką nastolatek

Ania ciągle uwielbiana 

Martynie Wac i Soni Kier-
szykowskiej. Wiedzą teore-
tyczną ze znajomości treści 
książki młodzi fani przygód  
Ani, wykazali się podczas 
konkursu literackiego. Ten 
odbył się 25 listopada. Był 

test pisemny i ustny, a w 
przerwie scenki z przygód 
rudowłosej, przygotowa-
ne przez uczestników. W 
konkursie literackim bez-
konkurencyjna okazała się 
Amanda Mandera. (j.sp)

Jedną ze scenek przygotowały uczennice z gimnazjum w Lyskach

BIESZCZADY W OBIEKTYWIE 

RADLIN  Do końca roku moż-
na oglądać wystawę zdjęć 
pt. „Gdzieś w Bieszczadzie”. 
Otwarto ją 21 listopada w 
Miejskim Ośrodku Kultury 
w Radlinie. Obecni byli au-
torzy zdjęć: Sebastian Fus, 
Andrzej Wiśnik i Krzysztof 
Łapka. Panowie z dużym 
poświęceniem, wielokrotnie 
niepozbawionym ekstremal-
nych sytuacji, odnajdywali 
piękno i pejzażowe walory 

bieszczadzkich gór letnią, 
jesienną i zimową porą. 
 Tuż po otwarciu wysta-
wy odbył się pokaz multi-
medialny prac Sebastiana 
Fusa. Wywarł on na zebra-
nych spore wrażenie, dzięki 
odpowiedniej kompozycji 
zdjęć i dźwięku. Na zdj. Se-
bastian Fus, jeden z auto-
rów wystawy.

(art) 

> POETYCKI KONCERT
Zaczęło się od duetu, który tworzyli: 
Krzysztof Myszkowski oraz Andrzej Sido-
rowicz. Dzisiaj zespół Stare Dobre Mał-
żeństwo znany jest nie tylko miłośnikom 
poezji Stachury. Grupa wystąpi w RCK 6 
grudnia o 20.00. Bilety: 23 i 28 zł. 

> POCZUĆ BLUESA
„Jestem chory na bluesa...” – śpiewała Nocna Zmia-
na Bluesa. Na chorobę tę zapadli także członkowie 
grupy Mr. Blues, założonej przez Bogdana Rumiaka 
pod koniec lat 90. Każdy kto czuje bluesa powinien 
zajrzeć do Clubu Titanic (ul. Kościelna 6) 3 grudnia. 
Początek koncertu Mr.Blues o 20.00. Wstęp wolny. 
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> ABSOLUT PO POLSKU
2 i 3 grudnia w Ośrodku Kultury w Gołkowicach o godz. 
18.30 odbędą się koncerty zespołu Absolut z Gołkowic. 
Grupa zaprezentuje utwory z musicalu „Metro” a także 
piosenki m.in. Edyty Gepert, Maryli Rodowicz, Budki Sufle
ra. Gościem specjalnym koncertu będzie Jolanta Wozimko, 
artysta, plastyk scenograf i reżyser w jednej osobie.

> ROCK TRENDY W PSZOWIE
Koncert Rock Trendy odbędzie się 13 grudnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pszowie. Początek o godz. 17.00. Mi
łośnicy mocnych brzmień w głosowaniu internetowym 
zdecydowali, że gwiazdą imprezy będzie grupa Mech. 
Wcześniej zagrają: Brain Contagium, Chemical Garage, 
Azylum oraz Digger.

Andrzejkowe wróżby i zabawy w KokoszycachZaśpiewali św. Andrzejowi
Co ciebie czeko, to cię nie 

minie, choćbyś siedziała w 
kominie - recytowały dziew
czyny z wodzisławskiego ze
społu ludowego Vladislavia. 
W minioną środę wystąpiły 
na Wieczorze Andrzejkowym 
w Kokoszycach. Śpiewały, 
tańczyły, wróżyły. Potrafiły 
rozbawić i wzruszyć publicz
ność. Niewielka, ale jak zwy
kle bardzo gościnna sala w 
kokoszyckiej OSP, wypełnio
na była do ostatniego miejsca. 
Organizatorem listopadowej 
imprezy była Rada Dzielnicy 
Kokoszyce wraz z tutejszym 
Kołem Gospodyń Wiejskich 
na czele z jego szefową - Zo
fią Widenką.
- Inicjatorem występu Vladi- 
slavii u nas była prowadząca 
ten zespół, Wanda Bukowska
- powiedział nam Władysław 
Szymura, przewodniczący 
rady dzielnicy.

Jak to na Andrzejkach, dziew
czyny nieco z przymrużeniem 
oka próbowały zobaczyć swo
jego przyszłego męża w lu
strze, próbowały zgadnąć jego

imię i dowiedzieć się, kiedy go 
spotkają. Odgadywały swoją 
przyszłość odkrywając pod 
talerzykami mirt, ziemię albo 
obrączkę. Dla kokoszyckiej pu
bliczności wystąpiła też grupa 
Kokoszyckie Wesołki, która

Młodzi artyści z rydułtowskiego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej zdobyli trzy medale podczas ogól
nopolskiego konkursu twórczości plastycznej i 
fotograficznejKuźnia talentów
RYDUŁTOWY Konkurs dla 
dzieci i młodzieży pod na
zwą „Cztery pory roku na 
Jurze Krakowsko-Często
chowskiej”, już po raz ósmy 
zorganizował Młodzieżowy 
Dom Kultury w Częstocho
wie. Patronat nad imprezą 
objęli minister edukacji naro
dowej i marszałek wojewódz
twa. Prace rydułtowskich 
artystów zostały wybrane 
spośród 748. Na sześć przy
znanych medali aż trzy trafi
ły do Państwowego Ogniska 
Plastycznego. Zdobyli je: Jo
anna Kubik, Martyna Berger

i Tomasz Błaszczok za prace 
wykonane w technice linory
tu i przedstawiające pejzaż 
Jury Krakowsko-Częstochow
skiej. Wyróżniono również 
grafiki Wandy Walasik, Na
talii Karwot oraz Przemysła
wa Fundakowskiego. Dumy 
ze swoich podopiecznych 
nie kryje dyrektor placówki 
Franciszek Nieć.
- Cieszy szczególnie fakt, 
że na konkurs wysłaliśmy 
10 prac, z czego 6 znalazło 
uznanie komisji - mówi dy
rektor.

(j-sp)

Jak Andrzejki to i wróżby. Dziewczyny próbowały dostrzec w lustrze przyszłego męża.

działa przy KGW. Po wróżbach 
prowadzenie andrzejkowej 
zabawy objęły panie z KGW, 
które zachęciły wszystkich 
do wspólnego śpiewu. Nie za
brakło smacznych przekąsek, 
wszyscy mogli poczęstować

się m.in chlebem z pysznym 
smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Na Andrzejkach nie kończy się 
kalendarz imprez w Kokoszy- 
cach. W grudniu odbędzie się 
tutaj jeszcze Mikołaj oraz spo
tkanie opłatkowe. (izis)

Na zdjęciu niektórzy z nagrodzonych i wyróżnionych w 
ogólnopolskim konkursie (od prawej): Franciszek Nieć, dyrektor 
placówki, Martyna Berger, Wanda Walasik, Przemysław 
Fundakowski oraz Tomasz Błaszczok.

GDZIE SPOTKASZ
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA?
WODZISŁAW
Święty zawita na rynek dopiero 10 grudnia. Dla najmłodszych 
wystąpi także Majka Jeżowska. Impreza rozpocznie się o godz. 
17.00.

RYDUŁTOWY
Mikołaj wyruszy bryczką spod Urzędu Stanu Cywilnego o godz. 
8.30. Zaprzęg odwiedzi wszystkie części miasta. Pożegnanie go
ścia odbędzie się na rydułtowskim rynku około godz. 13.30. Bę
dzie go można także spotkać na placu przy kościele św. Jerzego. 
Święty przyjedzie do dzieci tirem.

RADLIN
6 stycznia o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędą się 
Mikołajki dla dzieci. Wystąpi zespół „Przytup”. Przy okazji na cele 
charytatywne zbierane będą zabawki i słodycze, które trafią do 
dzieci z ubogich rodzin. Każdy rodzic może przynieść też paczkę 
dla swojego dziecka, którą wręczy Św. Mikołaj.

LUBOMIA
Mikołajki odbędą się tutaj 6 grudnia o godz. 11.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Współorganizatorem jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Oprócz obecności Mikołaja przewidziano też mały 
program artystyczny. Rodzice proszeni są o przynoszenie paczek 
dla swoich pociech. Z kolei o godz. 16.00 Mikołaj odwiedzi są
siednią Syrynię, gdzie prezenty wręczał będzie w Wiejskim Domu 
Kultury.

GORZYCE
W Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach odbędą się Mikołajki 
Powiatowe organizowane przez OPS z gminy Gorzyce, Godów, 
Mszana i Marklowice oraz Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu. 
Impreza rozpocznie się 5 grudnia o godz. 15.00 w związku z ob
chodami Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.
Z kolei 6 grudnia Mikołajki dla dzieci z gminy organizują WDK 
Olza, WDK Czyżowice oraz świetlice wiejskie w Bełsznicy i Uchyl- 
sku.
Także 6 grudnia odbędą się Mikołajki dla dzieci z mniejszości 
niemieckiej okręgu wodzisławskiego. Impreza odbędzie się na 
Pikniku Country w Czyżowicach o godz. 13.00.

GODÓW
Mikołajki organizuje Ośrodek Kultury w Skrbeńsku. Odbędą się 
one 5 grudnia o godz. 17.00. Dzień później o godz. 16.00 Mikołaj 
zawita do świetlicy wiejskiej w Łaziskach. Dzieci można zapisy
wać na miejscu i telefonicznie.

RYBNIK PLAZA
W najbliższą sobotę za pięć dwunasta w Centrum Handlowo- 
-Rozrywkowym Rybnik Plaza rozpocznie się spotkanie z Mikoła
jem. Jeśli pogoda nie spłata figla, przyleci on do Rybnika helikop
terem a do Plazy dotrze w obstawie policji na quadzie. Wśród 
wielu atrakcji tego dnia będzie można obejrzeć występy zespołu 
„Przygoda” oraz przedszkolaków. Fani sportu będą mogli wziąć 
udział w spotkaniu z koszykarkami zespołu Utex Row Rybnik. Or
ganizatorzy przygotowali wiele konkursów dla dzieci z wartościo
wymi nagrodami. Są wśród nich klocki LEGO, PLAYSTATION 2 z 
grą, a także telefon komórkowy LG.

JAK ŚWIĘTO CECYLII TO WSPÓLNY ŚPIEW

GODÓW Święto Cecylii, 

patronki chórzystów, stało 
się okazją do tradycyjnego 
już spotkania członków ze-

Zespół Kalina z Łazisk, 
wykazał się sporym poczuciem 

humoru, o którym mógł 
przekonać się m.in. wójt

Godowa Mariusz Adamczyk

społów folklorystycznych z 
Łazisk i Godowa, które od
było się w Ośrodku Kultury 
w Godowie. Obchody roz
poczęły się od mszy świętej 
w intencji członków zespo
łów Kalina i Ballada. Po 
niej odbyło się spotkanie, 
w którym wzięły też udział 
dzieci ze szkoły muzycznej

w Wodzisławiu, a także 
członkowie chóru Echo z 
Gołkowic.

W takim towarzystwie nie 
mogło zabraknąć pięknego 
śpiewu. Najpierw wystąpili 
goście ze szkoły muzycznej, 
a następnie popis swoich 
umiejętności zaprezento
wali chórzyści z Gołkowic.

Wkrótce do śpiewu przyłą
czyły się zespoły Ballada i 
Kalina. Przy okazji zapre
zentowały kilka skeczy. 
Śpiewacy zaprezentowali 
m.in. piosenkę o wójcie 
gminy, nawiązującą do po
pularnego kabaretowego 
przeboju Ivana Mlaska „Jo- 
zin z Bazin. (art)
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RYDUŁTOWY Wyrobisko 
górnicze powstawało pra-
wie przez tydzień.  Aby nie 
dezorganizować porządku 
nabożeństw w kościele pra-
ce odbywały się nocą. Nad 
wystrojem pracowało sze-
ściu ludzi: Sławomir Choł-
ko, Ireneusz Tkocz, Andrzej 
Szozda, Michał Szymański, 
Zdzisław Drążewski i Broni-
sław Gańczorz, pomysłodaw-
ca przedsięwzięcia. Wszyscy 
pracują w kopalni Rydułto-
wy – Anna. Zresztą to dzię-
ki wsparciu finansowemu
dyrekcji od kilku lat możli-
we jest przystrojenie w nie-
tuzinkowy sposób świątyni. 
Wyrozumiały dla poczynań 
górników jest także ksiądz 
proboszcz Konrad Opitek.

WODZISŁAW Uroczyste 
obchody górniczego świę-
ta odbyły się 27 listopada 
w Powiatowym Centrum 
Kształcenia Ustawiczne-
go, w którym mieści się 
placówka. Technikum 
działa od 2004 roku. Na 
brak zainteresowania edu-
kacją górniczą dyrekcja 
szkoły nie może narzekać. 
Zwłaszcza, że to jedna z 
nielicznych szkół, która 
zapewnia swoim absol-
wentom pracę po ukończe-
niu  nauki. Młodzi ludzie 
kształcą się tutaj w zawo-
dzie technika górnictwa 
podziemnego, elektryka 
o specjalizacji eksploata-
cja maszyn i urządzeń 
górniczych oraz mecha-
nika o specjalizacji górni-
czej. Absolwentów szkoły 
już doceniają dyrektorzy 
kopalni, wchodzących w 
skład Kompanii Węglo-
wej, która zapewnia za-
trudnienie po skończonej 
edukacji.
 – Pierwsi absolwenci 
już pracują w naszych 
kopalniach. Przychodzą 
świetnie przygotowani. 
Oczywiście oprócz teorii 
potrzebna jest i prakty-
ka. Placówka ma jednak 
sztolnię, zachowaną dzię-
ki przezorności dyrekcji 
Powiatowego Centrum 
Kształcenia Ustawiczne-
go, więc młodzież ma moż-
liwość praktyki niemal na 

miejscu – mówi Jerzy Jan-
czewski, szef Centrum Po-
łudnie i dyrektor ds. pracy 
kopalni Jankowice.
 Dyrektor przyznaje, że 
ludzi do pracy w kopalni 
ciągle brakuje. Zwłaszcza 
tych wykształconych w 
kierunku górniczym.
 – Na 400 osób, które przy-
jęliśmy na kopalnię, tylko 
60 miało odpowiednie 
kwalifikacje. To najlepszy
dowód na to, że utworze-
nie takiej szkoły było strza-
łem w dziesiątkę – dodaje 
dyrektor.
 Choć praca górnika nie-
sie za sobą wiele zagro-
żeń, młodzi ludzie, którzy 
w tym roku rozpoczynają 
naukę w technikum, nie 
żałują wyboru. I nie cho-
dzi tylko o to, że mają za-
pewnioną pracę. Często 
jest to kontynuacja rodzin-
nych tradycji.
 – W kopalni pracował 
mój dziadek i ojciec. Tata 
co prawda na początku 
nie akceptował mojego 
wyboru, ale teraz mnie 
dopinguje. A jeśli chodzi 
o wypadki. Cóż, mogą się 
one zdarzyć także w in-
nych miejscach pracy – 
mówi Adrian Szwamberg, 
uczeń pierwszej klasy 
technikum górniczego.
W tym roku w szkole 
naukę rozpoczęło 120 
uczniów.

(j.sp)

Tylko przez kilka dni będzie można podziwiać niezwykły wystrój kościoła pw. św. Jerzego. Z okazji 
Barbórki wnętrze świątyni będzie imitowało górnicze wyrobisko.

Tego nie można przegapić

  – Nie robimy tutaj nic, co 
mogłoby urazić czyjeś uczu-
cia religijne. Zachowujemy 
stosowną powagę do miej-
sca, w którym jesteśmy. Ten 
wystrój to hołd dla górników 
za ich ciężką i niebezpiecz-
ną pracę – mówi Bronisław 
Gańczorz.
 Do budowy wyrobiska 
zużyto 5 kubików drewna 
i ponad 250 metrów czar-
nej tkaniny. Nastrój tworzą 
umieszczone wzdłuż chod-
nika stare lampki górnicze. 
 4 grudnia o godz. 12.00 w 
kościele odbędzie się uro-
czysta msza święta w in-
tencji górników. Wyrobisko 
będzie zdemontowane już 
dzień później.

(j.sp)

Ołtarz „górniczy” wybudowany w ubiegłym roku

Bronisław Gańczorz i  Zdzisław Drążewski  
podczas budowy wyrobiska

Uczniowie Technikum Górniczego  
w Wodzisławiu świętowali Barbórkę

RYDUŁTOWY  Pan Wojtek 
pracuje na co dzień w dys-
pozytorni metanometrii 
kopalni Rydułtowy – Anna. 
Nie ukrywa, że sytuacji stre-
sujących nie brakuje. Daw-
niej szukał zapomnienia 
w alkoholu. Teraz woli po-
święcić czas na działalność 
artystyczną. Jest członkiem 
kabaretu „To nie my”, a w 
okresie imprez barbórko-
wych wciela się w Skarb-
nika. Górnicy z Rydułtów 
przyznają, że lepszego od 
niego nie ma. Potrafi dow-
cipnie scharakteryzować 
delikwenta wywołanego 
podczas Gwarków i jeszcze 
do tego zawsze wie jaki po-
darunek mu sprawić.
 – Jestem jak IPN. Przed 
każdą imprezą zbieram 
informacje na temat osób, 
które wywołam. Poza tym 
przez cały rok zapisuję 
różne wydarzenia z życia 
kopalni, które potem wyko-
rzystuję – opowiada Wojtek 
Szymiczek.
 Do tej pory za jego poczy-
nania podczas Gwarków 
nikt się nie obraził, choć 
bywa, że Skarbnik używa 

– Kiedyś dla rozładowania stresu górnik pił al-
kohol, dzisiaj woli pożartować. Nawet na swój 
temat – mówi Wojciech Szymiczek, który co 
roku na Gwarkach wciela się w rolę Skarbnika 

Jestem jak IPN
słów mocnych i nie szczę-
dzi krytyki. Traktuje równo 
i dyrektorów i zwykłych 
pracowników kopalni. Zda-
rza się, że ludzie mają mu 
za złe, ale tylko wtedy gdy 
ich nie wywoła.  
 – Mieliśmy kiedyś takie-
go inspektora, którego się 
wszyscy bali. Dostałem 
odgórne zalecenie, żeby le-
piej go nie tykać. A ten po 
Gwarkach przyszedł i miał 
pretensję, że o nim nic nie 
było – opowiada rydułtow-
ski Skarbnik.
 Dzisiejsze Gwarki w ni-
czym nie przypominają 
tych sprzed kilkunastu lat. 
Teraz głównym celem spo-
tkań górniczej braci nie jest 
jedynie wychylenie sporej 
ilości piwa. Spotkania mają 
najczęściej bogatą oprawę 
artystyczną i służą przede 
wszystkim zabawie.
  – A że górnicy lubią się 
bawić i mają poczucie hu-
moru, zabawa zawsze jest 
przednia – dodaje Wojtek 
Szymiczek.

(j.sp)

W poczet członków górniczej braci przyjął 
pierwszoklasistów z technikum wicestarosta Tadeusz 
Skatuła

Zawód 
górnika  
wraca do łask

Pomysły na Gwarki Wojciech Szymiczek spisuje w notesie przez 
cały rok

Nie ma drugiego takiego Skarbnika – mówi Bronisław
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 – Ma pan coś specjalnego 
na Barbórkę dla górników?
 – Grzegorz Stasiak: 4 grud-
nia, w godzinach od 11.00 do 
13.00 wystąpia z moim kaba-
retem przed bramą kopalni 
Chwałowice. Razem z nami 
bawić też bydzie Hajer Kapela. 
Zaś 13 grudnia byda wystym-
powoł w kopalni Borynia. Tym 
razem chca górnikom poko-
zać, że ślonsko piosynka to nie 
jest yno o krupniokach i żym-
lokach aż do obrzidzynio, ale 
może też być literacko. Chca 
pokozać repertuar bluesowo-
-rockowy. 

 – A u pana w rodzinie są 
górnicy?
 – Obaj moi dziadkowie, a 
także dziadkowie ze strony 
żony byli górnikami. Jo żech 

 – Paweł, masz górników w 
rodzinie? Obchodzicie Bar-
bórkę?
 – Paweł Polok: Mój tata 
wprawdzie ukończył Tech-
nikum Górnicze w Rybniku, 
ale nigdy nie był związany z 
górnictwem. Za to jego czte-
rej bracia oraz szwagier pra-
cowali na kopalniach m.in. 
na KWK Pniówek, Janko-
wice, Moszczenica oraz w 
Przedsiębiorstwie Budowy 
Szybów. Tak więc w naszej 
rodzinie jak najbardziej ob-
chodziło się Barbórki. Wystę-
powaliśmy też wraz z tatą na 
barbórkowych imprezach. 

 – Niektórzy dzisiaj wzdy-
chają mówiąc: Gdzie Barbór-
ki z tamtych lat? Czy twoim 

zdaniem mają rację?
 – Podczas występów dla 
górników mamy okazję 
poznać brutalną prawdę. 
Kiedyś Barbórka to było 
górnicze święto, nieco ru-
baszne, ale fajne. Dzisiaj 
przeistoczyło się w picie 
piwa i gorzały. I jest to przy-
gnębiające dziedzictwo tan-
demu Gierek – Grudzień, 
kiedy to za bardzo ciężką 
pracę górnicy dostawali naj-
bardziej prymitywną nagro-
dę: krupniok i piwo. Myślę, 
że dzisiejsze Barbórki nie są 
smutne. To nie jest smętne 
picie kawy i wspominanie 
starych dobrych czasów. To 
jest pijaństwo w najgorszym 
wydaniu. I mogą to potwier-
dzić także inni występujący 

podczas górniczych biesiad, 
np. Joasia Bartel. Nieraz jest 
tak, że impreza zaczyna się 
po południu, a wieczorem 
nie ma już z kim porozma-
wiać. I jest to wypaczenie 
górniczej tradycji. 

 – Może na taki sposób od-
reagowania wpływa ciężka 
praca w niebezpiecznych 
warunkach?
 – Nasi dziadkowie praco-
wali na kopalniach jeszcze 
ciężej, bo nie było maszyn, 
a nie pili do upadłego. I nie 
znali w ogóle przekleństw. 
Jak mój wywodzący się z 
Rybnickiej Kuźni dziadek 
czasem zapieronił, to już 
było wielkie poruszenie w 
rodzinie i wszyscy byli cicho, 

pracowoł na kopalni „Pokój”, 
ale na powierzchni, jako kie-
rownik magazynu. Mioł żech 
kiedyś plany, żeby iśc na doł, 
bo wtedy dużo ludzi tak ro-
biyło, ale nasz ojciec wybijoł 
nom to z głowy. 

 – A co pan teraz robi? 
 – Wypił żech piwo po 
obiedzie i chcioł żech se le-
gnonć, ale chodza w koszuli 
i spodniokach, bo pani za-
dzwoniła i wyloz żech z łożka 
(śmiech). Mom też jeszcze ro-
bota, bo tapetujemy i musza 
poprziklejać taki lajsty. No 
a wieczorami bawia innych 
ludzi, także górników na bie-
siadach barbórkowych.  

 – Jakie pan zna kawały o 
górnikach?

 – A to mie pani zaskoczyła! 
(śmiech) Jedyn mi sie przypo-
mnioł, jak to górnik prziszoł z 
roboty, a w doma mioł dużo 
dziecek. Jedno jeszcze racz-
kowało. Powiesił se żakiet w 
antryju i jak wloz do kuchni, 
to zaroz wdepnył w kupa od 
tego najmłodszego. Na to jego 
baba: Ty maśloku, ty ślepoku 
pieroński! To jo tu kole tego 
poł dnia chodza i żech nie 
wdepła a ty żeś yno wloz i 
już! 

 – Jakie są dzisiejsze Bar-
bórki? 
 – Nie taki jak kiedyś. Ka-
pitalizm się rządzi innymi 
prawami. Poprzedni ustrój 
nie był dobry, ale dbał o tra-
dycje. Teraz liczy się kasa, 
wydobycie, zysk. Ni ma 

Kiedyś górnicy przypieronili, ale nie przeklinali tak wulgarnie, jak dzisiaj - mówi w wywiadzie dla naszej gazety Paweł Polok, 
aktor z filmu „Święta wojna”.

Sztajger mają złoty haziel. Nie wierzycie? 

bo fater są nerwowi! Wtedy 
w tej też  nie było sentymen-
tów, a mimo to górnicy nie 
znali wulgaryzmów. 

 – Z dawnych lat zostały 
nam na szczęście fajne wice 
o górnikach! 
 – I to był właśnie sposób 
naszych dziadków na odre-
agowanie stresu. Nie alko-
hol, ale kawały, które nieraz 
ocierały się o czarny humor. 
Chociażby jak ten, który kie-
dyś opowiadał prof. Jan Mio-
dek: Spotkały się dwie baby 
przed familokiym i jedna 
rozpaczała: Mojigo starego 
zabiło na kopalni! Na to pyta 
ją ta druga:  – I wielaś dostała 
odszkodowania?  – No trzy-
sta tysięcy!  – odpowiada 

pierwsza.  – Tyle piniyndzy, 
a moj zdążył uciec!  – zała-
mała ręce sąsiadka. 
 Lubię też inny górniczy 
kawał, jak to sztajger zapro-
sił dwóch górników na uro-
dziny do swojego domu. Na 
drugi dzień wszyscy sie ich 
pytali: I co, jako tam mo w 
domu? Górnicy rozpływa-
li się w zachwytach, jakie 
to mo sztajger gardiny, ja-
kie meble.  – I złoty haziel!  
– przekonywali.  – Co, złoty 
ustęp? Niemożliwe  – dzi-
wili się koledzy z gruby. W 
końcu, żeby się przekonać, 
wszyscy pojechali do domu 
sztajgra. Otwiyro im jego 
baba.  – My tu przyijecha-
li, bo koledzy nie chcom 
nom wierzyć, że nasz sztaj-
ger mają złoty haziel! Na to 
kobieta woło w głąb domu:  
– Alojz, podź sam wartko, 
przyszło tych dwóch, co ci 
wczoraj narobili do tuby! 

 – Dzisiaj już nie ma takich 
wiców?
 – Są wice o pieniądzach, 
pijaństwie i seksie. Ale to już 
inny klimat. 

 – Co twoim zdaniem spo-
wodowało, że status zawo-
du górnika podupadł? 
 – Wszystko, co najgorsze 
wlecze się za górnikami z 

czasów komunizmu. Przez 
lata byli karmieni strachem, 
jak to przed wojną było cięż-
ko. A to przecież za komuni-
zmu doszło do wypadków 
na kopalniach Jankowice 
czy Makoszowy, o których 
kroniki milczały, bo chciano 
je ukryć. Moja babcia straci-
ła wtedy pierwszego męża. I 
nie otrzymała wówczas żad-
nej pomocy. 

 – A coś optymistycznego 
na koniec?
 – Dzisiaj optymizmem 
napawa fakt, że w naszym 
Śląsku niezmiennie tkwi 
ogromny potencjał związany 
z jego żywą kulturą i bogac-
twami naturalnymi. Śląza-
cy coraz lepiej czują się na 
swojej ziemi. Mają swoje ślą-
skie telewizje, śląskie radia, 
programy po śląsku. Tacy 
Belgowie są na przykład 
zadumieni, jak się dowia-
dują, że Śląsk liczy prawie 
tyle samo mieszkańcow, co 
cała Belgia. Ile to jest prze-
cież możliwości rozwoju, 
ile potencjalnych klientów! 
Dlatego uważam, że Śląsk i 
związane z nim nieodłącz-
nie górnictwo mają przed 
sobą pozytywną przyszłość. 

Rozmawiała Iza Salamon 

tego pietyzmu. Kiedyś gór-
nikom wszyscy zowiścili, a 
teraz za te piniondze żodyn 
by nie poszoł na gruba do 
taki ciężkiej roboty. I winić 
trzeba  prezesów, bo to co 

robią te spółki, to jest czysty 
wyzysk. 
 Na szczęście, w tych cięż-
kich czasach zostały nam 
kabarety, które pomagają 
się ludziom wyluzować.   

Pawel Polok (na zdjęciu z ojcem) to syn zmarłego przed niespełna 
rokiem aktora, Józefa Poloka. Z zawodu jest politologiem 

idziennikarzem, z zamiłowania  – aktorem. Gra rolę listonosza w 
„Świętej wojnie”. Paweł Polok związany jest z Połomią w powiecie 

wodzisławskim, skąd pochodził jego dziadek. Prowadzi po ojcu  
„Kapelę ze Śląska”, występuje na scenie, nagrywa. Zajmuje się też 

rodzinnym biznesem. Niebawem na antenie TVT poprowadzi „Listę 
szlagierów po śląsku”.  

Ma żonę Patrycję i dwuletnią córeczkę Amelię. 

Kiedyś mioł żech taki plany, żeby iść robić na dół – mówi Grzegorz Sta-
siak, śląski kabareciarz i aktor

Toż pyrsk, ludkowie!

– Pani wiy, jak się pisze 
smród? – Przez „ó” zamknię-
te. Nie! Otwarte! Bo się musi 
wyluftować! (śmiech) 

Rozmawiała Iza Salamon 

 

Grzegorz Stasiak jest znany m.in. z programów telewizyjnych
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WODZISŁAW W miniony 
czwartek, w Wodzisławiu 
odbyła się konferencja po-
święcona profilaktyce no-
wotworu szyjki macicy.  
– Organizujemy ją z myślą o 
zdrowiu kobiet. Jak wiado-
mo, statystyki są niepoko-
jące, rocznie ma miejsce 3,5 
tysiąca zachorowań, z cze-
go połowa chorych umiera  
– powiedziała nam Barbara 
Orzechowska, powiatowy 
inspektor sanitarny w Wo-
dzisławiu. 
 Rak szyjki macicy zbie-
ra śmiertelne żniwo na ca-
łym świecie. Jest drugim 
co do częstotliwości no-
wotworem występującym 
u kobiet.  – Najprostszą  i 
najstarszą profilaktyką są
badania cytologiczne, jest 
to profilaktyka wtórna wy-
krywająca wczesne posta-
ci raka  – dodała Barbara 

Orzechowska. Profilaktyką
pierwotną są szczepienia 
przeciwko wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego. Warto 
dodać, że gmina Marklowi-
ce jako jedna z nielicznych 
w Polsce, a jedna z dwóch na 
Śląsku dotuje profilaktyczne
szczepienia dziewczyn prze-
ciwko rakowi szyjki macicy. 
O tej inicjatywie samorządu 
mówiła podczas konferencji 
Czesława Somerlik z Urzędu 
Gminy w Marklowicach. Z 
wykładami wystąpili Violet-
ta Skrzypulec, wojewódz-
ki konsultant w dziedzinie 
seksuologii oraz Bogdan 
Michalski, wojewódzki kon-
sultant ds. ginekologii onko-
logicznej. 
 W konferencji uczestni-
czyły przedstawicielki urzę-
dów miast i gmin z całego 
powiatu, pracownicy szkół 
oraz zakładów opieki zdro-

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu ruszyła kolejna edycja programu 
dla bezrobotnych po pięćdziesiątce 

Wiek może być atutem

WODZISŁAW  W Powiatowym 
Urzędzie Pracy na 3416 osób 
zarejestrowanych jako bez-
robotni w wieku powyżej 50 
lat jest 576, czyli aż 17 proc. 
Zdecydowana większość to 
kobiety. Są rozgoryczone i 
pozbawione motywacji do 
szukania zatrudnienia. 
 
Emeryci bardziej 
atrakcyjni 
 Byliby bardziej atrakcyjni 
na rynku pracy, gdyby byli 
emerytami lub rencistami. 
Bez tego znalezienie zajęcia 

graniczy niemal z cudem. W 
aktywizacji tej grupy pomóc 
ma  rządowy program pod 
nazwą „Pięćdziesiąt plus”. Re-
alizuje go m.in. wodzisławski 
PUP.  Z pieniędzy uzyskanych 
od ministra pracy i polityki 
społecznej w wysokości po-
nad 70 tys. zł urzędnicy przy-
gotowali cykl warsztatów 
„Wszystko zaczyna się po 
pięćdziesiątce”. W ubiegłym 
tygodniu rozpoczęła się ost-
tania w tym roku edycja. 
 Podczas pierwszych zajęć 
trudno uwierzyć, że uda się 

zmobilizować pięćdziesięcio-
latków. Pani Mirka ma 58 lat. 
Kiedyś pracowała w kopalnia-
nej pralni, potem szpitalnej 
kuchni. Od kilku lat bezsku-
tecznie szuka zatrudnienia.  
 – Straciłam już wiarę, że mi 
się uda – mówi pani Mirka.

Nie można 
się poddawać 
 Najlepszym dowodem na 
to, że nawet po pięćdziesiąt-
ce może się udać, jest Tere-
sa Jurecka która prowadzi, 
warsztaty. Przez kilka lat też 

była bezrobotna. Od stycznia 
tego roku jest pracownikiem 
referatu poradnictwa zawo-
dowego. Posadę dostała po 
wygranym konkursie.
 – Też chodziłam od jednej fir-
my do drugiej i nic. Podjęłam 
więc studia. Udało się zrobić 
licencjat. Okazało się, że i to 
za mało. Zdobyłam więc ty-
tuł magistra – opowiada pani 
Teresa.
 Dyplom nie zagwarantował 
pracy. Została pracownikiem 
socjalnym w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Potem dostała umowę na 9 
miesięcy. Ostatecznie trafiła
do PUP. 
 – Nauczyłam się przez te lata, 
że nie można się poddawać.  
Wciąż się kształcę. Teraz ro-
bię studia podyplomowe w 
Wyższej Szkole Biznesu w 
Poznaniu – opowiada.

Warto  
wyjść z domu 
 Pani Teresa cudów swoim 
podopiecznym po warszta-
tach nie obiecuje. Na zaję-
ciach będą mogły nauczyć 
się m.in. rozmawiania z pra-
codawcą czy pisania doku-
mentów aplikacyjnych. 
 – Po wcześniejszych edy-
cjach wiemy, że osoby, które 
kończą te warsztaty widzą 
siebie i swoją przyszłość zu-
pełnie inaczej. Poza tym war-
to po prostu być aktywnym. 
Wyjść z domu – mówi Ange-
lika Krzywodajć, kierownik 
referatu poradnictwa zawo-
dowego.

(j.sp)

wotnej.  – Na świecie jest 15 
mln nastolatek, które rodzą 
dzieci pomiędzy piętnastym 
a dziewiętnastym rokiem ży-
cia. Coraz więcej dziewczy-
nek wcześnie rozpoczyna 
życie seksualne  – mówiła 
podczas konferencji Violetta 
Skrzypulec.  – A dlaczego? 
Napór telewizji, mediów, 
sprawia, że z życia seksu-
alnego zrobiono karuzelę. 
Do młodych ludzi trafia
niewłaściwa wiedza. Mają 
wszystko od ciuchów aż 
po samochody. Jeśli jednak 
dziewczynka nie będzie mia-
ła w rodzinie ciepła i oparcia, 
wówczas bardzo prawdopo-
dobne, że rozpocznie życie 
seksualne  – dodała Violetta 
Skrzypulec. Organizatorem 
konferencji był Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Wodzisławiu Ślą-
skim.  Iza Salamon 

Teresa Jurecka przekonywała, że nie można się poddawać

Jeśli dziewczynka nie będzie miała ciepła w rodzinie, bardzo możliwe, że 
wcześnie rozpocznie życie seksualne. A stąd już tylko krok do zakażenia wi-
rusem HPV, który jest odpowiedzialny m.in. za rozwój raka szyjki macicy. 

Uciec przed rakiem 

Violetta Skrzypulec, 
wojewódzki konsultant 
w dziedzinie seksuologii, 
podczas wykładu w 
Wodzisławiu

MSZANA Kobiety po tym szko-
leniu są pewniejsze siebie, 
bardziej dowartościowane, 
inaczej patrzą na siebie i na 
innych ludzi.  – Po prostu prze-
stałyśmy być kurami domo-
wymi – podsumowała krótko 
pani Mirela, jedna z uczestni-
czek projektu „Aktywna Inte-
gracja Społeczna i Zawodowa 
w Gminie Mszana”. 
 W minionym tygodniu 
projekt został zakończony.   
– Przypominam sobie, jak 
panie przyszły na pierwsze 
zajęcia kilka miesięcy temu  – 
powiedziała Elwira Palarczyk, 
koordynator projektu i kierow-
nik OPS w Mszanie.  – Teraz 
są po prostu nie do poznania. 
Promienne, pewniejsze siebie. 
PotrafiąnapisaćCV,zaprezen-
tować się. Z radością patrzę na 
tę ich przemianę  – dodała. 
 Uczestniczki szkolenia zo-
stały wybrane przez pracow-
ników socjalnych gminnego 
ośrodka i po wyrażeniu zgody 
rozpoczęły cykl szkoleń 1 lipca. 
Z przerwami trwał on do 22 li-
stopada. Kobiety przeszły szko-
lenie psychoterapeutyczne, 
(trening umiejetności psycho-
społecznych oraz konsulta-
cje), poradnictwo zawodowe, 
a także trening umiejętności 
praktycznych, na który skła-
dały się m.in. wizaż, estetyka 
ubioru, zarządzanie budżetem 
domowym, organizacja czasu i 
podstawy gastronomii. 

Głowy do góry!
 Panie zmieniły się nie tyl-
ko wewnętrznie, ale w ostat-
nim etapie szkolenia poszły 
do kosmetyczki i do fryzjera. 
Miały masaż twarzy i dekol-
tu.  – Nigdy do tej pory nie 
byłyśmy u kosmetyczki. To 
cudowne uczucie  – zachwy-
cały się. Po tych kilku mie-
siącach szkolenia, z nowymi 
fryzurami i teczkami pełnymi 
przydatnych materiałów, sta-
nęły przed sobą odmienione 
i zmotywowane do działania.  
– Chciałabym zostać docenio-
na przez tych, którzy mnie nie 
docenili  – wyznała pani Tere-
sa.  – Chciałabym znaleźć stałą 
pracę i myślę, że ten projekt mi 
w tym pomoże  – powiedziała 
pani Beata. Wspominała, jak 
na pierwszym spotkaniu się 

rozpłakała. Dzisiaj jest pew-
niejsza siebie, bardziej opa-
nowana.  – Uspokoiłam się 
wewnętrznie, zrozumiałam, 
że człowiek ma prawo do 
swojego zdania, że ma prawo 
wyrażać swoje racje  – dodała. 
Pani Kasia jeszcze kilka mie-
sięcy temu była szarą myszką. 
Skrytą w sobie, stłumioną i nie-
pewną siebie.  – Zmieniłam się 
i inni też to zauważają. Chcę 
to wykorzystać w życiu. Mam 
nadzieję, że uda mi się znaleźć 
nową pracę  – mówiła o sobie 
na podsumowaniu projektu. 

Oderwanie od garców
 Kobiety dostrzegają w sobie 
zmiany i są z nich zadowolone.  
– Teraz będę rozmawiać z ro-
dziną dialogiem. A jak czegoś 
nie będę wiedzieć, siegnę do 
materiałów w teczce  – zażar-
towała pani Mirela.  – Każdy 
ma prawo wyrazić swoje my-
śli, postawić na swoim, ale też 
nie kłócić się, tylko rozmawiać  
– dodała już na poważnie. Jej 
koleżanka z projektu, pani 
Ela, również bardzo przeżyła 
pierwsze zajęcia i swoją prze-
mianę.  – To szkolenie po pro-
stu oderwało mnie od garców, 
nagle zobaczyłam inny świat i 
byłam tym poruszona. Było mi 
wcześniej bardzo ciężko, teraz 
jestem bardziej wyluzowana, 
spokojniejsza  – przyznała. 

Warto było
 W gminie Mszana mieszka 
około 7 tys. ludzi. Głównym 
problemem jest bezrobocie 
(47 proc. korzysta z pomocy 
społecznej), bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i w prowadze-
niu gospodarstwa domowego. 
Sporą grupę stanowią rodziny 
wielodzietne oraz osoby sa-
motnie wychowujące dzieci. 
Projekt „Aktywna Integracja 
Społeczna i Zawodowa w 
Gminie Mszana” jest projek-
tem systemowym realizowa-
nym przez wszystkie ośrodki 
pomocy społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. – Wszyscy byliśmy 
zaangażowani, łącznie z księ-
gową. Ale naprawdę warto 
było, bo efekty są widoczne  
– podsumowała kierownik El-
wira Palarczyk.  Iza Salamon

Pięć kobiet z gminy Mszana ukończyło szkole-
nie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej

Nie jesteśmy 
już kurami domowymi

Uczestniczki cyklu szkoleń w ramach projektu realizowanego 
przez OPS w Mszanie



19Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 grudnia 2008 r. JUBILEUSZE

ŁAZISKA  Na ślubną rocznicę 
państwa Szewczyków 12 li-
stopada przybyło 50 gości – 
głównie członkowie rodziny. 
Tak dużej liczbie nie ma się co 
dziwić, wszakże w sowim dłu-
gim, wspólnym życiu dostojni 
jubilaci dochowali się córki, 
dwóch synów, 9 wnuków i 20 
prawnuków. 
 Opiekująca się rodzicami 
Irena Szewczyk śmieje się, że 
gdyby rodzice pobrali się zaraz 
po pierwszym spotkaniu, dziś 
obchodziliby 80-lecie pożycia 
małżeńskiego. – Tata chodził 
przez pięć lat na „zolyty” do 
mamy. Poznał ją na zabawie 
wiejskiej w Łaziskach, na którą 
przychodził z pobliskiej Turzy 
– wyjaśnia córka jubilatów. 
 W Urzędzie Stanu Cywil-
nego już dziś zastanawiają się 
jak nazwą kolejną rocznicę 
państwa Szewczyków. – Bry-
lantowe gody to najwyższy i 
ostatni stopień wtajemnicze-
nia małżeńskiego. Dalej na-
zewnictwa już nie ma – mówi 
ze śmiechem Maria Serwotka 
z USC w Godowie. 

Wspiera go wnuczka 
 W ciągu kilku dni przez 
dom Szewczyków przewinęło 
się mnóstwo gości. Ciągle ktoś 
przychodzi złożyć życzenia. 
Dostojnym jubilatom gratula-
cje składały delegacje Urzędu 
Gminy w Godowie, Starostwa 
Powiatowego, Rady Powiatu i 
Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W imieniu małżonków 
odbierała je pani Klementyna, 
ciesząca się jak na swój wiek 

On 100, ona 96 lat. Razem od 75 lat. Klementyna i Henryk Szewczykowie najpierw obchodzili brylantowe gody pożycia  
małżeńskiego, a kilka dni później pan Henryk odbierał życzenia z okazji setnej rocznicy urodzin 

Od ślubu minęło 75 lat 

doskonałą formą. – Wszystkim 
również życzę długiego życia, 
będę się o to dla was modlić – 
odpowiadała ze wzruszeniem 
gospodyni. 
 Jej mąż Henryk 22 listopa-
da obchodził setne urodziny. 
Przyglądał się gościom z łóż-
ka, którego już nie opuszcza. 

– Dziadek wymaga stałej opie-
ki. Niestety już nie słyszy, ale 
za to sam potrafi zjeść.  Apetyt
dopisuje mu do tego stopnia, 
że mało kiedy zostawia coś na 
talerzu – mówi Lucyna Grze-
goszczyk, wnuczka pana Hen-
ryka. Jej jedynej pan Henryk 
pozwala się sobą opiekować. 

Z nią ma najlepszy kontakt. 
– Z dziadkiem przebywałam 
od dziecka i tak zostało do dziś 
– wyjaśnia pani Lucyna. 

Otoczeni rodziną 
 Państwo Szewczykowie 
mieszkają w Łaziskach, od-
kąd się pobrali. Na począt-

ku nie było łatwo. Najpierw 
okres międzywojenny a póź-
niej wojna powodowały, że 
młodzi małżonkowie mieli 
problemy z mieszkaniem. Mu-
sieli je wynajmować u obcych 
ludzi. Kiedy wydawało się, że 
sytuacja się ustabilizowała, 
wojna pozbawiła ich lokum. 

Budynek, w którym zamiesz-
kali, jako jeden z niewielu w 
Łaziskach został kompletnie 
zniszczony w czasie działań 
wojennych. W latach 60-tych 
ubiegłego stulecia wybudo-
wali dom, w którym mieszka-
ją do dziś otoczeni kochającą 
rodziną.  Artur Marcisz

PSZÓW Obchody jubileuszowe 
odbyły się 23 listopada. Wzięli 
w nich udział przedstawiciele 
władz miasta z burmistrzem 
Markiem Hawlem na czele, 
radni miejscy oraz członkowie 

chórów z sąsiednich miast i 
gmin. 
 Początki krzyżkowickiego 
chóru można odtworzyć je-
dynie na podstawie ustnych 
przekazów. Według nich obec-

ne Cecilianum powstało w 
grudniu roku 1918. Wówczas 
w Krzyżkowicach rozpoczął 
swoją działalność chór mie-
szany Jutrzenka.  Zespół liczył 
ok. 20 osób. Artyści nie tylko 

zajmowali się śpiewem, ale 
przygotowywali także przed-
stawienia teatralne. Funkcję 
prezesa sprawował wówczas 
Alojzy Mokry. W roku 1927 
grupa przekształciła się w chór 
męski. Istnieje nawet fotogra-
fiaztamtegookresu.Śpiewacy
prezentują się na niej w jedna-
kowych czapkach z białymi 
otoczkami oraz symbolem 
muzycznym w postaci liry. 
Swoją działalność śpiewacy za-
wieszali dwukrotnie. Dopiero 
w 1935 roku zaczął na nowo 
funkcjonować już jako chór 
kościelny. 
 Działalność chóru Ceci-
lianum przerwał wybuch II 
wojny światowej, który reak-
tywował się dopiero w 1946 
roku. Lata powojennne wcale 
nie były dla zespołu łatwe. Z 
powodu konfliktu pomiędzy
władzami komunistycznymi 
a duchowieństwem chór mu-
siał nie tylko zmienić nazwę 
na Towarzystwo Śpiewu im. 
Fryderyka Chopina, ale także 
znowu zawiesił na kilka lat 
działalność. Grupa działała 
bez przerwy jedynie w latach 
1955-1961.
  – Atmosfera w zespole była 

wręcz rodzinna, świadczy o 
tym fakt, iż ze społeczności 
chóru 8 par stanęło na ślubnym 
kobiercu. Niektórzy do dzisiaj 
śpiewają w naszym chórze 
– opowiada Czesław Mucha, 
obecny prezes Cecilianum.
 Chór reaktywuje się tym 
razem dopiero po 30-letniej 
przerwie, w 1991 roku. Zespół 
zaczął się szybko rozwijać. 
Śpiewacy sięgali po coraz trud-
niejszy repertuar i zdobywali 
liczne nagrody i wyróżnienia 
podczas różnego rodzaju kon-
certów, festiwali i przeglądów. 
  – Nie sposób wszystkich wy-

Klementyna Szewczyk w imieniu swoim i małżonka odbierała życzenia i gratulacje od gości, którzy tłumnie w ostatnich dniach odwiedzali dom jubilatów. Życzenia 
składa Eugeniusz Wala, przewodniczący Rady Powiatu.

Chór Cecillianum z Krzyżkowic ma już 90 lat

Od Jutrzenki do Cecilianum
mienić. Zdobyte trofea można 
dziś zobaczyć w miejskiej bi-
bliotece w Krzyżkowicach 
– mówi Czesław Mucha.
 Cecilianum podobnie jak 
inne chóry, boryka się dziś z 
brakiem chętnych do udziału 
w takich przedsięwzięciach. 
  – Pozyskanie dzisiaj do chó-
ru z terenu Krzyżkowic kogo-
kolwiek jest bardzo trudne. 
Dzieci i młodzież w ogóle nie 
interesuje śpiew chóralny, a 
starsi tłumaczą się brakiem 
czasu i przeraża ich większy 
obowiązek w uczęszczaniu na 
próby – tłumaczy prezes.  (j.sp)

Chór Cecilianum

Józef Mandera odebrał honorową odznakę Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr od prezesa okręgu wodzisławskiego Krystiana 
Dziuby
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SuperbabciaSuperbabcia
supernagrodysupernagrody

REKLAMA

Ta wypowiedź o Superbabci, która najbardziej przypadnie Wam do gustu, wygrywa w danym ty-
godniu. Najlepsi przechodzą do finału. Głosować można, przesyłając sms–y. Wyniki ogłosimy 
w styczniu. Nagrody to: wykwintny obiad w restauracji Leśniczówka w Wodzisławiu Śl. dla Su-
perbabci i jej rodziny oraz zabawki edukacyjne dla przedszkola, z którego pochodzi zwycięzca. 

Wyślĳ SMS na numer 7101, odpowiadając na pytanie, która wypowiedź podoba 
Ci się najbardziej (odpowiedzią jest imię i nazwisko przedszkolaka), 
czyli: NRC imię i nazwisko przedszkolaka. 
Głosować można przez tydzień. 
Koszt SMS–a: 1,22 zł z VAT.

JULIA STAŃKUSZ
Mam babcię 
Jankę i bab-
cię Krysię. 
Babcia Janka 
mieszka gdzie 
indziej, a bab-
cia Krysia ze 
mną w domu. 
Lubię z nią ro-

bić obiady. Gotuje moją ulubioną 
zupę ogórkową i ugotowane mar-
chewki. A babcia Janka mieszka 
z ciocią Sabiną i wujkiem Mariu-
szem. Często ich odwiedzam. Moje 
babcie ubierają sie tak odświętnie. 
Bawię się z nimi w chowanego. 

KLAUDIA NEUGEBAUER 
Moja babcia 
nazywa się 
Agnieszka i 
mieszka razem 
ze mną. Lubię z 
nią robić statki 
z papieru. Po-
magam jej też 
w gotowaniu. 

Najbardziej lubię, jak babcia pie-
cze placki ziemniaczane. Ma fryzurę 
taką czerwoną. Ubiera się w czer-
woną bluzkę i białe gacie. Kocham 
ją, bo ona ze mną gotuje i oglądam 
z nią wieczorynki. Robimy sobie 
wtedy kolację, bo to w nocy leci. 

PIOTRUŚ LIŚNIKOWSKI
Moja babcia 
nazywa się 
Anielka. Ona 
mieszka tam, 
gdzie jedzie 
się tak prosto. 
Odwiedzam 
ją często. Ra-

zem z babcią jemy obiad. Lubię u 
niej jeść zupę albo chleb z pomi-
dorem. Babcia ubiera się tak, jak 
chce. I lubi się przebierać w różne 
ubrania. Kocham ją za to, że go-
tuje mi obiady i kupuje cukierki. 

Przedszkole nr 8 w Wodzisławiu Śl. 

OLGA BILCZEWSKA
Moja babcia 
ma na imię Jó-
zia. Jest niskie-
go wzrostu i 
ma szare kręco-
ne włosy. Gotu-
je najlepsze na 
świecie muszel-
ki z cukrem. Lubi 

rozwiązywać krzyżówki. Kocham ją 
za to, że jest cierpliwa i odprowa-
dza mnie do przedszkola co rano i 
oczywiście za to, że mnie też kocha.

MATEUSZ HNIDA
Babcia Wisia 
mieszka obok 
mnie przy ul. 
R a d o s z o w -
skiej. Z nią 
się nigdy nie 
można nudzić. 
Kocham ją za 
to, że czyta 

mi bajeczki i sadza na kolanach i 
przytula. Ona sama też sobie dużo 
czyta, ale to są już takie dorosłe 
książki. Nie widzę świata poza nią.

NATALIA GALONEK
Babcia Ala 
mieszka w Ry-
du ł towach. 
Lubię jak opo-
wiada mi róż-
ne historie. 
Babcia ma za-
wsze dla mnie 
czas. Już nie 

pracuje, więc nie może powiedzieć, 
że jest zajęta. Układa ze mną puz-
zle. Zawsze mnie wysłucha i po-
trafi pocieszyć jak jest mi smutno. 

JAKUB JAJKO 
Chcę opowie-
dzieć o trzech 
moich bab-
ciach. Babcia 
Aniela ma siwe 
włosy. Mieszka 
ze mną na pla-
cu i lubi praco-

wać. Gotuje mi takie przypieczone 
ziemniaki. Sa pyszne!  Z kolei bab-
cia Marysia i babcia Lodzia miesz-
kają w Rybniku. Lubię się z nimi 
bawić autkami, czasem gramy w 
piłkę. Jak przyjeżdża do mnie bab-
cia Lodzia, to przywozi mi zabawki. 

DOMINIK DURCZOK
Moja babcia 
Helenka wsta-
je wcześnie 
rano. Miesz-
ka ze mną 
w domu, a 
druga babcia 
Agnieszka - 

na Pradze. Lubię chodzić z babcią 
Helenką na spacery. Chodzimy na 
ulicę Kopernika albo tak na dół od 
naszego domu. Babcia gotuje mi 
pyszne drugie dania i zupy.  A babcia 
Agnieszka czasem daje mi cukierki. 

KAMILA SZYSZKA 
Mam bab-
cię Anię. Ona 
mieszka gdzieś 
indziej, to zna-
czy w Wodzi-
sławiu, ale tak 
troszkę daleko 
i muszę do niej 

jechać autem. Czasem też jeżdżę 
do niej na noc, jak mama idzie do 
szkoły się uczyć. Babcia gotuje mi 
zupę pomidorową na obiad. Jest 
taka trochę starsza, ma krótkie, czar-
ne włosy i nosi mnie na barana. 
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Zapraszamy do sklepu w Wodzisławiu Śl. 
ul. Rybnicka 2 D (obok ZUS, Kauflandu)  tel. 032/ 455 12 08

NIEDZIELNE OBIADY,  ANDRZEJKI, 
BAL SYLWESTROWY, 
ZABAWA KARNAWAŁOWA

Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21   
e–mail: biuro@lesniczowka.wodzislaw.pl

tel. 032 453 01 10, 032 453 01 12,
 tel./fax. 032 453 01 11, kom. 0502 538 068 

www.lesniczowka.wodzislaw.pl
Pn. – Pt. 900 – 1800, Sob. – N 900 – 1700

Za tydzień przedszkola:
Przedszkole nr 2 

w Rydułtowach, w Skrbeńsku i Gorzycach 

Fundatorem zabawek edukacyjnych 
dla przedszkola jest firma 

Marko 
ekspert zabawek rozwojowych

Przedszkole Katolickie w Rydułtowach
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PŁYWANIE Mowa o Jonaszu 
Salamonie, pływaku Zespo-
łu Szkół Sportowych nr 2 w 
Radlinie i Górnika Radlin, 
który nie ma sobie równych 
w swojej kategorii szkół pod-
stawowych i sporo treningów 
przeprowadza z gimnazjali-
stami, bo dopiero ci stanowią 
dla niego godną przeszko-
dę. Spotkaliśmy się z nim w 
czwartkowe popołudnie. Jak 
zwykle w tym dniu Jonasz 
wraz z grupą rówieśników i 
szkoleniowców ma trening na 
pływalni Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Radlinie. 
Do perfekcji opanowane ma 
wszystkie style pływackie. 
Najszybciej pływa stylem 
grzbietowym i tu zdobywa 
największe laury w całej Pol-
sce. Po chwili zmęczony, ale 
zadowolony z pracy jaką wy-
konał, wychodzi z wody. Oczy 
ma jakby podbite, opuchnięte 
od okularów pływackich…

Warto się przykładać
 Swoją przygodę z pływa-
niem zaczął w wieku 5 lat. 
Tej sztuki nauczył go ojciec 
Michał Salamon. Dwa lata 
później trafił do Zespołu
Szkół Sportowych nr 2 w 
Radlinie i tu jego przygoda z 
pływaniem nabrała rumień-
ców. W drugiej klasie zaczął 
uczęszczać na naukę pływa-
nia, organizowaną dla naj-
młodszych uczniów szkoły. 
Po kilku miesiącach potrafił
pływać większością stylów.  
– W trzeciej klasie zdecydo-
wałem, że kolejne lata pod-
stawówki spędzę w klasie o 
profilu pływackim  – mówi
12–letni dziś Jonasz. Szybko 
trafił w ręce Danuty Gerlich,
która w Radlinie zajmuje się 
szkoleniem najmłodszych 

adeptów tej dyscypliny spor-
tu.  – Jonasz od początku dał 
się zauważyć jako uczeń, 
który odstaje od rówieśni-
ków. Kiedy był w piątej klasie 
wiedzieliśmy, że warto z nim 
więcej pracować i poświęcać 
mu znacznie więcej uwagi  
– mówi Danuta Gerlich. 
 Jonasz nie pamięta pierw-
szych zawodów. Wie jedno:  
– Punktem zwrotnym dla 
mnie były Mistrzostwa Ślą-
ska w 2006 roku w Dąbrowie 
Górniczej. Wywalczyłem 
tam brązowy medal i uświa-
domiłem sobie, że warto 
przykładać się do treningów  
– mówi Jonasz. Dziś trenuje 
20 godzin tygodniowo.  – Jest 
niezwykle sumiennym za-
wodnikiem. Systematycznie 
przychodzi na każdy trening. 
Nie muszę go pilnować, aby 
wykonał plan treningowy. On 
sam świetnie sobie z tym ra-
dzi. Ciężko pracuje nad sobą 
każdego dnia  – mówi dum-
na ze swojego podopiecznego 
Danuta Gerlich. W jego kate-
gorii wiekowej nikt nie jest 
w stanie z nim konkurować. 
Zdecydowanie odstaje od ró-
wieśników. Godnych siebie 
rywali musi szukać na dodat-
kowych zajęciach z gimnazja-
listami, czyli zawodnikami o 
2 –3 lata starszymi. Gerlich:  
– Być może brakuje takiego 
jednego zawodnika w jego 
wieku, z którym mógłby się 
ścigać na basenie. Wyzwala 
to dodatkową energię i moty-
wację. Ale Jonasz nie do koń-
ca takiego rywala potrzebuje. 
Nadrabia sumiennością. Wie, 
po co przychodzi na trening. 

Ma talent
 Co sprawia, że Jonasz tak 
wyprzedza swoich rówieśni-
ków i bije rekord za rekor-
dem? Na pierwszy rzut oka 
wydaje się przeciętnym na-
stolatkiem trenującym pływa-
nie, a warunki fizyczne – jak
u każdego innego chłopca w 
jego wieku. Gerlich:  – Dobre 
warunki fizyczne to podsta-
wa, ale trzeba posiadać jesz-
cze to coś, co właśnie Jonasz 
ma. To jest talent do pływania. 
On ten talent poparł ciężką, 
bezustanną pracą i stąd jego 
wyniki. 
 A te robią wrażenie. Pod-
czas niedawnych eliminacji 

Mistrzostw Polski, o których 
piszemy w innym miejscu 
tego wydania „Nowin Wodzi-
sławskich”, Jonasz w trzech 
konkurencjach wywalczył eli-
minacje do Mistrzostw Polski 
z drugim czasem. Na dystan-
sie 100 i 200 metrów swoim 
koronnym stylem grzbieto-
wym pobił rekord szkoły  
13-latków, czyli zawodników 
o rok od niego starszych. Ten 
sam rekord poprawił także na 
dystansie 100 metrów stylem 
motylkowym. Jego najlepsze 
wyniki, które osiągnął w listo-
padzie to 100 metrów stylem 
grzbietowym  – 1;07.30; 200 
metrów stylem grzbietowym 
2;23.34; 100 metrów stylem 
motylkowym czas 1;08.62. 
W swoim dorobku Jonasz 
ma także srebrny medal Mi-
strzostw Polski wywalczony 
na lipcowych Letnich Mi-
strzostwach Polski w Dębicy. 

Ciężka praca...
 Tych wyników długo nikt 
w Radlinie nie pobije. Jest 
zdecydowanie najlepszym 
zawodnikiem na Śląsku. Do 
tytułu najlepszego pływaka 
w kraju brakuje mu niewie-
le. Jedynym zawodnikiem, z 
którym Jonasz rywalizuje na 
zawodach ogólnopolskich, 
jest Dominik Ciężkowski z 
MKS Jordan Kraków. Jego 
wyniki bijące w każdej kate-
gorii rekordy Polski na chwilę 
obecną są nie do przeskocze-
nia. Ale Jonasz próbuje, nie 
odpuszcza. Głęboko wierzy, 
że każda godzina treningu to 
dla niego kilka tysięcznych 
sekund mniej na zawodach.  
– Najbardziej motywujące 
jest to, że rekordy pobudzają 
mnie do dodatkowej pracy i 
ciężkich treningów – przyzna-
je. Kiedy pytam go jak przygo-
towuje się do zbliżających się 
Zimowych Mistrzostw Polski, 
odpowiada krótko:  – Ciężka 
praca i... ciężka praca.
Motywacji mu nie potrzeba. 
On sam ją ma aż zanadto. 
Pływanie dalej uważa za naj-
większą przyjemność jaka go 
spotyka każdego dnia.  – Je-
śli będzie taka możliwość, 
chciałbym swoją przyszłość 
związać z pływaniem  – koń-
czy Jonasz i z powrotem ska-
cze do basenu.  

Marcin Macha

Ma dopiero 12 lat, a w swoim dorobku srebrny medal Mistrzostw Polski, kilka złotych krążków Mistrzostw Śląska, rekordy 
Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Radlinie i wspaniałe perspektywy na przyszłość. Jest świetnym sportowcem, wie, czego 
chce i w pełni do tego dąży. 

Nie muszę Jonasza pilnować. Ciężko pracuje nad sobą każdego dnia – mówi dumna ze 
swojego podopiecznego Danuta Gerlich
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Niespełna trzydziestu zawodników wzięto udział w zawodach szacho
wych dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Marklowice.

Szachiści walczą 
o puchar wójta

W najbliższy poniedziałek, 8 grudnia, w Miejskim Ośrodku Sportu i Re
kreacji w Radlinie odbędą się dwa turnieje mikołajkowe przeznaczone dla 
najmłodszych sympatyków sportu

Najlepsi powalczą 
w Radlinie

Agatka Płaczek
- utalentowana, młodziutka 
szachistka z Marklowic, 
zwyciężczyni listopadowego 
turnieju o puchar wójta 
gminy

Srebrny medal szpadzistek Górnika Radlin w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików

Na planszy dają z siebie wszystko
SZERMIERKA Znakomicie 
prezentowali się szpadziści 
Górnika Radlin i Trójki Radlin 
w rozegranych w ostatnim cza
sie prestiżowych zawodach nie 
tylko na terenie Polski, ale całej 
Europy. Podopieczni Krzysz
tofa Urbańskiego i Bolesława 
Mika pokazują, że mogą być 
postrachem dla zawodników 
z wielu renomowanych klu
bów.

Udowodnili to m.in. podczas 
rozegranych we Wrocławiu 
Międzywojewódzkich Mi
strzostw Młodzików. Drużyna 
walcząca w składzie Aleksan
dra Stachurska, Mirosława 
Gojny oraz Arleta Pierlak wy
walczyła tytuł wicemistrzow
ski, ulegając w finałowym 
meczu drużynie AZS-AWF 
Wrocław wynikiem 45:40. W 
ramach tych zawodów roze
grane zostały także turnieje 
indywidualne. Bardzo duży 
sukces odniósł szpadzista UKS 
Trójka Radlin Jakub Ciurko, 
który zdobył brązowy medal. 
Wśród szpadzistek wysoką 
siódmą lokatę wywalczyła Mi
rosława Gojny.

Udany debiut
Mirosławy Moskwy

Zawody we Wrocławiu to 
nie jedyny turniej, w którym 
radlińscy szpadziści wywal
czyli cenne wyniki. Na plan
szach Warszawy rozegrany 
został cykl Pucharu Świata 
Juniorek do lat 20 w szpadzie 
kobiet , który był debiutem w

Dzieci ze szkoły podsta
wowej rozgrywają cykl 
czterech turniejów i 
dopiero na zakończenie 
roku szkolnego otrzy
mają puchary. Pod 
uwagę będą brane wy
niki z trzech najkorzyst
niejszych turniejów.

W listopadowych zmaga
niach wzięło udział szesna- 
ścioro młodych szachistów, 
podzielonych na dwie ka
tegorie wiekowe. W grupie 
dzieci z klas I-III zwyciężyła 
Agatka Płaczek przed Kac
prem Raczkiem i Markiem 
Małeckim. Wśród dzieci 
klas IV-VI zwyciężył Ra
dosław Marszolik, za nim 
uplasowali się Piotr Sku
pień oraz Patryk Papciak.

Frekwencja dopisała 
również na szczeblu mło
dzieży gimnazjalnej i szkół

Mirosława Moskwa, 16-letnia 
szpadzistka Górnika Radlin, 
udanie zadebiutowała w 
reprezentacji Polski podczas 
Pucharu Świata Juniorek do lat 20

reprezentacji Polski 16-letniej 
zawodniczki Górnika Radlin 
Mirosławy Moskwy. Zajęła 
ona 30 lokatę w stawce 84 za
wodniczek z 19 państw i zdo
była pierwsze punkty do listy 
rankingowej Międzynarodo
wej Federacji Szermierczej. 
Warto dodać, że 3. miejsce w 
tych zawodach zajęła inna ra- 
dlinianka Dominika Mosler, 
aktualnie reprezentująca bar
wy AZS-AWF Katowice.

Mirosława Moskwa wy
startowała także w Pucharze 
Europy Kadetek rozegranym 
w niemieckiej miejscowości 
Heidenheim. Nasza reprezen
tantka w stawce 247 zawodni
czek wywalczyła 27. miejsce i 
koleje punkty do listy klasyfika

średnich. W rozgrywkach 
wzięło udział trzynastu za
wodników. Zawody były 
bardzo wyrównane i za
kończyły się zwycięstwem 
Adama Tatarczyka. Dru
gie miejsce zajął Mateusz 
Winkler, a kolejne Konrad 
Wywioł, który musiał ro
zegrać dodatkową partię z 
Dawidem Barteczko.

Pod koniec listopada 
rozegrany został także 
turniej szachowy dla doro
słych. Zwycięstwo odniósł 
Krzysztof Wołyński przed 
Kazimierzem Olesiem i 
Tadeuszem Cudo. Niestety 
ta kategoria wiekowa była 
najsłabiej obsadzona, gdyż 
zgłosiło się tylko pięciu za
wodników. Nad organiza
cją zawodów czuwa Michał 
Karwot, instruktor gry w 
szachy, który prowadzi za
jęcia od przedszkola aż po 
gimnazjum.

(izis)

cyjnej Europejskiej Unii Szer
mierczej. Obecnie Mirosława 
Moskwa zajmuje 5 miejsce 
na liście rankingowej Polskie
go Związku Szermierczego i 
rywalizuje o prawo startu w 
Mistrzostwach Europy Kade
tów, które odbędą się w marcu 
przyszłego roku w Bourges we 
Francji.

Do bardzo udanych należy 
także zaliczyć start radlińskich 
szpadzistów w Międzynarodo
wym Turnieju Szermierczym 
o Puchar Opola. W kategorii 
juniorów młodszych 2 lokatę 
wywalczył Michał Mężyk, a 
zwyciężył Grzegorz Guenther 
ze Startu Opole. W kategorii 
młodzików dwie pierwsze 
lokaty wywalczyli szpadziści 
Górnika Radlin. Zwyciężył 
Mateusz Rok przed Markiem 
Zabawą. Wysokie siódme miej
sce zajął kolejny radliński szpa- 
dzista Tomasz Wróblewski. 
Trenerem tych zawodników 
jest Bolesław Mika.

Urbański i Mika 
we władzach ŚZS

W Katowicach odbyło się 
walne zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze Śląskiego Związ
ku Szermierczego, na którym 
dokonano wyboru prezesa, za
rządu oraz komisji rewizyjnej 
tego związku. Do zarządu na 
drugą kadencję z rzędu został 
wybrany Krzysztof Urbański, 
natomiast przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej został Bo
lesław Mika. Marcin Macha

SPORT Pierwszym z nich bę
dzie turniej minisiatkówki 
chłopców o Puchar Dyrekto
ra Zespołu Szkół Sportowych 
nr 2 w Radlinie. Zawody or
ganizowane są przez Siat
karski Klub Górnik Radlin, 
a także ZSS nr 2 w Radlinie 
i zgromadzą cztery najlepsze 
drużyny siatkarskie z całego 
regionu: SK Górnik Radlin, 
KS AZS Rafako Racibórz, KS

Tylko w tym roku członkowie sekcji rowerowej „Koło” przejechali prawie 
57 tys. kilometrówKręcą przez cały rok

Członkowie sekcji „Koło" podczas podsumowania tegorocznego sezonu

PSZÓW Sekcja działa od pię

ciu lat przy Towarzystwie 
Przyjaciół Pszowa. Jej człon
kowie organizują wycieczki 
rowerowe po Polsce i Cze
chach. Wyprawy są okazją 
nie tylko do odnotowania na 
swoim koncie kolejnych kilo
metrów i zdobycia punktów.

- Przy okazji wyjazdów sta
ramy się poznać ciekawych lu
dzi lub odwiedzić interesujące 
miejsca. Tylko w tym roku by
liśmy w muzeum w Kobiórze,

Dominika Mosler złotą medalistką Drużynowych Mistrzostw Europy 
Juniorek w Szpadzie

Dominika mistrzynią Europy
SZERMIERKA Wywodząca się 
z sekcji szermierczej Górni
ka Radlin Dominika Mosler 
zdobyła złoty medal podczas 
rozgrywanych w Amster
damie Drużynowych Mi
strzostw Europy Juniorek w 
szpadzie. Zawodniczka, któ
ra dzisiaj reprezentuje barwy 
AZS Katowice, wystąpiła we 
wszystkich meczach uzysku
jąc najlepszy bilans trafień 
wśród wszystkich zawodni
czek walczących w repre
zentacji Polski. Polki kolejno

Jastrzębie Borynia i TS Volley 
Rybnik. Zawody rozpoczną 
się o godz. 10.00, a patronat 
prasowy objęły Nowiny Wo
dzisławskie.

W tym samym czasie na 
pływalni radlińskiego MO- 
SiR-u odbędą się tradycyjne 
już w Radlinie Mikołajkowe 
Zawody Pływackie. Zgro
madzą one najmłodszych 
adeptów pływania z całego

spacerowaliśmy po ogrodzie 
botanicznym koło Opavy 
- wylicza Paweł Kowol, szef 
pszowskiej sekcji.

Grupa stara się tak orga
nizować wyjazd, aby był 
dostosowany do potrzeb 
wszystkich. W rowerowych 
wyprawach członkom „Koła” 
towarzyszą także osoby nie- 
zrzeszone w sekcji.

Najdłuższą, i jak się okaza
ło, najtrudniejszą trasą była 
pielgrzymka do Wadowic.

pokonały Turcję 45:19, Wiel
ką Brytanię 45:25, Niemcy 
45:37, a wfinale uchodzące 
za faworytki turnieju, repre
zentantki Włoch 45:38.

Oprócz Dominiki w dru
żynie polskiej walczyły. Ewa 
Nelip (AZS-AWF Warszawa), 
Katarzyna Dąbrowa (AZS- 
-AWF Wrocław) oraz Natalia 
Królak (Legia Warszawa).

Mosler zanotowała także 
bardzo udany występ w tur
nieju indywidualnym gdzie 
w stawce 94 zawodniczek

powiatu wodzisławskiego. 
Regulamin przewiduje start 
zawodników nawet do 9 roku 
życia, którzy mogą się ścigać 
na dystansie 25 metrów sty
lem dowolnym lub grzbieto
wym. Zgłoszenia do udziału 
w zawodach przyjmowane są 
do 5 grudnia przez trenerów 
prowadzących grupy sporto
we lub na adres w.szulcik@in- 
teria.pl. Marcin Macha

Rowerzyści z Pszowa prze
jechali wówczas 211 km. 
W drodze powrotnej jazdę 
znacznie utrudniała potęż
na burza, która przeszła nad 
regionem.

Podsumowanie tegorocz
nego sezonu odbyło się 
25 listopada.

- Teraz przyszedł czas na 
obmyślenie planu rowero
wych wojaży w przyszłym 
roku - dodaje Paweł Kowol.

(j.sp)

z 23 państw dotarła do fina
łu, zajmując ostatecznie 8. 
miejsce. Drogę do medalu 
zamknęła jej późniejsza mi
strzyni Europy, Edina Antal 
z Węgier, która pokonała Do
minikę wynikiem 15:9.

Obecnie Mosler zajmuje 2 
miejsce na liście rankingowej 
Polskiego Związku Szermier
czego dające jej prawo startu 
w przyszłorocznych Mistrzo
stwach Świata Juniorów, któ
re odbędą się w Belfaście.

Marcin Macha
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Odra Wodzisław zakończyła jesienne występy w Wodzisławiu. W minionym tygodniu w meczu z Ruchem Chorzów wodzisła 
wianie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Ekstraklasy, a w niedzielę podejmowali u siebie uczestnika Pucharu 
UEFA Lecha Poznań.

Zmęczony Lech lepszy od Odry
PIŁKA NOŻNA Derby Śląska 

w Wodzisławiu nie zachwy
ciły. Mecz Odry Wodzisław 
z sąsiadem zza miedzy był 
nie tyle nudny, co przynajm
niej zastanawiający. Obu 
drużynom wystarczał remis 
do awansu do ćwierćfinału 
Pucharu Ekstraklasy. Wtedy 
Górnik Zabrze - nawet jeśli 
wygra z Polonią Bytom - zaj- 
mie trzecie miejsce i nie zdoła 
awansować do kolejnej fazy 
rozgrywek. Tak też się stało. 
Wodzisławianie trafili do siat
ki rywala już w 5, minucie 
meczu, kiedy wspaniałym 
strzałem popisał się Tomasz 
Moskal. Bramkę wyrównują
cą strzelił tuż przed końcem 
meczu Piotr Ćwielong po 

czym zmarznięci i zirytowa
ni na trybunach kibice wrza
snęli głośnym śmiechem. 
Przeciw takim domysłom 
zaprotestował Ryszard Wie
czorek. - Nie rozumiem tych 
domysłów. Chcieliśmy wy
grać ten mecz, ale uszło z nas 
powietrze - przekonywał tre
ner. Trener Ruchu Bogusław 
Pietrzak wypalił natomiast: 
Obydwie strony mogą być za

dowolone z tego rezultatu... 
Kolejne mecze Pucharu

Ekstraklasy dopiero na wio
snę, ale przed nami jeszcze 
końcówka jesiennych roz
grywek zaliczanych nomen 
omen do rundy wiosennej. 
W minioną niedzielę wo
dzisławianie spotkali się z 
drużyną Franciszka Smudy. 
Lech Poznań, uczestnik roz
grywek Pucharu UEFA, wró
cił niedawno z Moskwy, gdzie 
rozegrał mecz z tamtejszym 
CSKA. Kibice wodzisławskiej 
Odry i sami piłkarze po cichu 
liczyli na słabszą dyspozycję 
lechitów i na trzy punkty w 
ostatnim meczu tego roku 
w Wodzisławiu. Nic z tego. 
Wprawdzie wodzisławianie 
uzyskali przewagę na począt
ku meczu, ale jedyna bramka 
zasiliła konto gości. Stało się 
to w 22. minucie, kiedy wbie
gającego w pole karne Odry 
Hernana Rengifo sfaulował 
tuż przed linią Jacek Kowal
czyk. Arbiter główny Jacek 
Walczyński od razu pokazał 
Kowalczykowi żółty kartonik, 
a lechitom pozwolił na wyko
nywanie rzutu wolnego. Do

Sytuacja, w której Jacek Kowalczyk fauluje Hernana Rengifo. Po tym faulu arbietr odgwizduje przewinienie i Stilic strzelił jedyną 
bramkę meczu.
piłki podszedł Semir Stilic 
i precyzyjnym uderzeniem 
ulokował piłkę w siatce kom
pletnie zaskoczonego Adama 
Stachowiaka. Warto dodać, 
że był to pierwszy celny strzał

gości w tym spotkaniu, a po 
jego zakończeniu okazało się, 
że dał Lechowi fotel lidera.

W drugiej połowie wodzi- 
sławianie próbowali atako
wać bramkę Ivana Turina, ale

próby przedostania się pod 
pole karne gości kończyły się 
na rosłych obrońcach.

Ostatnim występem 
podopiecznych Ryszarda 
Wieczorka będzie mecz w

Krakowie, gdzie wodzisła- 
wianie podejmować będą 
kolejnego lidera rozgrywek 
- Wisłę. Spotkanie odbędzie 

się 5 grudnia o godz. 20.00.
Marcin Macha

Walczyli
z okazji Barbórki

Zwycięzcy kategorii open: Zwycięzca Marek Kaczorek, Bogusław 
Balawajder - 2. miejsce i Mirosław Lewczuk - 3. miejsce

Młodzicy Górnika Radlin rozegrali najgorszy sezon ostatnich lat

Najmłodsi „górnicy” niżej niż zwykle

TENIS STOŁOWY Turniej 
stołowego Barbórka 2008 odbył 
się w minioną niedzielę w Szko
le Podstawowej nr 1 w Pszowie. 
Najlepszymi zawodnikami oka
zali się Marek Kaczorek, Bogu
sław Balawajder i Jurij Fomin. 
Inicjatorem imprezy był Urząd 
Miasta Pszów oraz Związek Za
wodowy „Kadra” przy kopalni 
„Anna”. Honorowy patronat 
nad zawodami objął burmistrz 
Pszowa Marek Hawel, który 
ufundował także nagrody, pu
chary i dyplomy dla zwycięz
ców. Rozgrywki toczyły się w 
kategoriach wiekowych: do 45 
lat, powyżej 45 lat i open. 
Wyniki w poszczególnych 
kategoriach:

Open: 1m. Marek Kaczorek
- MUKS Jedynka Pszów, 2m. 
Bogusław Balawajder - MUKS 
Jedynka Pszów, 3m. Mirosław 
Lewczuk - Świętochłowice, 4m. 
Fomin Jurij - Mysłowice. 
Kategoria do 45 lat: 1m. Bogu
sław Balawajder - MUKS Jedyn
ka Pszów, 2m. Marek Kaczorek
- MUKS Jedynka Pszów, 3m. 
Dariusz Kubin - Kuźnia Rybnik, 
4m. Jacek Balawajder - MUKS 
Jedynka Pszów.
Kategoria powyżej 45 lat: 1m. 
Fomin Jurij - Mysłowice, 2m. 
Mirosław Lewczuk - Święto
chłowice, 3m. Zbigniew Siód- 
mok - Bojanów, 4m. Janusz 
Makowski - TKKF Wodzisław.

Marcin Macha

SIATKÓWKA Drużyna mło

dzików, czyli najmłodszych 
zawodników Górnika Ra
dlin, fatalnie zaprezentowała 
się w tegorocznych rozgryw
kach ligowych śląskiego 

Związku Piłki Siatkowej w 
Katowicach. Tradycją stało 
się już, że najmłodsi pod
opieczni Marka Przybysza 
sięgali po najwyższe laury w 
województwie śląskim. Tym 
razem powalczą jedynie o 
miejsca od 9 do 16. Zadecy
dowała o tym ostatnia runda 
rozgrywek, w której radli- 
nianie zajęli trzecie miejsce 
w tabeli, co zepchnęło ich 
zdecydowanie niżej w klasy
fikacji niż w zeszłym roku. 
Rywalizowali tu z BBTS Biel
sko-Biała, KS Jastrzębie Bo- 
rynia i MOSiR Zabrze. - To 
jest zupełnie inna grupa za
wodników niż w zeszłorocz
nych rozgrywkach. Mają 
spore braki w wyszkoleniu 
i widać to w każdym meczu
- mówi Marek Przybysz.
- To jest najsłabszy sezon od 
wielu lat. Odkąd tu pracuję z 
młodzieżą nie pamiętam, aby 
młodzicy uplasowali się na 
takim poziomie. Zazwyczaj 
awansowaliśmy do najlepszej 
ósemki, czasem do czwórki. 
Teraz gramy o przysłowiową 
czapkę śliwek. Trzeba także 
przyznać, że trafiliśmy do

bardzo silnej grupy. Na Ślą
sku jest 6 naprawdę mocnych 
zespołów w młodzikach i trzy 
spotkały się w jednej grupie. 
Ktoś musiał odpaść - dodaje 
Przybysz.

Źle się ustawili
Fatalna dyspozycja radliń

skich siatkarzy uwidoczni
ła się w szczególny sposób 
w ostatnim turnieju, który 
odbył się w sali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Radlinie. Największą bolącz
ką, z jaką borykali się pod
opieczni Marka Przybysza 
to... ustawienie. W drugim 
secie meczu z zabrzańskim Marcin Macha

Tegoroczny sezon młodzików Górnika Radlin to jeden z najgorszych w ostatnich latach

MOSiR-em młodzicy Gór
nika seriami tracili punkty 
po błędach w ustawieniu. - 
W podstawowej szóstce nie 
ma problemu z ustawieniem 
- mówi Przybysz. - Wystar
czy jednak, że wpuszczę na 
boisko dwóch zawodników 
z ławki i na boisku robi się 
takie zamieszanie, że głowa 
boli. To jest sport dla ludzi 
inteligentnych i troszeczkę 
więcej trzeba myśleć. Nie
kiedy celowo puszczam 
tych zawodników, bo chcę 
im zwrócić uwagę na to, co 
robimy na treningach przez 
cały tydzień - dodaje Przy
bysz.

Jak grali?
Wyniki siatkarzy z Radlina 

trzeciej fazy rozgrywek: KS 
Jastrzębie Borynia - SK Gór
nik Radlin 2:0 (25:19, 25:17), 
SK Górnik Radlin - BBTS 
Włókniarz Bielsko-Biała 0:2 
(17:25, 21:25), KS Jastrzębie 
Borynia - SK Górnik Radlin 
2:0 (25:20, 25:18), SK Górnik 
Radlin - SV MOSiR Zabrze 
2:0 (25:20, 25:23), SK Górnik 
Radlin - SV MOSiR Zabrze 
2:1 (25:16, 20:25, 15:8), BBTS 
Włókniarz Bielsko-Biała - 
SK Górnik Radlin 2:0 (25:20, 
26:24).
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SZACHY Dagmara Szurek w 
grupie dziewczyn do lat 12 i 
Agata Stebel w grupie dziew-
czyn do lat 8 wywalczyły zło-
te medale Mistrzostw Śląska 
w Szachach, które w miniony 
weekend odbyły się w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Ryduł-
towach. Obie zawodniczki są 
członkiniami Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Ognisko 
Rydułtowy, które od trzech 
lat działa w Rydułtowach. 
– Nie wiem co powiedzieć. 
Cieszymy się bardzo. To takie 
fajne zwieńczenie trzech lat 
działalności naszego klubu 
– mówi wzruszony opiekun 
młodych szachistów Jacek 

Dwa złote medale Mistrzostw Śląska w Szachach

Dziewczyny jesteście świetne!
Stebel i również ojciec złotej 
medalistki. 

Wygrała wśród 
skrzatów
 Agata Stebel wystartowa-
ła w 7-osobowej grupie za-
wodniczek, których wiek 
nie przekraczał 8 lat. W fi-
nale spotkała się z Wikto-
rią Cieślak, zawodniczką 
sąsiedniego Miejskiego Klu-
bu Szachowego z Rybnika. 
Wtedy była już pewna przy-
najmniej srebrnego medalu. 
Zanim usiadła do finałowej 
rozgrywki, posłuchała kilku 
cennych rad ojca i opłaciło 
się. Agacie udało się wygrać 

ten pojedynek i została Mi-
strzynią Śląska. 
 Medal z tego samego krusz-
cu wywalczyła Dagmara Szu-
rek, która wystartowała w 
grupie dziewcząt do lat 12. W 
finale wygrała z Hanną Ma-
zur, zawodniczką Hetmana 
Katowice–Szopienice i zdo-
była mistrzowski tytuł. 

Silni konkurenci 
 Dwa medale Mistrzostw 
Śląska to dla małego klubu 
z Rydułtów spore osiągnię-
cie. Klub istnieje dopiero od 
trzech lat, a już zdążył się do-
chować Mistrzów Śląska, ale 
także trzech finalistów Mi-

strzostw Polski, o czym pisa-
liśmy w ostatnich wydaniach 
„Nowin Wodzisławskich”. 
 W Rydułtowach wystarto-
wało ponad 200 zawodników 
i zawodniczek z najbardziej 
utytułowanych klubów sza-
chowych z terenu całego Ślą-
ska. Rydułtowskie środowisko 
szachowe reprezentowane 
było przez 13 zawodników 
UKS-u Ognisko Rydułtowy. 
Największe szanse na medal 
mieli wspomniani trzej fina-
liści Mistrzostw Polski: Kac-
per Bilczewski, Agata Stebel i 
Dagmara Szurek. Nie powio-
dło się jedynie Kacprowi Bil-
czewskiemu, który w grupie 

najmłodszych uczestników 
zawodów zajął 13. miejsce. 
Nieco lepiej wypadł Martin 
Rybka, który w tej grupie za-
jął 9 pozycję, a na 24. miejscu 
uplasował się Mateusz Lara. 
Wśród starszych zawodni-
ków do pierwszej dziesiątki 
zakwalifikowali się Paweł Gaj-
da, który zajął 10. miejsce w 
kategorii do lat 10 oraz Oriana 
Szurek, która w grupie dziew-
cząt do lat 14 wywalczyła 6 po-
zycję. Na dalszych pozycjach 
uplasowali się Piotr Boldys 
(13. miejsce), Jacek Krajczok 
(21. miejsce), Dawid Czarnec-
ki (24. miejsce), Bartosz Porę-
ba (28. miejsce), Aleksander 

Borecki (34. miejsce) i Marcin 
Kieś (35. miejsce). 

W drużynie słabiej 
 W rywalizacji drużynowej, 
która odbyła się w niedzielę 
zawodnicy pierwszej druży-
ny UKS-u Ognisko Rydułto-
wy wywalczyli dopiero 13. 
lokatę. Druga drużyna zna-
lazła się dopiero na 18 pozy-
cji. Zwyciężyła drużyna KŚ 
AZS Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Najlepiej z nasze-
go regionu zaprezentowała 
się drużyna z MKSz Rybnik, 
która zajęła trzecie miejsce i 
wywalczyła brązowy medal. 

Marcin Macha

FUTSAL Piłkarze halowi 
rozpoczęli nowy sezon w 
Halowej Lidze Piłkarskich 
Piątek sezonu 2008/2009. 
W pierwszym meczu spo-
tkali się starzy znajomi z 
wodzisławskich boisk, czyli 
Ekonomik z Karlikiem. Tym 
razem Karlik wygrał wyni-

kiem 4:3 i wywalczył pierw-
szy komplet punktów do 
zestawienia. W kolejnych 
dwóch spotkaniach TKKF 
Olimp rozgromił drużynę 
Madery wynikiem 13:4, a 
Bauerdach pokonał repre-
zentację WSHE wynikiem 
5:2. 

Nowiny.pl – nowe możliwości, nowe promocje
Zyskaj 360 zł! Teraz miesiąc publikacji banera w Internecie ZA DARMO!
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Piłkarze halowi 
rozpoczęli nowy sezon

Zawody co roku organizuje 
i koordynuje Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji z Wo-
dzisławiu. W tym sezonie 
w szranki stanęło 8 drużyn, 
które przez najbliższe trzy 
miesiące rywalizować będą 
o miano najlepszej. 

Marcin MachaDrużyny Karlika i Ekonomika do pierwszego meczu zaprosił Roman Zieliński, kierownik sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu 

PROMOCJA

Agata Stebel wygrała w kategorii do lat 8 Dagmara Szurek była najlepsza w grupie szachistów do 12 lat 

SPORT
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^6 grudnia 
1 od godz. 11:551
ODLOTO WE MIKOŁAJKIRYBNIK PLAZA

występy artystyczne w wykonaniu dzieci z przedszkoli 
i i ogniska „Przygoda" < -
prezentacja drużyny koszykarek UTEX ROW RYBNIK 4
liczne konkursy dla dzieci i dorosłych z cennymi nagrodami: 

klocki LEGO - Fundator:
telefon komórkowy LG - Fundator:

. PLAYSTATION 2 z grą

CZEKAJ Z NAMI NA ODLOTOWEGO MIKOŁAJA!

0Ł PARTNERZY AKCJI:

Istnieje możliwość wręczania prezentów przez Mikołaja

stokrotka
TWÓJ NAJLEPSZY SPOSÓB NA FIL

TRZY POZIOMY PRZYJEMNOŚCI 
70 lokaliCINEMA CITY

premium

PRENUMERATA
TERAZ MOŻNA ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ 
NOWIN WODZISŁAWSKICH NA POCZCIE LUB U LISTONOSZA

Tygodniki także w sprzedaży w każdym urzędzie pocztowym

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NA IlllMIlWmi Cena miesięcznej prenumeraty 8 zł
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Witajcie, nazywam się Jakub Prefeta. Jestem syn-
kiem Zofii i Marka z Rybnika. Przyszedłem na świat
23 listopada o godz. 5.25. Zaraz po urodzeniu wa-
żyłem 3200 g i miałem 56 cm długości. Pozdra-
wiam siostrę Klaudię.

Witajcie, nazywam Nikodem Wodecki. Jestem syn-
kiem Beaty i Wojciecha z Marklowic. Przyszedłem na 
świat 21 listopada o godz. 15.45. Zaraz po urodze-
niu ważyłem 3700 g i miałem 57 cm długości. 

Witajcie, nazywam się Mateusz Jakubczyk. Jestem 
synkiem Marzeny i Dawida z Rydułtów. Przyszedłem 
na świat 16 listopada o godz. 21.50. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłem 2080 g i miałem 47 cm długości. 
W domu czeka na mnie siostra Maja.

Witajcie, nazywam się Nataniel Marcol. Jestem syn-
kiem Martyny i Norberta z Rybnika. Przyszedłem na 
świat 24 listopada o godz. 10.05. Zaraz po urodze-
niu ważyłem 2900 g i miałem 54 cm długości. 

Witajcie, nazywam się Artur Śliwka. Jestem synkiem 
Basi i Piotra z Krzanowic. Przyszedłem na świat  
23 listopada o godz. 19.35. Zaraz po urodzeniu wa-
żyłem 3300 g i miałem 54 cm długości. W domu 
czeka siostra Laura.

Witajcie, nazywam się Kacper Latocha. Jestem syn-
kiem Ewy i Marka z Radlina. Przyszedłem na świat 
21 listopada o godz. 17.00. Zaraz po urodzeniu wa-
żyłem 3000 g i miałem 55 cm długości. Pozdrawiam 
starsze rodzeństwo: Elżbietę, Marcina i Łukasza.

Witajcie, nazywam się Daniel Dudek. Jestem syn-
kiem Izabeli i Alojzego z Rydułtów. Przyszedłem na 
świat 20 listopada o godz. 8.15. Zaraz po urodzeniu 
ważyłem 3600 g i miałem 56 cm długości. 

Jestem córeczką Justyny i Pawła z Pszowa. Urodzi-
łam się 22 listopada o godz. 11.45. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłam 3050 g i miałam 55 cm długości. 
Pozdrawiam siostrę Liwię.

Jestem synkiem Aldony i Zdzisława z Raszczyc. 
Przyszedłem na świat 24 listopada o godz. 10.04. 
Zaraz po urodzeniu ważyłem 4000 g i miałem  
58 cm długości. 

Jestem córeczką Agnieszki i Marka z Syryni. Uro-
dziłam się 24 listopada o godz. 8.49. Zaraz po 
urodzeniu ważyłam 4000 g i miałam 58 cm dłu-
gości. W domu czekają na mnie siostry Michaela 
i Martynka.

Nazywam się Klaudia Gronowska. Przyszłam na świat 10 października. Tuż po urodzeniu moja waga wynosi-
ła 3350 g, a długość 55 cm. Jestem drugą córeczką Moniki i Roberta z Jastrzębia.  Na zdjęciu jestem z moją 
ukochaną siostrą Zuzią.
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Jestem synkiem Mireli i Tomasza Karczków z Ryb-
nika. Przyszedłem na świat 19 listopada o godz. 
0.05. Zaraz po urodzeniu ważyłem 3460 g i mia-
łem 53 cm długości. 

Nazywam się Wiktoria Hanula. Jestem córeczką Ad-
riany i Adama z Rydułtów. Urodziłam się 26 listo-
pada o godz. 17.25. Zaraz po urodzeniu ważyłam 
4700 g i miałam 60 cm długości.

Hej, nazywam się Sandra Pampuch. Jestem córecz-
ką Małgosi i Wojciecha z Rydułtów. Urodziłam się 26 
listopada o godz. 11.01. Zaraz po urodzeniu waży-
łam 2450 g i miałam 46 cm długości. Pozdrawiam 
siostry Angelikę i Jessicę.

Witajcie, nazywam się Kamil Ullrich. Jestem syn-
kiem Beaty i Marka z Lubomi. Przyszedłem na świat  
25 listopada o godz. 13.45. Zaraz po urodzeniu wa-
żyłem 3400 g i miałem 56 cm długości. 

Witajcie, nazywam się Bartłomiej Kopaniecki. Je-
stem synkiem Anny i Jacka z Nasiedla. Przyszedłem 
na świat 25 listopada o godz. 11.45. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłem 3900 g i miałem 57 cm długości. 
W domu czeka na mnie siostra Zuzia

Witajcie, nazywam się Tomasz Gajda. Jestem syn-
kiem Beaty i Zbigniewa z Wodzisławia. Przyszedłem 
na świat 24 listopada o godz. 12.40. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłem 3500 g i miałem 55 cm długości. 
W domu czeka na mnie brat Łukasz.

Witajcie, nazywam się Rafał Grzegorzczyk. Jestem 
synkiem Aliny i Adama z Mszany. Przyszedłem na 
świat 23 listopada o godz. 8.05. Zaraz po urodze-
niu ważyłem 2700 g i miałem 50 cm długości. W 
domu czekają na mnie siostry.

Witajcie, nazywam się Emil Wieczorek. Jestem syn-
kiem Natalii i Karoliny z Wodzisławia. Przyszedłem 
na świat 26 listopada o godz. 9.40. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłem 2850 g i miałem 51cm długości. W 
domu czekają na mnie siostry Natalia i Karolina.

Witajcie, nazywam się Kubuś Popek. Jestem syn-
kiem Żanety i Sebastiana z Godowa. Przyszedłem 
na świat 18 listopada o godz. 19.00. Zaraz po uro-
dzeniu ważyłem 3170 g i miałem 54 cm długości. 
W domu czeka siostra Kinga.

Jesteśmy dziećmi Moniki i Bogusława z Wodzisławia. Przyszliśmy na świat 23 listopada. Oskar urodził się o 
godz. 14.35. Ważył wtedy 2588 g i miał 53 cm długości. Nikola jest dwie minuty młodsza i kiedy wydała 
pierwszy krzyk miała 2520 g wagi i 52 cm wzrostu. W domu na bliźniaki czeka siostra Angelika.

Witajcie, nazywam się Bartuś Pundryk. Jestem syn-
kiem Liliany i Marka z Lubomi. Przyszedłem na świat 
25 listopada o godz. 8.49. Zaraz po urodzeniu wa-
żyłem 4750 g i miałem 56 cm długości. 
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KSIĄŻKA TO PASJA

AGNIESZKA SOBICH

Baśnie z czterech stron świata
Piękne, kolorowe wydanie czterdziestu 
najpiękniejszych baśni z całego świata. 
Niezwykłe historie, pełne wyjątkowych 
bohaterów, odkryją przed wami miej-
sca, o których wcześniej nie słyszeliście. 
Znajdziecie tu opowieści z najdalszych 
zakątków kuli ziemskiej: Danii, Serbii, 
Niemiec, Francji, Litwy, Hiszpanii, Ne-
palu, Mongolii, Persji, Armenii, Japonii, 
Maroka, Brazylii, Australii itp.

Wiersze dla najmłodszych 
W książce tej znaleźć można klasycz-
ne wierszyki dla dzieci, napisane przez 
najwybitniejszych polskich poetów, 
czyli: Juliana Tuwima, Marię Konop-
nicką, Aleksandra Fredro, Stanisława 
Jachowicza i Ignacego Krasickiego. 
Są tutaj m.in. znane wszystkim po-
koleniom utwory, m.in. „Ptasie radio”, 
„Chory kotek”, „Paweł i Gaweł” czy „Lo-
komotywa”.

SOWA
KSIĘGARNIA 

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

BESTSELLERY

1. ROBERTO SAVIANO 
– Gomorra (43,90 zł)

2. TOMASZ ŁYSIAK 

 – Bliznobrody (39,90 zł)

3. CHRISTOPHER PAOLINI 

 – Brisingr (29,99 zł)

4. JERZY STUHR – Stuhrowie. Historie 
rodzinne (39,90 zł)

5. SVEN HASSEL

 – Sąd Wojenny (28 zł)

NOWOŚCI

1. MONIKA SZWAJA – Zatoka trujących 
jabłuszek (29,90 zł)

2. ALEKSANDER SOŁŻENICYN  
– Archipelag Gułag 1-3 t (129,90 zł)

3. JEREMY CLARKSON – Nie zatrzymasz 
mnie (35 zł)

4. BOGUSŁAW WOŁOSZAŃSKI – 
Testament Odessy

5. PAWEŁ NEWERLA – Dzieje Raciborza i 
jego dzielnic (60 zł)

DO WYGRANIA

Możesz wygrać te książki, wyślij SMS na nr 7101 wg wzoru: NRA nazwa naszego 
tygodnika i tytuł książki . Dopisz swoje nazwisko. Koszt SMS–a: 1,22 zł.  

DO WYGRANIA
Litery od 1 do 8 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Wyślij SMS z  hasłem i swoim 

nazwiskiem na numer 7101, wpisując: NRT i po odstępie nazwę tygodnika. Koszt SMS-a – 1,22 zł z 

VAT. Do wygrania książka Joel Rose „Kruk”. Konkurs trwa do momentu, gdy ktoś ją wygra. 

Nagrodę należy odebrać w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu.

z nagrodą

„Kruk” – Joel Rose 
W lipcu 1841 roku w Nowym Jorku znika młoda 
kobieta. Po kilku dniach jej ciało zostaje wyłowio-
ne z rzeki, wszystko wskazuje na to, że popełniono 
zbrodnię. Policja i mieszkańcy gubią się w domysłach, ślady prowadzą donikąd. Jest tyl-
ko jeden człowiek gotów podjąć się rozwikłania zagadki…

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

DO WYGRANIA

 RENATA RADŁOWSKA 
Nowohucka telenowela
To nie są reportaże. To 
historia Nowej Huty opo-
wiedziana przez miesz-
kańców, którzy noszą ją 
w sobie albo nosili (kilku 
bohaterów telenoweli już 
nie żyje). Niekiedy pewnie 
upiększają, czasem przeja-
skrawiają, wiele zapomi-
nają (może celowo), ale 
mają do tego pełne pra-
wo, bo to nie tylko histo-
ria ich dzielnicy, ale przede 
wszystkim ich życie.

DO WYGRANIA

AGNIESZKA BŁOTNICKA

Zagadka mrocznej krypty
Trójka przyjaciół staje przed 
nowym wyzwaniem! Co kry-
je się w krypcie lipskiego ko-
ścioła i kim są dwaj osobnicy 
przemykający przez miastecz-
ko w mglisty wieczór? Co zna-
czą dziwne znaki na murze w 
podziemiach? Czy Jędrek i 
jego przyjaciele rozwiążą tę 
zagadkę? Na wszystkie pyta-
nia znajdziesz odpowiedź w 
„Zagadce mrocznej krypty” 
Agnieszki Błotnickiej. Dowiesz 
się też, kim jest straszny Ne-
ron, skąd wziął się w Lipkach 
peruwiański szaman i co robi 
w miasteczku niemiecki pro-
fesor Marcus Latter.

 EWA KARWAN-JASTRZĘBSKA

Hermes 9:10
Niektórzy mają szczęście 
wędrować poza granice 
znanych im światów. Często 
wystarczy przypadek, aby 
wyruszyć w podróż, pod-
czas której wszystko stanie 
się możliwe. Ukryty Świat Se-
maforów, ponura Stacja Bez 
Powrotu, cudowna Matylda, 
intrygujące koty, Wielki Mrok 
i fruwający pociąg – to rze-
czywistość, gdzie nic nie jest 
proste i jednoznaczne. Pełna 
niebezpieczeństw wyprawa 
ma na celu nie tylko ocalenie 
Matyldy, ale też uratowanie 
całego świata. I nikt nie po-
wiedział, że to będzie łatwe.

ALVIN J. SILK

 Czym jest marketing?
Książka umożliwia pogłębia-
nie wiedzy i umiejętności w 
zakresie marketingu i została 
skonstruowana tak jak kurs 
marketingu na I roku studiów 
MBA w Harvard Business 
School. Jej autorami są osoby 
wykładające na tej uczelni. 
Podręcznik podpowiada, jak 
rozwijać i wdrażać skuteczne 
strategie marketingowe, a 
wśród szczegółowo omawia-
nych zagadnień znalazły się 
między innymi: zachowania 
konsumenta, segmentacja 
rynku, wybór rynków docelo-
wych oraz pozycjonowanie, 
opracowywanie nowych pro-
duktów i usług...

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

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

O samochodach pisze tak 
jak nikt inny na świecie...

ANNE RICE 
Nowe kroniki wampirów 

2. Wampir Vittorio
Vittorio, szlachetnie urodzo-
ny młodzieniec, żyje w Italii 
w XV wieku. Oddaje się na-
uce, podziwia dzieła sztuki, 
które powstają we Florencji 
na zamówienie Medyceuszy 
– kiedyś ma być panem rów-
nie wielkim jak jego ojciec. 
Nie wie jednak, że dni jego 
rodu są policzone, że horda 
demonów ukrywająca się 
w opuszczonym zamczysku 
już wkrótce zażąda krwawej 
ofiary. To zmysłowo opo-
wiedziana historia o poszu-
kiwaniu zemsty za śmierć 
najbliższych...

POZIOMO:
1) Śpiewał z Adą Rusowicz, 5) Czarna krowa w kropki …,10) Poglądy godne poświę-
ceń, 11) Pobiją go i do tego się cieszą, 12) Uśmiechu - od dzieci, 14) Dekoracyjny - to 
akant, 15) Dowodzi na łowisku, 17) Ashley, angielski piłkarz, 18) Pichci w kambuzie, 
19) Miejsce zsyłek Polaków, 21) Znany producent żarówek, 24) Czułość Sarmaty, 25) 
Ciekły w butli, 27) Anonim od kronik, 29) Kuchenny obrus zmywalny, 31) Obraz z 
komórki Nokia, 33) Jan …-Jeziorański, 34) Ryś-Ferens, polska panczenistka, 35) Ko-
lor odzieży wojskowej, 36) Naczynie z rączką, 37) Ogólny obraz postaci.

PIONOWO:
1) Punkt sprzedawania prasy, 2) Siła wsteczna przy strzale, 3) Wypęd owiec na hale, 
4) … Purple, zespół, 5) Ewa, jazzująca piosenkarka, 6) Browar z giełdy, 7) Palindro-
mowy wirnik, 8) Pruski reżim w wojsku, 9) Mściwe odwzajemnienie się, 13) Piórowy 
w aucie, 16) Długopis do żelaza, 20) Arena zmagań pływaka, 21) Gazowy w kuchni, 
22) Dzielnica Lublina, 23) Kasztan na torze, 24) Śmieszy cyrkową publikę, 25) Kinga 
z „Samego życia”, 26) Niejeden na górskim stoku, 28) Hektary farmera, 30) AS …, 
piłkarze z Rzymu, 32) … Maria Orozco, grała w telenoweli „Brzydula”.

KRZYŻÓWKA
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WYPOŻYCZAJ ZA GROSZE

Możesz wypoży-
czać filmy z kate-
gorii od „A” do „D” 
z 99% rabatem. 
Wybór jest ogrom-
ny w każdym z gatunków. Wygraj 4 takie 
rabatowe wypożyczenia – wyślij SMS na 
numer 7101 według wzoru: NWX nazwę 
sieci videotek, sponsora konkursu. Dopisz 
imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Jeden 
SMS kosztuje 1,22 zł z VAT.   

WYGRAJ 
TALON

1. Hancock
 Są na świecie bohaterowie... super-

-bohaterowie... i jest Hancock 
(Will Smith). Duża władza wiąże 
się z dużą odpowiedzialnością i 
wszyscy o tym wiedzą...

HITY

1. Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka 
– przygodowy

 Przebój kinowy „Mumia” doczekał 
się trzeciej odsłony. Tym razem 
los rzuca bohaterów do Azji.

 2. Nieszczęścia chodzą parami
 3. Ostatni pociąg – dramat 
 4. Martwa stacja: Upadek – anim.
 5. Koniec koszmaru– horror

NOWE

RYBNIK  
ul. Kilińskiego 37b, 

ul. Zebrzydowicka 40

RACIBÓRZ  
ul. Żółkiewskiego 22 

RYDUŁTOWY  
ul. Raciborska 415

WODZISŁAW Śl.  
Os. XXX – lecia 62a/13

   2.  Kung Fu Panda – animacja
 3. Angielska robota – sensacyjny
 4.  Królowie ulicy – thriller
 5.  Opow. z Narnii: Książę Kaspian
 6.  Dungeon Siege: w Imię Króla
 7. Dorwać Smarta – komedia
 8. Indiana Jones i Królestwo Kryszta-

łowej Czaszki
 9. Kochanice króla – dramat
 10. Co się zdarzyło w Las Vegas

ZAPOWIEDZI

 1. Red – sensacyjny 3 grudnia
 2. Cudowne Święta Jonatana 

– obyczajowy grudzień
 3. Jeszcze dalej niż Północ – kome-

dia grudzień
 4. Chłopaki też płaczą – kom. styczeń
 5. Podróż do wnętrza ziemi 3D
   – przygodowy styczeń

BLOND AMBICJA
 KOMEDIA ROMANTYCZNA

Śliczna blondynka o imieniu 
Katie (Jessica Simpson) wie-
dzie spokojne życie w małym 
miasteczku w Oklahomie. Jej 
jedynym marzeniem jest dłu-
go wyczekiwany ślub z uko-
chanym chłopakiem. Kiedy 
ten wyjeżdża tymczasowo do 
Nowego Jorku, Jessica posta-
nawia zrobić mu niespodzian-
kę i złożyć niezapowiedzianą 
wizytę. Niespodzianka jest 
obustronna, bowiem okazuje 
się, że ukochany dzieli łoże z 
pewną brunetką... Załamana 
Jessica musi sobie jakoś pora-
dzić sama w wielkim mieście. 

WYGRAJ DVD!

Wyślij SMS-a na numer 7101 
(koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru: NRP nazwa naszego tygodnika i tytuł filmu. Dopisz
swoje nazwisko.

wygraj płytę DVD
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Taxi za darmochę!
Wyślĳ SMS na numer 7101 wg wzoru:

NWC Taxi Twoje imię i nazwisko  
(np. NWC Taxi Jan Kowalski); koszt 1,22 zł z VAT

Do wygrania zestawy po 2 talony o wartości 15 zł każdy 
na kurs taksówką Radio Taxi Racibórz.

Konkurs trwa przez tydzień

KINO DOMOWE

SEKRET PAHELI
 ROMANS

Lachchi (Rani Mukherjee) 
mieszka w Radźastanie. Jako 
dobrze wychowana córka, 
wychodzi za mąż za męż-
czyznę, którego wybrali dla 
niej rodzice. Jest nim Kishan 
(Shahrukh Khan) – pocho-
dzący z rodziny kupieckiej, 
młody mężczyzna. W drodze 
do wspólnego domu Kishan 
zamiast zająć się nowo po-
ślubioną żoną, zagłębia się 
w księgach rachunkowych. 
Na jednym z postojów Lach-
chi schodzi do studni. Odnosi 
wrażenie, że ktoś ją obserwu-
je. Przy studni mieszka Duch. 
Gdy widzi dziewczynę zako-
chuje się w niej bez pamięci..

WYGRAJ DVD!

Wyślij SMS-a na numer 7101 
(koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru: NRP nazwa naszego tygodnika i tytuł filmu. Dopisz
swoje nazwisko.

wygraj płytę DVD

SEKS I DZIEWCZYNA
 DRAMAT

Alex dorasta w rodzinie nie-
zwykle liberalnej i nieuzna-
jącej tematów tabu. Życie 
wydaje się proste i przyjemne 
– mając u boku wspaniałego 
chłopaka i mnóstwo przy-
jaciółek 16-latka jest pewna 
swej przyszłości tancerki. Aż 
pewnego dnia jej świat za-
czyna się rozpadać: rodzice 
postanawiają się rozwieść, 
chłopak wykazuje większe za-
interesowanie alkoholem, niż 
nią, a przyjaciółek nigdy nie 
ma, gdy są potrzebne. Jakby 
tego było mało, nauczycielka 
tańca wywiera na nią coraz 
większą presję... 

WYGRAJ DVD!

Wyślij SMS-a na numer 7101 (koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru: NRP nazwa naszego tygo-
dnika i tytuł filmu. Dopisz swoje nazwisko.

wygraj płytę DVD

ŚWIADEK BEZ PAMIĘCI
DRAMAT

Wydawałoby się, że Chris 
Pratt jest prawdziwym dziec-
kiem szczęścia. Pochodzący 
z majętnej rodziny obiecu-
jący sportowiec, gwiazda 
drużyny hokeja, ze śliczną 
dziewczyną u boku i wspa-
niałymi perspektywami na 
przyszłość. Jednak w ułamku 
sekundy traci to wszystko – w 
następstwie wypadku samo-
chodowego doznaje obrażeń 
mózgu i częściowo traci pa-
mięć. Po powrocie ze szpitala 
zamieszkuje ze swym przyja-
cielem. Udaje mu się zdobyć 
pracę nocnego sprzątacza w 
lokalnym oddziale banku... 

WYGRAJ DVD!

Wyślij SMS-a na numer 7101 (koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru: NRP nazwa naszego tygo-
dnika i tytuł filmu. Dopisz swoje nazwisko.

wygraj płytę DVD

GŁUPIA I GŁUPSZA
KOMEDIA

Dwie blond piękności przy-
padkowo są świadkami po-
rachunku gangów. Dwóch 
członków gangu bierze je 
omyłkowo za zabójców. Są 
przekonani, że ślicznotki to 
najlepszy zabójczy duet do 
wynajęcia, zatem oferują im 
sporą wypłatę w zamian za 
„sprzątnięcie” pana Wonga, 
szefa chińskiej mafii. Kom-
pletnie niezorientowane 
seksbomby chętnie przyjmu-
ją zlecenie. Wyruszają tym 
samym na szaloną przygodę, 
podczas której bedą unikać 
agentów federalnych i praw-
dziwych zabójców. 

WYGRAJ DVD!

Wyślij SMS-a na numer 7101 (koszt 1,22 zł z VAT) wg wzoru: NRP nazwa naszego tygo-
dnika i tytuł filmu. Dopisz swoje nazwisko.

wygraj płytę DVD

KINO DOMOWE

Horoskop

BYK (21.04–20.05)
Tydzień może być nerwowy i stresujący. 
Lepiej opanuj emocje. Praca: Unikaj 

konfliktów. Zdystansowanie się do sytuacji pozwoli ci
na uniknięcie problemów. Finanse: W tym tygodniu 
nie zaciągaj kredytów i nie pożyczaj nikomu gotówki.
Miłość: Sytuacja dość drażliwa, możliwa mała sprzeczka. 
Spotkanie może odwlec się w czasie.

RYBY (21.02–20.03)
Być może ten tydzień będzie impulsem 
do zakończenia twoich problemów. 

Praca:  Niewykluczone uspokojenie i wyciszenie sytuacji 
poprzez ugodę lub  kompromis. Finanse: Zawsze znajdzie 
się wyjście z sytuacji, niemniej jednak czasem trzeba 
zaakceptować swoje błędy. Miłość: Ten tydzień pozwoli 
ci na zrozumienie sytuacji. Oczekuj pozytywów.

WODNIK (21.01–20.02)
Zapowiada się niezwykły, zawirowany, a 
nawet i magiczny tydzień. Praca: Możliwe 

lukratywne wyjazdy biznesowe lub udane delegacje.
Finanse: Możliwe wydatki na przyjemności. Lepiej nie 
poddawaj się magii  chwili i policz swoje aktywa. Miłość: 
Być może poznasz kogoś nagle i niespodziewanie. 
Kolorowy zawrót  głowy.

KOZIOROŻEC (22.12–20.01)
Możliwe, że ten tydzień zaowocuje pozy-
tywnymi zmianami i  nieprzewidywalnymi 

wydarzeniami. Praca: Pozytywy, dobre wiadomości, 
możliwe korzystne zmiany. Dobra  informacja zawodowa. 
Finanse: Tydzień zainicjuje w finansachdobrezmianyna
przyszłość. Miłość:  Teraz możesz spodziewać się wszystk-
iego,  sprawy nabiorą tempa.

STRZELEC (24.11–21.12)
Zapowiada się dość refleksyjnyiowocny
w przemyślenia tydzień. Praca: Możliwe, 

że twoje problemy są związane z niedokładnym  pos-
trzeganiem rzeczywistości. Finanse: Zawsze znajdzie się 
wyjście z trudnej sytuacji. Niemniej trzeba  go poszukać. 
Miłość: Jeśli pozwalasz, by ktoś kontrolował twoje życie 
uczuciowe, to  jest właśnie tak, jak teraz.

SKORPION (24.10–23.11)
Być może ten tydzień przyniesie chwilową 
stagnację i zatrzymanie się biegu spraw. 

Praca: Możliwy chwilowy zastój, co w efekcie możesz 
przeznaczyć na planowanie przyszłości. Finanse: Być 
może opóźnione płatności nie zachwieją twoimi  
finansami.Miłość:Pamiętaj,żerozczarowaniepartnerem
jest przyczyną własnego dyskomfortu psychicznego.

WAGA (23.09–23.10)
Możliwe, że ten tydzień przyniesie ci 
unormowanie się i uporządkowanie 

pewnych spraw. Praca: Możliwe podpisanie umowy lub 
dokumentów, na których ci zależy. Finanse: Niewyklu-
czona poprawa lub nawet spory wzrost zasobów na 
twoim koncie. Miłość: Jeśli myślisz o trwalszych relac-
jach z partnerem, nadszedł czas na ich umocnienie.

PANNA (23.08–22.09)
Tydzień może być spokojny, a nawet nud-
ny, bez wielkich wzlotów, ani też upad-

ków. Praca: Nie licz na szybkie zakończenie problemu, 
musisz jeszcze poczekać. Finanse: Na razie stagnacja, 
realizacja zysków może nastąpić później.Miłość: Może 
nadszedł czas na zadbanie o siebie, samoakceptację i 
szacunek do własnej osoby.

LEW (23.07–22.08)
Możliwe, że ten tydzień pozwoli ci 
inaczej spojrzeć na ludzkie gadanie. 

Praca: Możesz otrzymać pracę lub zmienić na lepszą. 
Wiadomości nadejdą  droga ustną. Finanse: Nie daj się 
zwieść pozornemu gadaniu. Finanse uratujesz  prosząc 
o radę eksperta. Miłość: Nie słuchaj czyjegoś gadania, 
kieruj się własnym sercem. Pamiętaj to twoje życie.

RAK (22.06–22.07)
Ten tydzień powinien przynieść ci wiele 
spokoju i dać szansę zrozumienia trud-

nych spraw. Praca: Dotychczasowe problemy powin-
ny zostać pozytywnie załatwione.  Możliwe ugody. 
Finanse: Niewykluczone, że twoje trudne sprawy fin-
ansowe znajdą szczęśliwe wyjście. Miłość: Postaraj się 
zrozumieć partnera, on myśli podobnie jak ty.

BLIŹNIĘTA (21.05–21.06)
Zapowiada się owocny w pozytywne 
wydarzenia tydzień. Praca: Możliwe 

spotkania biznesowe w większym gronie lub wyjazdy 
integracyjne. Finanse: Poprzez współdziałanie z dużymi 
grupami ludzi masz szansę na zarobienie dodatkowych 
pieniędzy. Miłość: Jeśli jesteś samotny możesz liczyć na 
spotkanie przyszłego partnera.

BARAN (21.03–20.04)
Los  utuli cię w ramionach i ześle chwilki 
radości. Praca:  Dbaj o dobre relacje 

z kobietami W pracy pomoc ze strony kobiet oraz 
współpraca z nimi. Finanse: Twój budżet zostanie  
podratowany przez pożyczkę, której udzieli ci kobieta 
z rodziny Miłość: W miłości dobre i ciepłe chwile, więcej 
uczuć przyjacielskich, delikatnych i czułych.

Zadaj pytanie Naszym Wróżkom  
na www.wrozbyonline.pl

Ponad 80 profesjonalnych ekspertów!

 Środa, 03.12.2008 432 „Mittendrin” 
18:00 na www.mittendrin.vdg.pl o 22:05 w radiu Vanessa 
Magazyn młodzieżowy w j. niemieckim na aktualny temat. W programie: wszystko 
wokół tematu, reportaże z powiatu raciborskiego i nie tylko, wywiady z ekspertami, 
zapowiedzi kulturalne, minisłuchowisko i dużo muzyki.

Niedziela, 07.12.2008 „Die Deutsche Stimme aus Ratibor”
13:00 na www.mittendrin.vdg.pl o 11:05 w radiu Vanessa 
Koncert życzeń w j. niemieckim. W programie: reportaże na aktualne tematy z 
powiatu raciborskiego i nie tylko, reportaż na temat Śląskiego Podwieczorku w 
Liceum Ekonomicznym, reportaż minisłuchowisko, życzenia i pozdrowienia oraz dużo 
niemieckich „Szlagrów”.    
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05.45	 Notacje, cykl dok.
06.00	Kawa czy herbata?
07.50	 Leksykon PRL, felieton
08.00	Wiadomości, Pogoda
08.15	 Kwadrans po ósmej
08.35	Tata Lew, serial anim. 
08.50	Bajki rosyjskie, film anim. 
09.10	 Jedynkowe Przedszkole
09.35	 Legenda Nezha, serial anim. 
10.05	 Moda na sukces, serial USA
10.55	 Faceci do wzięcia, serial TVP
11.20	 W-skersi, mag.
12.00	 Wiadomości
12.10	 Agrobiznes
12.20	 Tak jak w Unii
12.40	 Plebania, telenowela TVP
13.05	 Klan, telenowela TVP
13.30	 Jaka to melodia?, quiz
13.55	 Smaki polskie, mag. 
14.10	 Podróżnik, Bora Bora
14.30	 Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie. . .
15.00	 Wiadomości, Pogoda
15.10	 Bądź modna, cykl dok. GB
16.05	 Moda na sukces, serial USA
17.00	 Teleexpress
17.20	 Celownik, mag.
17.30	 Klan, telenowela TVP
18.00	 Jaka to melodia?, quiz
18.30	 Plebania, telenowela TVP
18.55	 300 % normy, pytanie
19.00	 Wieczorynka
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda 
20.20	W krainie dreszczowców, 

Atak szarańczy, film kata-
strof. USA 2005

22.00	Wydział Zabójstw, Nauczy-
cielka, serial krym.

22.25	Misja specjalna, mag. 
23.00	 Perły Millennium, Marilyn, 

ostatnie seanse, film dok. 
prod. Francja 2008

00.35	W imię sprawiedliwości, 
dramat USA 1999

02.00	Ktokolwiek widział, ktokol-
wiek wie. . .

02.30	Notacje, cykl dok.
02.40	Zakończenie dnia
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06.05	Złotopolscy, telenowela TVP
06.35	Dwójka Dzieciom, Pomocnik 

św. Mikołaja, serial anim. 
prod. Francja 2006

06.50	Telezakupy
07.10	 Rocznica Metropolity, rep.
07.30	 Harry i Hendersonowie, 

serial kom. USA 1990
08.00	Pytanie na śniadanie
10.15	 M jak miłość, serial obycz.
11.10	 Codzienna 2 m. 3, serial kom. 
11.40	 Bulionerzy, serial kom. TVP
12.10	 Everwood, serial obycz. USA
13.00	 Jak się nie ubierać, serial 

dok. Wielka Brytania 2006
14.05	 Dzieciaki górą, teleturniej
15.00	 Dla niesłyszących, M jak 

miłość, serial TVP
16.00	 Wakacje z duchami, serial
16.35	 Nie ma to jak hotel, serial 

kom. prod. USA 2005
17.00	 Magazyn Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
17.10	 Na wariackich papierach, 

serial kom. USA 1985
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram
18.59	 Pogoda
19.05	 Koło fortuny, teleturniej
19.35	 Kocham Kino na Festiwalu 

Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych, Plus Camerimage 
2008 

20.05	 Barwy szczęścia, serial TVP
20.40	M jak miłość, serial TVP
21.35	 Kulisy serialu M jak miłość
21.45	 Mag. Ekspresu Reporterów
22.30	Wieczór filmowy Kocham 

Kino, Linia życia, film fab. 
prod. USA 1990

00.30	Panorama
00.50	Kocham kino na bis, Wiek 

niewinności, dramat prod. 
USA 1993

03.05	 Noc Zagadek, teleturniej 
interaktywny 

04.10	 Zakończenie programu

06.00	Żar młodości, serial obycz.
07.00	 TV market
07.15	 Wielka wygrana, teleturniej
08.00	Dotyk anioła, serial obycz., 

USA 1995
09.00	 Miodowe lata 9, serial kom. 
09.55	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom., Polska 2005
10.55	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica 5, serial kom., USA 2001
11.25	 Samo życie, serial obycz., 

Polska 2008
11.55	 Nowe przygody Tequili i 

Bonettiego, serial sens., 
Włochy 2000

13.00	 Fabryka Gwiazd Akademia, 
rozrywka

14.00	 Pierwsza miłość, serial 
obycz., Polska 2008

14.45	 Sabrina, nastoletnia czarow-
nica 5, serial kom., USA 2001

15.15	 Świat według Bundych 6, 
serial kom., USA 1997

15.50	 Wydarzenia, Pogoda
16.15	 Interwencja
16.35	 Miodowe lata 9, serial kom., 

Polska 2003
17.30	 Fabryka Gwiazd Akademia, 

rozrywka
18.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz., Polska 2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport,	Pogoda
19.30	 Samo życie, serial obycz., 

Polska 2008
20.00	Negocjator - film sens., USA 

1998 
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

filmu)
23.05	 Ike. Odliczanie do inwazji 

- dramat wojenny, USA 2004
00.55	Fala zbrodni 3, serial sens., 

Polska 2006 
01.45	 Rajska plaża - rozrywka
02.45	 Tajemnice losu
03.45	 Zakazana kamera, rozrywka 
04.45	Nocne randki - rozrywka 
05.15	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

CT1

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Co to? kto to?
08.45	Schlesien Journal
16.45	 Aktualności,	Pogoda
16.50	 Relacje
17.00	 Wokół nas
18.00	 Aktualności,	Pogoda,	Sport
18.45	 Mam świetną pracę
19.00	 Propozycje do śląskiej listy 

przebojów - rozrywka
19.10	 Bliżej natury
19.40	 Punkt widzenia - pr. public.
19.55	 TV Katowice zaprasza
21.45	 Aktualności
22.00	Sport,	Mag. meteo

07.15	 Okiem kamery	 07.30 Raport	
07.58 przesłuchanie/rep. 08.15 
Znane i mniej znane	 08.26 Okiem 
kamery	08.40 Muzyka	10.15 Okiem 
kamery	 10.30 Raport	 10.58 prze-
słuchanie/rep.	 11.15 Znane i mniej 
znane	 11.26 Okiem kamery	 11.40 
Muzyka	13.15 Okiem kamery	13.30 
Raport	 13.58 przesłuchanie/rep. 
14.15 Znane i mniej znane	 14.26 
Okiem kamery	14.40 Muzyka	18.15 
Okiem kamery	 18.30 Raport	 18.58 
Piłka w regionie	 19.10 Misja	 19.22 
Okiem kamery	19.35 Muzyka	21.15 
Okiem kamery	 21.30 Raport	 21.58 
Piłka w regionie	 22.10 Misja	 22.22 
Okiem kamery	22.45 Muzyka	00.15 
Okiem kamery	00.30 Raport	00.58 
Piłka w regionie	 01.10 Misja	 01.22 
Okiem kamery	01.35 Muzyka 

Program telewizyjny 2 – 8 grudnia

23.30

TV Silesia

Prima

TVP info Katowice

TVT  Rybnik

05.59 Śniadanie z Novą 08.35 Go-
rące Hawaje, serial obycz. 09.30 
Porwanie, film obycz., USA 11.15 
Ulica, serial obycz. 12.00 Detektyw 
Monk 2, serial sens., USA 12.50 
Lenssen & Partners 4, serial krym., 
Niemcy 13.20 Poszukiwani, serial 
krym., USA/Kanada 14.15 Kochane 
kłopoty 7, serial obycz., USA 15.10 
Gwiezdne wrota 3, serial sf, USA 
16.05 Prawo i porządek. Zbrodni-
czy zamiar 3, serial sens., USA 17.00 
Wiadomości 17.35 CSI. Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku, serial sens. 
18.30 Ulica, serial obycz., Czechy 
19.00 Ulica, serial obycz., Czechy 
19.30 Wiadomości 20.00 Klinika w 
ogrodzie różanym 2, serial obycz., 
Czechy 21.15 CSI. Kryminalne za-
gadki Miami 5, serial sens., USA 
22.05 112	22.40 Spartakus, dramat 
historyczny, USA 00.20 Agenci 
NCIS 2, serial sens., USA 01.05 No-
vashopping	01.35 Porady domowe 
02.20 Obywatelskie judo, pr. pub-
lic.	02.50 Litera A 04.20 Lenssen & 
Partners 4, serial krym. 04.45 Lens-
sen & Partners 4, serial krym. 

TVNPOLSATTVP2TVP1 Nova

22.3020.20 20.00
05.40	Uwaga!
06.00	Telesklep
07.00	 Rozbij bank - interaktywny 

pr. rozr.
08.00	Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
08.30	Dzień dobry TVN
11.00	 Zostań topmodelką, reality 

show
12.00	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
12.30	 Telesklep
13.30	 Fabryka gry - teleturniej 

interaktywny
14.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
14.55	 Detektyw Monk 3, serial 

sens., USA 2004
15.50	 Rozmowy w toku - talk show
16.55	 Sąd rodzinny - serial fab.-

dok., Polska 2008
17.55	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
18.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
19.00	 Fakty
19.30	 Sport
19.40	 Pogoda
19.50	 Uwaga!
20.05	 Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
20.45	 W-11 wydział śledczy - serial 

fab.-dok., Polska 2008
21.30	 Krok od domu 2, serial krym., 

USA 2006
22.30	Kuba Wojewódzki 3 - talk 

show 
23.30	 Californication, serial kom., 

USA 2007
00.05	Siłacze Strongman 10 

- rozrywka
01.10	 Uwaga!
01.30	 Wrzuć na luz - rozrywka
02.30	Telesklep
02.50	Nic straconego - powtórki 

programów

06.35 Dobrodružství Olivera 
Twista, anim.	 07.10 Datel Woody, 
anim. 07.20 Tom a Jerry, anim.	
07.35 Fresh Prince, sitkom	 08.00 
Will a Grace, serial	 08.25 Přátelé, 
sitkom 08.55 Dvojčata, serial	
09.20 Panelák, serial	10.05 Sedmé 
nebe, serial	 11.00 Na čem záleží, 
serial	 11.40 To je vražda, napsala, 
serial	 12.40 Chůva k pohledání, 
serial	13.10 Policie New York, serial	
14.05 Chameleon, serial	15.05 Will 
a Grace, serial	 15.35 Drzá Jordan, 
serial	 16.35 Komisař Rex, serial	
17.40 Regionální zpravodajství 
17.40 Minuty regionu 18.00 5 pro-
ti 5, teleturniej 18.55 Zprávy. Sport 
19.30 Přátelé, sitkom 19.55 Počasí 
20.00 Velmi křehké vztahy, serial	
21.20 Hledá se táta 22.25 Muži na 
stromech, serial	 23.25 Sběratelé 
kostí, serial	 00.25 Případ pro dva, 
serial	 01.35 Volejte Věštce 03.20 
Doktor z hor, serial	04.10 Receptář 
prima nápadů 05.05 Svět 2008 

06.40 Telezakupy	 07.00 Radio	
10.00 Silesia Informacje	 10.20 
Kopalnia Wiedzy	 11.00 OK-NO, 
(powt.)	 12.00 Silesia Informacje	
12.05 Telezakupy	 12.40 A nóm 
się to podobo	 13.40 Koncert ży-
czeń	14.10 Silesia informacje-flash	
14.15 Telezakupy	14.35 Gotowanie 
po śląsku	 15.00 Telezakupy	 15.15 
Gadżetarium	 15.45 Telezakupy	
16.00 Silesia Informacje	 16.20 Bi-
znes Silesia	 16.50 Koncert życzeń	
17.20 Na wagę zdrowia	 17.45 
Silesia, komentarze	 18.15 Sport	
18.25 Kopalnia Wiedzy	 19.00 Tak 
Nieruchomości	 19.35 Propozycje 
do Listy Śląskich Szlagierów	20.00 
Silesia informacje - flash	20.10 OK-
NO	21.00 Silesia informacje	21.30 
Sport	21.40 Pogoda	21.45 Rozmo-
wa	 22.00 Liga Red Box Gra	 22.15 
Góromania	 22.40 Sportowy styl	
23.00 Silesia Informacje, (powt.)	
23.35 Sport	 23.45 Pogoda	 23.50 
Telezakupy	00.15 Radio 

05.59 Studio 6 08.30 Czarodziejska 
szkółka 09.00 TVŠ Geografia świa-
ta, dok.	 09.15 Ptaki wodne, dok.	
09.25 StarDance III 09.30 Pieśń dla 
Rudolfa 10.40 Z odwiedzinami u 
Hugo Haasa, dok. 11.40 Tajemnice 
starych liter, dok. 12.00 Wiado-
mości	 12.30 Sama w domu 13.30 
Rodzina, szkoła i ja	13.50 Córki Mc-
Leoda 7, serial 14.35 Potyczki Amy 
2, serial 15.20 Woof!, serial 15.50 
Wiedza to zabawa, dok. 16.15 Ma-
cki, pr. public.	 16.30 Czarodziejska 
szkółka 17.00 Od A do Z, quiz	17.30 
Dom to sztuka, mag. 17.55 Progno-
za pogody	 17.57 Minuta z przyro-
dą 18.00 Wydarzenia regionalne	
18.25 Czarne owce	 18.40 Bijące 
serce Europy 18.45 Wieczorynka 
18.55 Szczęśliwa dziesiątka 19.00 
Wydarzenia	 19.40 Bramki, punkty, 
sekundy	 19.55 Prognoza pogody 
20.00 Taxík, rozrywka	 20.30 Śla-
dami..., dok. 21.05 Wszechimpreza, 
dok.	21.50 StarDance III 21.55 Czar-
ny ambulans, rep. 22.25 Retro, rep. 
22.55 Szczęśliwa dziesiątka 23.00 
Dzień szarańczy, melodramat, USA 
1975 01.15 Córki McLeoda 7, serial 
02.00 Wydarzenia regionalne	03.15 
Regiony ČT24, reportaż	 03.40 Cie-
kawostki z regionów 04.05 Cieka-
wostki z regionu Brno

 Kanały profilowane są pod kątem 
poszczególnych grup odbiorców. No-
wością jest „Pakiet Platynowy”, czyli 
dawny „Pakiet Złoty” poszerzony o kil-
kanaście nowych programów, a wśród 
nich m. in. TV Silesia. Amatorzy roz-
rywki telewizyjnej otrzymują komplet 
kanałów filmowych, lifestylo’wych, 
sportowych i dzięcięcych, czyli setki 
godzin najwyższej jakości telewizji. 
Z najciekawszych wymienić można: 
Universal Channel, Fox Life, SciFi Chan-
nel, AXN, Comedy Central, Bebe TV 

czy CBeebies, BBC Entertainment, The 
Style Network, kuchnia.TV lub BBC Li-
festyle. Łącznie aż 106 programów!
 - Racibórz to kolejne miasto w za-
sięgu Vectry, do którego wprowadza-
my telewizję cyfrową. Mieszkańcom 
miasta oferujemy najwyższą jakość 
obrazu, ogromny wybór najlepszych 
kanałów i dodatkowe funkcjonalności 
takie jak EPG, a w przyszłości Video on 
Demand. Dodatkowo, podzieliliśmy te-
matycznie Pakiet tak, aby każdy mógł 
wybrać coś dla siebie: life-style, infor-

macja czy filmy. Największą nowością 
w naszej ofercie jest Pakiet Erotyczny, 
który zawiera aż 6 kanałów. Mamy 
nadzieję, że w Raciborzu nasz Pakiet 
Platynowy spotka się z tak fantastycz-
nym odbiorem jak w innych miastach, 
a telewizja nabierze innego znaczenia 
dla każdego widza” – mówi Agnieszka 
Suchta, Regionalny Kierownik Sprze-
daży VECTRY.
 Nowością w VECTRZE jest także 
Pakiet Erotyczny – jedyna tak atrakcyj-
na oferta na rynku wśród operatorów 
telewizyjnych oraz platform cyfrowych 
w Polsce. Pakiet zawiera aż 6 kanałów, 
m.in. Adult Channel i Hustler TV. Vec-
tra zdecydowała się na uruchomienie 
tego pakietu w odpowiedzi na oczeki-
wania klientów. Erotyka przestaje być 
tematem tabu, a widzowie chcą mieć 
dostęp do tego typu programów. W 
celu zapewnienia komfortu i dyskrecji 
klientom, Vectra zapewnia – oprócz 
osobistej – telefoniczną formę zama-
wiania usługi, a dekoder cyfrowy gwa-
rantuje zabezpieczenie treści erotycz-
nych przed niepowołanymi osobami. 
Cena za abonament miesięczny to 
29,90 zł brutto, czyli odpowiednik jed-
nego filmu na DVD. Dodatkowo, abo-
nenci, którzy zdecydują się zakupić 
Pakiet Platynowy, za Pakiet Erotyczny 
zapłacą tylko 19,90 zł miesięcznie.
 - Zależy nam, żeby mieszkańcy Ra-
ciborza przekonali się, że korzystanie 
z telewizji cyfrowej VECTRY jest nie 
tylko bardzo proste, ale też nie wiąże 
się z żadnymi dodatkowymi opłatami. 

Nowe kanały, w tym pakiet erotyczny to nowości dla abonentów Vectry Nasi klienci otrzymują pakiet najcie-
kawszych kanałów w najwyższej pod 
względem technologicznym rozdziel-
czości” – mówi Jan Hoszek, Przedsta-
wiciel Regionalny VECTRY w Racibo-
rzu.
 Aby korzystać z telewizji cyfrowej 
wystarczy dekoder, czyli tzw. set-top-
box (STB). Abonenci VECTRY otrzymają 
dekodery w użyczenie na czas trwania 
umowy. Jedyna opłata to 9,91 zł za 

aktywację dekodera. Dostarczaniem 
dekoderów oraz ich instalacją zajmą 
się przedstawiciele firmy. Chęć zain-
stalowania dekodera wystarczy zgło-
sić w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy 
Żółkiewskiego 22 lub zadzwonić pod 
numer (0) 801 08 08 80. Instalacja nie 
zajmuje dłużej niż około pół godziny. 
Wprowadzenie telewizji cyfrowej nie 
wpłynie również na cenę pakietów te-
lewizyjnych.

(oprac.	m)

Dekoder, czyli tzw. set-top-box (STB), umożliwiający odbiór programów kablówki 
w wersji cyfrowej.             Fot. Vectra

VECTRA	-	drugi	pod	względem	liczby	abonentów	operator	kablowy	w	Pol-
sce	 -	 wprowadził	 dostęp	 do	 kanałów	 telewizji	 cyfrowej	 dla	 mieszkańców	
Raciborza.	Dotychczasowi	abonenci	bez	zmiany	wysokości	opłaty	za	pakiet	
złoty	otrzymują	cyfrową	jakość	i	aż	25	nowych	programów.

 Pakiet Powitalny+ dostępny w pro-
mocyjnej cenie 9,50 PLN to najtańszy 
pakiet na rynku zawierający łącznie 
38 kanałów, w tym kanał filmowy ale 
kino!, dokumentalny PLANETE i dzie-
cięcy MiniMini. Ci, którzy zdecydują 
się na bogatsze pakiety, otrzymają 
w ramach promocji opcje Premium 
(CANAL+ i HBO) oraz wszystkie kana-
ły HD  bezpłatnie aż do 5 miesięcy. 
Dodatkowo nowi abonenci otrzymają 
możliwość bezpłatnego użytkowania 
dekodera CYFRY+ przez okres trwania 
umowy oraz 10% rabatu przy zakupie 
telewizora Full HD marki SHARP.
Platforma cyfrowa CYFRA+ to wybór 
ponad 100 kanałów telewizyjnych i 
radiowych  oraz dostęp do kilkuset 

stacji FTA. Platforma oferuje szeroki 
wachlarz kanałów filmowych i sporto-
wych, dokumentalnych, muzycznych, 
dziecięcych, informacyjnych i rozryw-
kowych. CYFRA+ to  cyfrowa jakość 
oraz unikalne usługi dodatkowe: m.in. 
standard HDTV (7 kanałów HD), PVR, 
serwis VOD HBO Digital, CANAL+ w 
całości nadający w 16/9, CANAL+ Film 
i CANAL+ Sport w wersjach HD, wybór 
wersji filmu z lektorem lub napisami, 
rozbudowany elektroniczny przewod-
nik po programach (EPG), oferta dla 
dorosłych RelaXXX, Music Choice (42 
tematyczne kanały audio), INFO+ oraz 
CYFRA+GRY. CYFRĘ+ odbiera ponad 
1  100 000 gospodarstw domowych w 
Polsce.

(oprac.	m)

	 Najtańszy	pakiet	Powitalny+	zawiera	bogatą	i	wartościową	ofertę	progra-
mową.	-	38	kanałów	najlepszej	jakości	za	jedyne	9,50	PLN	to	prezent	tak	duży,		
że	 Święty	 Mikołaj	 będzie	 musiał	 popracować	 nad	 kondycją,	 żeby	 go	 unieść	
–	 mówi	 Katarzyna	 Szegidewicz,	 p.o.	 Dyrektora	 Marketingu	 spółki	 CANAL+	
Cyfrowy.

 Trwa świąteczna kampania CYFRY+ 

Taniej nie obejrzysz...

Kablówka staje się cyfrowa
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05.45	 Notacje, cykl dok.
06.00	Kawa czy herbata?
07.50	 Leksykon PRL, felieton
08.00	Wiadomości, Pogoda
08.15	 Kwadrans po ósmej
08.35	Strażak Sam, serial anim. 
08.45	Małe zoo Lucy, serial anim. 
08.55	Świnka Peppa, serial anim. 
09.10	 Domisie, pr. dla dzieci
09.40	 Zagubieni z Lotu 29, serial 

prod. USA 2005
10.05	 Moda na sukces, serial USA
10.55	 300 % normy, teleturniej
11.30	 Celownik, mag.
12.00	 Wiadomości
12.10	 Agrobiznes
12.20	 Siła z natury, mag.
12.40	 Plebania, telenowela TVP
13.05	 Klan, telenowela TVP
13.35	 Jaka to melodia?, quiz
14.00	 Wizje przyszłości, cykl dok. 

prod. Wielka Brytania 2007
14.30	 Raj, mag.
15.00	 Wiadomości, Pogoda
15.15	 Jesteś tym co jesz, serial dok. 

prod. Wielka Brytania 2006
15.40	 Między mamami, mag. 
16.05	 Moda na sukces, serial USA
17.00	 Teleexpress
17.20	 Celownik, mag.
17.30	 Klan, telenowela TVP
18.00	 Jaka to melodia?, quiz
18.25	 Plebania, telenowela TVP
18.55	 300 % normy, pytanie
19.00	 Wieczorynka
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20	Okruchy życia, Szesnastolet-

nia mama, dramat USA 2005
22.00	Wydział Zabójstw, Świadek, 

serial krym.
22.30	Bronisław Wildstein przed-

stawia, talk-show
23.10	 Anna Frank: cała prawda,  

dramat woj. USA/Czechy 
00.45	Siedmiu wspaniałych II, 

serial przyg. USA 1999
01.30	 Notacje, cykl dok.
01.40	 Zakończenie dnia

06.35 Dobrodružství Olivera Twi-
sta, anim.	07.10 Datel Woody, anim. 
07.20 Tom a Jerry, anim.	07.35 Fre-
sh Prince, serial	08.00 Will a Grace, 
serial	 08.30 Přátelé, sitkom 09.00 
Dvojčata, serial	 09.25 Panelák, 
serial	 10.05 Sedmé nebe X, serial	
11.00 Na čem záleží, serial	 11.40 
To je vražda, napsala, serial	 12.40 
Chůva k pohledání, serial	 13.10 
Policie New York, serial	14.05 Cha-
meleon, serial	 15.05 Will a Grace, 
serial	 15.35 Drzá Jordan, serial	
16.35 Komisař Rex, serial	 17.40 
Regionální zpravodajství 17.40 
Minuty regionu 18.00 5 proti 5, te-
leturniej 18.55 Zprávy. Sport 19.30 
Přátelé, sitkom 19.55 Počasí 20.00 
Hádej, kdo jsem! 21.20 TOP STAR 
magazín 22.25 Myšlenky zločince, 
serial	 23.25 Francouzská spojka. 
Krym.	 01.45 Volejte Věštce 03.30 
Doktor z hor, serial	04.20 TOP STAR 
magazín 05.10 Autosalon 

06.05	Złotopolscy, telenowela TVP
06.35	Dwójka Dzieciom, Pomocnik 

św. Mikołaja, serial anim. 
prod. Francja 2006

06.50	Telezakupy
07.05	 Znaki czasu, mag.
07.30	 Harry i Hendersonowie,  

serial kom. USA 1990
08.00	Pytanie na śniadanie
10.15	 M jak miłość, serial obycz.
11.05	 Święta wojna, serial kom.
11.30	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
11.40	 Bulionerzy, serial kom. TVP
12.05	 Everwood, serial obycz. USA
12.55	 Proces Norymberski, serial 

dok. Wielka Brytania 2006
14.00	 Mini Szansa, De Mono
15.00	 Dla niesłyszących, M jak 

miłość, serial TVP
15.55	 Wakacje z duchami, serial
16.30	 Nie ma to jak hotel, serial 

kom. prod. USA 2005
17.05	 Na wariackich papierach, 

serial kom. prod. USA 1985
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram
18.59	 Pogoda
19.05	 Jeden z dziesięciu, teletur-

niej
19.35	 Solo w mieście, mag.
20.05	 Barwy szczęścia, serial 

obycz. TVP
20.35	 Megakomedie, Miś, kom. 

prod. Polska 1981, reż. 
Stanisław Bareja

22.35	Alibi na środę, Podniebny 
dramat, film fab. USA 2002

00.10	 Reportaż o kardynale Henry-
ku Gulbinowiczu

00.30	Panorama
00.50	Kryjówka diabła, film fab. 

USA 1995
02.35	 Smaczne Go!, mag. kulinarny
03.20	Noc Zagadek, teleturniej 

interaktywny 
04.20	Zakończenie dnia

06.00	Żar młodości, serial obycz., 
07.00	 TV market
07.15	 Wielka wygrana, teleturniej
08.00	Dotyk anioła, serial obycz.
09.00	 Miodowe lata 9, serial kom.
09.55	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom., Polska 2006
10.55	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica 5, serial kom., USA 2001
11.25	 Samo życie, serial obycz.
11.55	 Nowe przygody Tequili i 

Bonettiego, serial sens., 
Włochy 2000

13.00	 Fabryka Gwiazd Akademia, 
rozrywka

14.00	 Pierwsza miłość, serial 
obycz., Polska 2008

14.45	 Sabrina, nastoletnia czarow-
nica 5, serial kom., USA 2001

15.15	 Świat według Bundych 6, 
serial kom., USA 1997

15.50	 Wydarzenia
16.10	 Pogoda
16.15	 Interwencja
16.35	 Miodowe lata 9, serial kom.
17.30	 Fabryka Gwiazd Akademia, 

rozrywka
18.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz., Polska 2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport,	Pogoda
19.30	 Samo życie, serial obycz., 

Polska 2008
20.00	Świat według Kiepskich, 

serial kom., Polska 2008
20.30	Agentki, serial kom., Polska
21.30	 Gliniarz z Beverly Hills III 

- kom. sensacyjna, USA 1994
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

filmu)
23.45	 Daleko od noszy, serial kom., 

Polska 2008
00.15	 Fala zbrodni 3, serial sens. 
01.10	 Ale kasa, rozrywka
02.10	 Tajemnice losu
03.10	 Zakazana kamera, rozrywka 
04.10	 Nocne randki - rozrywka 
05.15	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

05.40	Uwaga!
06.00	Telesklep
07.00	 Rozbij bank - interaktywny 

pr. rozr.
08.00	Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
08.30	Dzień dobry TVN
11.00	 Podróż w nieznane, serial 

dok., Nowa Zelandia 2008
12.00	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
12.30	 Telesklep
13.30	 Fabryka gry - teleturniej 

interaktywny
14.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
14.55	 Detektyw Monk 3, serial 

sens., USA 2004
15.50	 Rozmowy w toku - talk show
16.55	 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska - serial fab.-dok., Polska 
2008

17.55	 BrzydUla, serial obycz., 
Polska 2008

18.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 
Polska 2008

19.00	 Fakty
19.30	 Sport
19.40	 Pogoda
19.50	 Uwaga!
20.05	 Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
20.45	 W-11 wydział śledczy - serial 

fab.-dok., Polska 2008
21.30	 You can dance Po prostu 

tańcz! 3, rozrywka
23.05	 Walentynki - horror,  

USA 2001 
01.00	 Superwizjer 
01.30	 Uwaga!
01.50	 Wrzuć na luz - rozrywka
02.50	Telesklep
03.10	 Nic straconego - powtórki 

programów

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Co to? kto to?
08.45	Zaolzie
16.45	 Aktualności,	Pogoda
17.00	 Raport z akcji
18.00	 Aktualności,	Pogoda,	Sport
18.45	 Ślązaków portret własny  

- pr. public.
19.00	 Propozycje do śląskiej listy 

przebojów - rozrywka
19.10	 Ludzie i sprawy 
19.40	 Motokibic.tv
19.55	 TV Katowice zaprasza
21.45	 Aktualności
22.00	Sport,	Mag. meteo

05.59 Śniadanie z Novą 08.35 Go-
rące Hawaje, serial obycz.  09.25 
Katakumby, kom., Czechosłowa-
cja 1940 10.55 Ulica, serial obycz. 
11.35 Detektyw Monk 2, serial 
sens. 12.25 Lenssen & Partners 4, 
serial krym. 13.20 Poszukiwani, 
serial krym. 14.15 Kochane kłopo-
ty 7, serial obycz.  15.10 Gwiezdne 
wrota 3, serial sf, USA 16.05 Prawo 
i porządek. Zbrodniczy zamiar 4, 
serial 17.00 Wiadomości 17.35 
CSI. Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku, serial sens. 18.30 Ulica, 
serial obycz. 19.00 Ulica, serial 
obycz. 19.30 Wiadomości 20.00 
Pod jednym dachem, serial 21.05 
Ściśle tajne, film dok.	 21.40 Na 
własne oczy 22.25 Bez skazy 4, 
serial obycz., USA 23.20 Horoskop 
śmierci 2, serial krym., Francja 
00.10 Agenci NCIS 2, serial sens., 
USA 2004	 00.55 Novashopping 
01.25 112	 01.55 Do-re-mi, show 
03.00 Katakumby, kom., Czecho-
słowacja 1940 04.20 Lenssen & 
Partners 4, serial krym., Niemcy 
2003	 04.45 Lenssen & Partners 4, 
serial krym., Niemcy 2003

07.15 Okiem kamery	07.30 Raport	
07.58 Piłka w regionie	08.10 Misja	
08.22 Okiem kamery	08.35 Muzy-
ka	 10.15 Okiem kamery	 10.30 Ra-
port	 10.58 Piłka w regionie	 11.10 
Misja	 11.22 Okiem kamery	 11.35 
Muzyka	13.15 Okiem kamery	13.30 
Raport	13.58 Piłka w regionie	14.10 
Misja	 14.22 Okiem kamery	 14.35 
Muzyka	18.15 Okiem kamery	18.30 
Raport	 18.58 Sport-mag.	 19.42 
Okiem kamery	19.58 Muzyka	21.15 
Okiem kamery	21.30 Raport	21.58 
Sport-mag.	 22.42 Okiem kamery	
22.58 Muzyka	00.15 Okiem kame-
ry	 00.30 Raport	 00.55 Prognoza 
pogody	 00.58 Sport-mag.	 01.40 
Prognoza pogody	 01.42 Okiem 
kamery	01.58 Muzyka 

06.40 Telezakupy	 07.00 Radio	
10.00 Silesia Informacje	 10.20 
Kopalnia Wiedzy	 11.00 OK-NO, 
(powt.)	 12.00 Silesia Informacje	
12.05 Telezakupy	12.40 Klaudiusz 
& Cooking	13.10 Co w hałdzie pisz-
czy	 13.40 Koncert życzeń	 14.10 
Silesia flash	 14.15 Telezakupy	
14.35 S2 Śląsk	 15.00 Telezakupy	
15.15 Gwarek	 15.45 Telezakupy	
16.00 Silesia Informacje	 16.20 
Na wagę zdrowia	 16.50 Koncert 
życzeń	 17.20 Auto Express	 17.45 
Silesia-komentarze	 18.20 Sport	
18.25 Kopalnia Wiedzy	19.00 Stu-
denckie debiuty	19.35 Propozycje 
do Listy Śląskich Szlagierów	20.00 
Silesia informacje, flash	 20.10 OK-
NO	 21.00 Silesia informacje wyd 
główne	21.30 Sport	21.40 Pogoda	
21.45 Rozmowa	 22.00 Reporter	
22.35 Auto Express	 23.00 Silesia 
informacje wyd. główne	 23.30 
Sport	23.40 Pogoda	23.45 Teleza-
kupy	00.15 Radio na wizji, (powt.) 

 Środa 3 grudnia 

 czwartek 4 grudnia 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

05.45	 Notacje, cykl dok.
06.00	Kawa czy herbata?
07.50	 Leksykon PRL, felieton
08.00	Wiadomości
08.10	 Pogoda
08.15	 Kwadrans po ósmej
08.35	Vipo i przyjaciele, serial 

anim. Niemcy/Hiszpania
09.00	 Jedynkowe Przedszkole
09.30	 Owocowe ludki, serial anim. 

prod. Hiszpania 2002
10.00	 Moda na sukces, serial USA
10.55	 300 % normy, teleturniej
11.30	 Celownik, mag.
12.00	 Wiadomości
12.10	 Agrobiznes
12.20	 Europa bez miedzy
12.40	 Plebania, telenowela TVP
13.05	 Klan, telenowela TVP
13.30	 Jaka to melodia?, quiz
14.00	 Prawdziwa wyprawa do 

Arktyki, cykl dok. GB 2005
14.30	 My Wy Oni, mag.
15.00	 Wiadomości, Pogoda
15.10	 Pomysł na mieszkanie, cykl 

dok. Wielka Brytania 2007
15.40	 Kuchnia z Okrasą
16.05	 Moda na sukces, serial USA
17.00	 Teleexpress
17.20	 Celownik, mag.
17.30	 Klan, telenowela TVP
18.00	 Jaka to melodia?
18.30	 Plebania, telenowela TVP
18.55	 300 % normy, pytanie
19.00	 Wieczorynka
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20	Terminator: Kroniki Sary 

Connor, serial USA 2007
21.10	 Londyńczycy, serial obycz. 
22.05	 Sprawa dla reportera
22.40	Pryzmat, pr. public.
23.15	 Tajemnice prawdy, Kamien-

ne serce, thriller USA 2001
00.55	Łossskot!, mag. 
01.25	 Lot nad kukułczym gniaz-

dem, film fab. USA 1975
03.35	 Notacje, cykl dok.
03.50	 Zakończenie dnia

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Narciarski weekend
08.45	Ślązaków portret własny 
16.45	 Aktualności,	Pogoda
17.00	 Cud zdrowia - reportaż
17.10	 TV Katowice zaprasza
18.00	 Aktualności,	Pogoda
18.45	 Nasz reportaż - reportaż
19.00	 Propozycje do śląskiej listy 

przebojów - rozrywka
19.10	 Uwaga! Weekend! - mag. 
19.45	 Narciarski weekend
19.55	 TV Katowice zaprasza
21.45	 Aktualności
22.00	Sport,	Mag. meteo

06.00	Złotopolscy, telenowela TVP
06.30	Dwójka Dzieciom, Globert 

przedstawia niezwykły świat 
natury, serial Niemcy/GB

06.55	Telezakupy
07.15	 EUROexpress, mag.
07.25	 Co ludzie powiedzą?, serial 

kom. Wielka Brytania 1995
08.00	Pytanie na śniadanie
10.15	 M jak miłość, serial obycz.
11.10	 Święta wojna, serial kom.
11.35	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
11.40	 Bulionerzy, serial kom. TVP
12.10	 Everwood, serial obycz. USA
12.55	 Jean, Michel Cousteau, 

morskie przygody, serial 
dok. Wielka Brytania 2006

14.00	 Bajki według Kabaretu 
Moralnego Niepokoju

14.55	 Dla niesłyszących, Złotopol-
scy, telenowela TVP

15.55	 Wakacje z duchami, serial
16.35	 Nie ma to jak hotel, serial 

kom. USA
17.05	 Na wariackich papierach, 

serial kom. USA 1985
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram, Pogoda
19.05	 Jeden z dziesięciu, teletur-

niej
20.05	 Barwy szczęścia, serial TVP
20.35	 Puchar UEFA, Lech Poznań, 

Deportivo
22.50	Mag. krym. 997, Michała 

Fajbusiewicza
23.20	Warto rozmawiać
00.10	 XVI Międzynarodowy Festi-

wal Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych, Plus Camerimage 

00.30	Panorama
00.50	Czy świat oszalał?, Afryka u 

progu katastrofy, film dok. 
01.45	 Europa da się lubić, Uzależ-

niona
02.30	Noc Zagadek, teleturniej 

interaktywny 

06.00	Żar młodości, serial obycz.
07.00	 TV market
07.15	 Wielka wygrana, teleturniej
08.00	Dotyk anioła, serial obycz.
09.00	 Miodowe lata 9, serial kom.
09.55	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom., Polska 2006
10.55	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica 5, serial kom., USA 2001
11.25	 Samo życie, serial obycz.
11.55	 Nowe przygody Tequili i 

Bonettiego, serial sens., 
Włochy 2000

13.00	 Fabryka Gwiazd Akademia, 
rozrywka

14.00	 Pierwsza miłość, serial 
obycz., Polska 2008

14.45	 Sabrina, nastoletnia czarow-
nica 5, serial kom., USA 2001

15.15	 Świat według Bundych 6, 
serial kom., USA 1997

15.50	 Wydarzenia
16.10	 Pogoda
16.15	 Interwencja
16.35	 Miodowe lata 9, serial kom.
17.30	 Fabryka Gwiazd Akademia, 

rozrywka
18.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz., Polska 2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport,	Pogoda
19.30	 Samo życie, serial obycz.
20.00	Tylko miłość, serial obycz.
21.00	 Piotr Bałtroczyk na żywo, 

rozrywka
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

programu)
22.35	Gotowe na wszystko 4, serial 

obycz., USA 2008
23.35	 Dorota Gawryluk konfronta-

cje, pr. public.
00.35	Miasteczko Point Pleasant, 

serial fantast., USA 2005
01.35	 Ale kasa, rozrywka
02.35	 Tajemnice losu
03.35	 Zakazana kamera, rozrywka 
04.35	Nocne randki - rozrywka 
05.15	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

05.40	Uwaga!
06.00	Telesklep
07.00	 Rozbij bank - interaktywny 

pr. rozr.
08.00	Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
08.30	Dzień dobry TVN
11.00	 Milionerzy - teleturniej
12.00	 BrzydUla, serial obycz.
12.30	 Telesklep
13.30	 Fabryka gry - teleturniej 

interaktywny
14.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
14.55	 Detektyw Monk, serial sens.
15.50	 Rozmowy w toku - talk show
16.55	 Sąd rodzinny - serial fab.-

dok., Polska 2008
17.55	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
18.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
19.00	 Fakty
19.30	 Sport,	Pogoda
19.50	 Uwaga!
20.05	 Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
20.45	 W-11 wydział śledczy - serial 

fab.-dok., Polska 2008
21.30	 Godzina zemsty - film sens., 

USA 1999 
23.35	 Turniej Tańca Baltic Cup 

2008 - rozrywka
00.35	Multikino - mag. filmowy
01.00	 Uwaga!
01.20	 Wrzuć na luz - rozrywka
02.20	Telesklep
02.40	Nic straconego - powtórki 

programów

23.05

07.15 Okiem kamery	07.30 Raport	
07.58 Sport-mag.	08.42 Okiem ka-
mery	 08.58 Muzyka	 10.15 Okiem 
kamery	10.30 Raport	10.58 Sport-
mag.	 11.40 Prognoza pogody	
11.42 Okiem kamery	11.58 Muzyka	
13.15 Okiem kamery	13.30 Raport	
13.58 Sport-mag.	14.42 Okiem ka-
mery	 14.58 Muzyka	 18.15 Okiem 
kamery	18.30 Raport	18.58 Na afi-
szu	19.05 Przesłuchanie/rep. 19.57 
Okiem kamery	20.10 Muzyka	21.15 
Okiem kamery	21.30 Raport	21.58 
Na afiszu	22.05 Przesłuchanie/rep.	
22.57 Okiem kamery	23.10 Muzy-
ka	00.15 Okiem kamery	00.30 Ra-
port	00.58 Na afiszu	01.05 Przesłu-
chanie/rep.	 01.57 Okiem kamery	
02.10 Muzyka 

05.59 Śniadanie z Novą 08.35 Ste-
fanie, serial  09.30 Jeśli uwierzysz..., 
kom. 11.15 Ulica, serial obycz. 
12.00 Detektyw Monk 2, serial 
sens. 12.50 Lenssen & Partners 4, 
serial krym. 13.20 Poszukiwani, 
serial krym. 14.15 Kochane kłopo-
ty 7, serial obycz. 15.10 Gwiezdne 
wrota 3, serial sf, USA 16.05 Prawo 
i porządek. Zbrodniczy zamiar 4, 
serial sens. 17.00 Wiadomości po-
południowe	17.35 CSI. Kryminalne 
zagadki Miami 3, serial sens. 18.30 
Ulica, serial obycz. 19.00 Ulica, se-
rial obycz. 19.30 Wiadomości 20.00 
Klinika w ogrodzie różanym 2, serial 
obycz. 21.15 Comeback, serial kom. 
21.45 CSI. Kryminalne zagadki Las 
Vegas 7, serial sens. 22.40 Sparta-
kus, dramat historyczny, USA 2004 
00.20 Agenci NCIS 2, serial sens., 
USA 01.05 Novashopping	 01.35 
Na własne oczy 02.10 Na własną 
odpowiedziałność, rozrywka 03.00 
Do-re-mi, show 04.20 Lenssen & 
Partners 4, serial krym. 04.45 Lens-
sen & Partners 4, serial krym. 

06.35 Dobrodružství Olivera Twi-
sta, anim.	 07.00 Teleshopping 
07.10 Datel Woody, anim. 07.20 
Tom a Jerry, anim.	 07.35 Fresh 
Prince, serial	 08.00 Will a Grace, 
serial	 08.30 Přátelé, sitkom 09.00 
Dvojčata, serial	 09.25 Panelák, 
serial	 10.10 Sedmé nebe X, serial	
11.05 Na čem záleží, serial	 11.40 
To je vražda, napsala, serial	 12.40 
Chůva k pohledání, serial	13.10 Po-
licie New York, serial	14.05 Chame-
leon, serial	15.05 Will a Grace, se-
rial	15.35 Drzá Jordan, serial	16.35 
Komisař Rex, serial	 17.40 Minuty 
regionu 17.40 Regionální zpra-
vodajství 18.00 5 proti 5, rodinná 
teleturniej 18.55 Zprávy. Sport 
19.30 Přátelé, sitkom 19.55 Počasí 
20.00 Velmi křehké vztahy, serial	
21.20 Jste to, co jíte 22.25 Zoufalé 
manželky, serial	 23.25 Sběratelé 
kostí, serial	 00.25 Případ pro dva, 
serial	 01.35 Volejte Věštce 03.20 
Doktor z hor, serial	 04.10 Caruso 
show 05.05 Jak se staví sen 

06.40 Telezakupy	 07.00 Radio	
10.00 Silesia Informacje	 10.20 
Kopalnia Wiedzy	 11.20 OK-NO, 
(powt.) 12.00 Silesia Informacje	
12.05 Telezakupy	12.40 Finał Listy 
Śląskich Szlagierów	13.40 Koncert 
życzeń	 14.10 Silesia flash	 14.15 
Telezakupy	14.35 Podróż za jeden 
bilet	 15.00 Telezakupy	 15.15 Na 
przełaj	 15.45 Telezakupy	 16.00 
Silesia Informacje	 16.20 S Natura	
16.50 Koncert życzeń	 17.20 Kul-
Turysta, mag.	17.45 Silesia-komen-
tarze	 18.15 sport	 18.25 Kopalnia 
Wiedzy	 19.00 Akcja kryminalna	
19.35 Propozycje do Listy Śląskich 
Szlagierów	 20.00 Silesia informa-
cje, flash	 20.10 OK-NO	 21.00 Sile-
sia informacje, wyd. główne	21.30 
Sport	21.40 Pogoda	21.45 Rozmo-
wa	 22.00 Backstage, live	 23.00 
Silesia informacje wyd. główne, 
(powt.)	23.30 Sport	23.40 Pogoda	
23.45 Telezakupy	 00.15 Radio na 
wizji, (powt.) 

05.59 Studio 6 08.30 Czarodziejska 
szkółka 09.00 StarDance III 09.05 
Orkiestra Karla Vlacha, rozr. 10.00 
Popierajcie swego Rewolwerowca, 
western, USA 11.30 Aport, mag. 
muz. 12.00 Wiadomości	 12.30 
Sama w domu 13.30 Oczarowanie, 
serial obycz. 14.25 Potyczki Amy 
2, serial obycz. 15.10 Cuda świata, 
dok.	 15.35 Uroki europejskiego 
wybrzeża. Norweskie fiordy, dok.	
15.45 Szikulowie 16.00 Meduza, 
mag. muz.	 16.30 Czarodziejska 
szkółka 17.00 Od A do Z, quiz	17.25 
Stop, pr. public.	 17.30 Ogród to 
sztuka, rep.	17.55 Prognoza pogo-
dy	17.57 Minuta z przyrodą 18.00 
Wydarzenia regionalne	18.25 Czar-
ne owce	18.40 Bijące serce Europy 
18.45 Wieczorynka 18.55 Szczęś-
liwa dziesiątka, losowanie 19.00 
Wydarzenia	19.40 Bramki, punkty, 
sekundy	 19.55 Prognoza pogody 
20.00 Rok diabła, komediodramat, 
Czechy 2002 21.30 StarDance III 
21.40 Grające słowo, pr. public. 
22.25 POKR	22.55 Szczęśliwa dzie-
siątka 23.00 Deadwood 2, serial 
23.50 Na moll..., koncert 00.35 
Taxík, rozr. 01.05 Oczarowanie, se-
rial 02.00 Wydarzenia regionalne	
03.15 Mag. folkloru 03.35 Piątka w 
pomarańczy, rozr. 04.30 Regiony 
ČT24, rep. 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

21.30

17.5501.25

20.3520.20

20.0017.05

05.00 Dom to sztuka, mag. 05.20 
Spojrzenia	 05.30 Wydarzenia 
regionalne	 05.59 Studio 6 08.30 
Czarodziejska szkółka 09.00 Star-
Dance III 09.05 Wieczny tułacz, 
film 10.10 Białe plamy, pr. public.	
10.40 Pop music forum 69, recital 
11.20 Hercy i piosenki, koncert 
12.00 Wiadomości	 12.30 Sama w 
domu 13.25 Rodzina, szkoła i ja	
13.45 Oczarowanie, serial 14.40 
Potyczki Amy 2, serial 15.25 Woof!, 
serial 15.50 Ja i moja rodzina, dok. 
16.05 Futuroskop	 16.30 Czaro-
dziejska szkółka 17.00 Od A do Z, 
quiz	 17.30 Pod przykrywką	 17.55 
Prognoza pogody	 17.57 Minuta z 
przyrodą 18.00 Wydarzenia regio-
nalne	 18.25 Czarne owce	 18.40 
Bijące serce Europy 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Szczęśliwa dziesiątka 
19.00 Wydarzenia	 19.40 Bramki, 
punkty, sekundy	 19.55 Prognoza 
pogody	 19.58 Sportka a Šance 
20.00 Poczta dla ciebie, rozr.	20.55 
Sasza, film dok. 21.55 StarDance 
III 22.00 Na tropie	 22.25 Według 
prawa, serial 22.50 Sportka a Šan-
ce 22.55 Czerwona Róża, horror 
00.20 Szczęśliwa dziesiątka 00.25 
Oczarowanie, serial 01.20 Poszuki-
wanie straconego czasu	01.40 Śla-
dami..., pr. dok. 02.05 Wydarzenia 
regionalne	 03.25 Sabotaż	 03.50 
W pułapce żelaznej kurtyny, serial 

21.30
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05.45	 Notacje, cykl dok.
06.00	Kawa czy herbata?
07.50	 Leksykon PRL, felieton
08.00	Wiadomości, Pogoda
08.15	 Kwadrans po ósmej
08.35	Małgosia i buciki, serial anim. 
08.55	Skarby Małgosi, serial anim. 

prod. Kanada 2006
09.05	 Moliki książkowe, mag.
09.15	 ZOO bez tajemnic, cykl dok. 
09.30	 Ranczo pod Zieloną Siódem-

ką, serial kom. Czechy 1998
10.00	 Moda na sukces, serial USA
10.50	 Psi psycholog, telenowela 
11.15	 Zapytaj prawnika, mag. 
11.40	 Telezakupy
12.00	 Wiadomości
12.10	 Agrobiznes
12.20	 Gdzie przyszłość przeszłości 

czapkuje, cykl reportaży
12.40	 Plebania, telenowela TVP
13.05	 Klan, telenowela TVP
13.35	 Jaka to melodia?
14.00	 Kulisy serialu Londyńczycy
14.10	 Książęta i księżniczki, cykl 

dok. Szwecja 2007
15.00	 Wiadomości
15.10	 Pogoda
15.10	 Mamy MAMY, prod. Szwecja
16.05	 Moda na sukces, serial USA
17.00	 Teleexpress
17.20	 Celownik, mag.
17.30	 Klan, telenowela TVP
18.00	 Jaka to melodia?
18.25	 Plebania, telenowela TVP
18.55	 300 % normy, pytanie
19.00	 Wieczorynka
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20	Pompeje, w cieniu wulkanu, 

serial kostium. Włochy 2007
21.20	 Piątkowe kino akcji, Grupa 

specjalna, film akcji prod. 
Hongkong 2000

23.00	 Nowe kino, Między słowami, 
film fab. Japonia/USA 2003

00.45	Kojak, serial USA 1989
02.20	Notacje, cykl dok.
02.35	 Zakończenie dnia

06.35 Dobrodružství Olivera Twi-
sta, anim.	 07.00 Teleshopping 
07.10 Datel Woody, anim. 07.20 
Tom a Jerry, anim.	 07.35 Fresh 
Prince, serial	 08.00 Will a Grace, 
serial	 08.25 Přátelé, sitkom 08.55 
Dvojčata, serial	 09.20 Panelák, 
serial	 10.05 Sedmé nebe X, serial	
11.00 Na čem záleží, serial	 11.40 
To je vražda, napsala, serial	 12.40 
Chůva k pohledání, serial	 13.10 
Policie New York, serial	14.05 Cha-
meleon, serial	 15.05 Will a Grace, 
serial	 15.35 Drzá Jordan, serial	
16.35 Komisař Rex, serial	 17.40 
Regionální zpravodajství 17.40 Mi-
nuty regionu 18.00 5 proti 5, rodin-
ná teleturniej 18.55 Zprávy. Sport 
19.30 Přátelé, sitkom 19.55 Počasí 
20.00 Hádej, kdo jsem! 21.20 Mer-
cury Thriller, Akční, Krym.	 23.40 
Barva noci Mysteriózní, Romanti-
cký, Thriller	 02.20 Volejte Věštce 
04.05 Doktor z hor, serial	 04.55 
Kapitán Kloss, serial 

06.05	Złotopolscy, telenowela TVP
06.35	Dwójka Dzieciom, Globert 

przedstawia niezwykły świat 
natury, serial dok. Niemcy/ 
Wielka Brytania 2005

07.00	 Telezakupy
07.15	 Niezłomni, cykl reportaży
07.25	 Co ludzie powiedzą?, serial 

kom. Wielka Brytania 1995
08.00	Pytanie na śniadanie
10.15	 M jak miłość, serial obycz.
11.10	 Simon i niedźwiedź, duch, 

film fab. Kanada 2005
12.45	 Wojciech Cejrowski- boso 

przez świat, Szafir, cykl 
reportaży

13.20	 Dzięki Bogu już piątek! mag.
13.55	 Tak to leciało!, teleturniej
14.45	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
14.50	 Dla niesłyszących, Czas 

honoru, Władek, serial TVP
15.45	 Wakacje z duchami, serial
16.30	 Przygody pana Michała, 

serial hist.-przyg. TVP
17.05	 Na wariackich papierach, 

serial kom. prod. USA 1985
17.50	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, kulisy
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram, Pogoda
19.05	 Dzieciaki górą, teleturniej
20.05	 Gwiazdy tańczą na lodzie, 

Klasyka, widow. rozr.
	 21.05	Lata, widow. rozr.
	 21.55	Dogrywka
22.35	Czas na miłość, Cała ona, 

film fab. prod. USA 1999
00.10	 XVI Międzynarodowy Festi-

wal Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych, Plus Camerimage 

00.30	Panorama
00.50	Desperation, film fab. prod. 

USA 2006
03.00	 Dzięki Bogu już piątek! mag.
03.25	 Noc Zagadek, teleturniej
04.25	Zakończenie dnia

06.00	Żar młodości, serial obycz.
07.00	 TV market
07.15	 Wielka wygrana, teleturniej
08.00	Dotyk anioła, serial obycz.
09.00	 Daleko od noszy, serial kom.
09.30	 Świat według Kiepskich, 

serial kom., Polska 2008
10.00	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom., Polska 2006
11.00	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica 5, serial kom., USA 2001
11.30	 Samo życie, serial obycz., 

Polska 2008
12.00	 Czarodziejki, serial fanta-

styczny, USA 1998
13.00	 Fabryka Gwiazd Akademia, 

rozrywka
14.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz., Polska 2008
14.45	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica 5, serial kom., USA 2001
15.15	 Świat według Bundych 6, 

serial kom., USA 1997
15.50	 Wydarzenia
16.10	 Pogoda
16.15	 Interwencja
16.30	 Tylko miłość, serial obycz.
17.30	 Fabryka Gwiazd Akademia, 

rozrywka
18.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz., Polska 2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport
19.25	 Pogoda
19.30	 Samo życie, serial obycz., 

Polska 2008
20.00	Fabryka Gwiazd Gala, 

rozrywka
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

programu)
22.20	Co kryje prawda - thriller, 

USA 2000 
01.00	 Piętno wilkołaka - horror, 

USA 2003 
02.40	Ale kasa, rozrywka
03.40	 Tajemnice losu
04.40	Zakazana kamera, rozrywka 
05.15	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

05.40	Uwaga!
06.00	Telesklep
07.00	 Rozbij bank - pr. rozr.
08.00	Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
08.30	Dzień dobry TVN
11.00	 Milionerzy - teleturniej
12.00	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
12.30	 Telesklep
13.30	 Fabryka gry - teleturniej 

interaktywny
14.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
14.55	 Detektyw Monk 3, serial 

krym., USA 2004
15.50	 Rozmowy w toku - talk show
16.55	 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska - serial fab.-dok., Polska
17.55	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
18.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
19.00	 Fakty
19.30	 Sport,	Pogoda
19.50	 Uwaga!
20.00	Superkino. Władca Pierścieni. 

Powrót Króla - film fantast., 
Nowa Zelandia/USA 2003

23.55	 Immortal kobieta pułapka 
- film sf, Wlk. Brytania/Fran-
cja/Włochy 2004 

01.45	 Wrzuć na luz - rozrywka
02.45	 Telesklep
03.05	 Uwaga!
03.25	 Nic straconego - powtórki 

programów

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Narciarski weekend
08.45	Tygodnik regionalny
16.45	 Aktualności,	Pogoda
16.50	 Kronika miejska Rybnik
17.00	 Kronika miejska Katowice
18.00	 Aktualności
18.24	 Pogoda,	Sport
18.45	 Narciarski weekend
18.55	 Pr. public. - pr. public.
19.10	 Trudny rynek
19.40	 Wokół nas
19.55	 TV Katowice zaprasza
21.45	 Aktualności, Sport
22.05	 Mag. meteo

05.59 Śniadanie z Novą 08.35 Ste-
fanie. Eine Frau startet durch, serial 
obycz., Niemcy 09.30 Dziadziuś 
mimo woli, kom., Czechosłowacja 
1939 11.15 Ulica, serial obycz., Cze-
chy 12.00 Detektyw Monk, serial 
sens., USA 12.50 Lenssen & Part-
ners 4, serial krym., Niemcy 13.20 
Poszukiwani, serial krym., USA/
Kanada 14.15 Kochane kłopoty 7, 
serial obycz., USA 15.10 Gwiezdne 
wrota 3, serial sf, USA 1999 16.05 
Prawo i porządek. Zbrodniczy 
zamiar 4, serial sens., USA 17.00 
Wiadomości popołudniowe	 17.35 
CSI. Kryminalne zagadki Miami 3, 
serial sens., USA 18.30 Ulica, serial 
obycz., Czechy 19.00 Ulica, serial 
obycz., Czechy 19.30 Wiadomości 
20.00 Eksperci i przebiśniegi, film 
obycz., Czechosłowacja 21.50 Sio-
stra Betty, kom., USA 23.45 Bez 
litości, film sens., USA 01.40 No-
vashopping 02.10 Dziadziuś mimo 
woli, kom., Czechosłowacja 1939 
04.20 Lenssen & Partners 4, serial 
krym., Niemcy 04.45 Lenssen & 
Partners 4, serial krym., Niemcy 

06.40 Telezakupy	 07.00 Radio	
10.00 Silesia Informacje	 10.20 
Kopalnia Wiedzy	 11.00 OK-NO, 
(powt.)	 12.00 Silesia Informacje	
12.05 Telezakupy	12.40 A nóm się 
to podobo	 13.40 Koncert życzeń	
14.10 Silesia flash	 14.15 Teleza-
kupy	 14.35 Góromoania	 15.00 
Telezakupy	 15.15 Akcja kryminal-
na	15.45 Telezakupy	16.00 Silesia 
Informacje	16.20 Tak Nieruchomo-
ści	16.50 Koncert życzeń	17.15 Na 
przełaj	 17.45 Silesia-komentarze	
18.15 Sport	 18.25 Kopalnia Wie-
dzy	 19.00 Gadżetarium	 19.35 
Propozycje do Listy Śląskich Szla-
gierów	 20.00 Silesia informacje, 
flash	 20.10 OK-NO	 21.00 Silesia 
informacje, wyd. główne	 21.30 
Sport	 21.40 Pogoda	 21.45 Roz-
mowa	 22.00 Wywiady ks. Arka-
diusza Nowaka	 22.35 Kul-Turysta, 
mag.	23.00 Silesia informacje wyd 
główne	23.30 Sport	23.40 Pogoda	
23.45 Telezakupy	 00.15 Radio na 
wizji, (powt.) 

05.59 Studio 6 08.30 Czarodziej-
ska szkółka 09.00 StarDance III 
09.05 Niszczyciele, film 09.40 GEN, 
dok.	09.55 Słyszysz, jak dzwoni, pr. 
muz. 10.20 Poisenki na grudzień, 
rozr. 11.00 Kolory życia, pr. public. 
12.00 Wiadomości	 12.30 Sama w 
domu 13.30 Oczarowanie, serial 
14.25 Uroki europejskiego wybrze-
ża. dok.	 14.35 Woof!, serial 15.00 
Tom, anim. 15.25 Taylor ma kłopo-
ty, serial  15.50 Świat Elmo, serial 
dla dzieci 16.05 Babar, serial anim. 
16.30 Labirynt, teleturniej 17.00 Za 
szkołą	17.30 Mieszkanie jest zaba-
wą	 17.55 Prognoza pogody	 17.57 
Minuta z przyrodą 18.00 Wyda-
rzenia regionalne	18.25 Przypadek 
ombusmana, serial krym. 18.40 
Bijące serce Europy, felieton	18.45 
Wieczorynka 18.55 Szczęśliwa 
dziesiątka 19.00 Wydarzenia	19.40 
Bramki, punkty, sekundy	 19.50 
Losowanie euromiliona 19.55 Pro-
gnoza pogody 20.00 Szpital na 
peryferiach nowe losy, serial 21.05 
13. pokój Jitky Zelenohorské, serial 
dok.	21.35 Rozluźnijcie się, proszę, 
rozr. 22.25 StarDance III 22.30 Seks 
w wielkim mieście 3, serial 23.00 
Szczęśliwa dziesiątka 23.05 Kalter 
Sommer, dramat 00.35 Losowanie 
euromiliona	 00.40 Oczarowanie, 
serial 01.40 Wszechimpreza, dok. 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

05.20	Zaopiekuj się mną, serial 
prod. Argentyna

06.45	Smaki polskie, mag. 
07.00	 Dzień dobry w sobotę, pr. 

poradnikowy
07.30	 Rok w ogrodzie
08.00	Wiadomości, Pogoda
08.10	 Pod prasą, pr. public.
08.35	Hurtownia książek, mag. 
08.55	Ziarno, mag.
09.30	 Siódme niebo, serial USA
10.15	 Śmiechu warte
10.40	 Stawka większa niż życie, 

serial TVP
11.40	 Jaka to melodia?
12.10	 Kuchnia z Okrasą, mag.
12.30	 Szkoda gadać, pr. rozr. 
13.00	 Wiadomości
13.10	 Od słów do głów, mag.
13.20	 300 % normy, rozwiązanie 

konkursu
13.25	 Ja wam pokażę!, serial 

obycz. TVP
14.15	 Świąteczna historia, film fab. 

prod. USA 2002
15.50	 Puchar Świata w skokach 

narciarskich, Trondheim 
16.50	 Teleexpress, w przerwie 

transmisji
17.55	 Mamy MAMY, podglądamy, 

felieton
18.05	 Mamy MAMY, Szwecja
19.00	 Wieczorynka, Myszka Miki 
19.30	 Wiadomości
19.50	 Sport
20.05	 Pogoda
20.20	Hit na sobotę, Nieustraszeni 

bracia Grimm, film fab. prod. 
USA/GB/Czechy 2005

22.25	Męska rzecz. . ., Antidotum,  
film akcji USA 2004

00.05	Weekendowy mag. filmowy 
00.35	Kino nocnych marków, 

Skazany na wolność, dramat 
prod. Francja, USA 2003

02.15	 Dwa odcienie błękitu, film 
fab. prod. USA 1999

04.00	Zakończenie dnia

05.30 Wydarzenia regionalne	05.55 
Losy gwiazd, dok. 06.10 Muminki 2, 
anim.	 06.30 Sezame, zagraj! 06.55 
Tip i Tap, anim. 07.05 Garfield i przy-
jaciele, anim.	07.30 Help! I’m a Tee-
nage Outlaw, serial 07.50 Film o fil-
mie, rep. 08.05 U nas na farmie, dok.	
08.20 Gwiazdka Muppetów, kom. 
09.45 Przygody detektywa Packa-
la, bajka 10.15 Flirciarz, kom. 12.00 
Wiadomości	12.05 Z metropolii. Ty-
dzień w regionach	12.35 Auto Moto 
Revue 13.05 Królestwo przyrody, 
dok.	13.35 Uroki europejskiego wy-
brzeża, dok.	 13.40 Śladami..., dok.	
13.55 Między nami zwierzętami, 
dok. 14.25 StarDance III 14.30 Styl	
14.55 Pięć dni, serial 15.50 Legen-
da, film 17.25 Kucharska gotowość	
17.55 Prognoza pogody	 17.57 Mi-
nuta z przyrodą 18.00 Wiadomości	
18.05 Divnopis Eš, felieton	 18.10 
Psi żywot, dok.	18.35 Piosenki, rozr.	
18.45 Wieczorynka 18.55 Szczęś-
liwa dziesiątka 19.00 Wydarzenia	
19.40 Bramki, punkty, sekundy	
19.55 Prognoza pogody 20.00 Star-
Dance III, rozr. 21.55 Dave, kom., USA 
23.45 Wiadomości	 23.50 Bramki, 
punkty, sekundy	 23.55 Szczęśliwa 
dziesiątka 00.00 Szecherezada, 
krym. 01.30 Wygnanie, film obycz., 
02.40 Poczta dla ciebie, rozr. 03.35 
Na moll..., koncert

05.25	Dla niesłyszących, Echa 
Panoramy

06.00	Dwójka Dzieciom, WOW, 
serial Polska/Niemcy 1992

06.30	Spróbujmy razem, mag. 
07.00	 Mag. Ligi Mistrzów
07.30	 Poezja łączy ludzi
07.35	 M jak miłość, serial TVP
08.30	Barwy szczęścia, serial TVP
09.30	 Na dobre i na złe, serial TVP
10.30	 Nie tylko dla pań, Straszne 

śluby, film dok. GB 2006
11.15	 XVI Międzynarodowy Festi-

wal Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych, Plus Camerimage 

11.25	 Gwiazdy w południe, Biały 
Kieł, Legenda białego wilka, 
film przyg. USA 1994

13.20	 Święta wojna, serial kom. 
14.00	 Familiada, teleturniej
14.30	 Złotopolscy, telenowela TVP
15.10	 Gwiazdy tańczą na lodzie, 

Klasyka, Lata, widow. rozr.
17.00	 Duże dzieci, talk-show
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram, Pogoda
19.05	 Fort Boyard, prolog
19.10	 Fort Boyard, reality show
20.10	 Dublerzy, serial TVP
21.05	 Kabaretowa sobota w 

Dwójce, pr. rozr.
22.00	Weekendowe Kino Dwójki, 

Clementine, film USA 2004
23.45	 Kulisy talk, show Moniki 

Richardson, Czego nie widać
23.50	Słowo na niedzielę
24.00	Wideoteka dorosłego 

człowieka
00.30	Panorama
00.45	Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
00.50	Weekendowe Kino Dwójki, 

Kasjerzy czy kasiarze, kom. 
prod. USA 2003

02.25	Hity na czasie, 2008 Płock
03.05	 Noc Zagadek, teleturniej 
04.10	 Zakończenie dnia

06.15	 Kapitan Flamingo, serial dla 
dzieci, Kanada 2006

06.45	Yin Yang Yo, serial dla dzieci, 
Wielka Brytania 2006

07.15	 Action Man A.T.O.M., serial 
anim., Francja 2005

07.45	 Action Man A.T.O.M., serial 
anim., Francja 2005

08.15	 Hugo, pr. dla dzieci
08.45	Pasjonaci
09.15	 Ewa gotuje
09.45	 Odlotowy prezent gwiazd-

kowy - kom., USA 2000
12.15	 Się kręci, rozrywka
12.45	 Czarodziejki, serial fanta-

styczny, USA 2004
13.45	 Fabryka Gwiazd Gala, 

rozrywka
15.45	 Śnięty Mikołaj - kom., USA 

1994
17.45	 Agentki, serial kom., Polska 

2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport
19.25	 Pogoda
19.30	 Świat według Kiepskich, 

serial kom., Polska 2008
20.00	Jak oni śpiewają, show
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

programu)
23.00	 Ladykillers, czyli zabójczy 

kwintet - kom. kryminalna, 
USA 2004

00.30	Rytuał - horror, USA 2001 
02.45	 TV market
03.00	 Gala Boksu Zawodowego z 

Las Vegas - boks
05.30	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

05.35	 Uwaga!
05.55	 Telesklep
08.00	Turbo Ring - teleturniej
08.30	Dzień dobry TVN
10.55	 Pascal. po prostu gotuj 10
11.30	 Na Wspólnej, serial obycz.
11.57	 Na Wspólnej, serial obycz.
12.23	 Na Wspólnej, serial obycz.
12.49	 Na Wspólnej, serial obycz.
13.15	 You can dance Po prostu 

tańcz! 3, rozrywka
14.50	 Siłacze Strongman 10 

- rozrywka
15.55	 BrzydUla, serial obycz.
16.20	 BrzydUla, serial obycz.
16.45	 BrzydUla, serial obycz.
17.10	 BrzydUla, serial obycz.
17.35	 BrzydUla, serial obycz.
18.00	 Milionerzy - teleturniej
19.00	 Fakty
19.25	 Sport
19.35	 Pogoda
19.45	 Uwaga!
20.00	Niania 7, serial kom., Polska 

2008
20.35	 Godziny szczytu - kom. 

sensacyjna, USA 1998
22.35	Wywiad z wampirem - hor-

ror, USA 1994 
00.50	Szymon Majewski Show 7, 

rozrywka
01.50	 Uwaga!
02.10	 Telesklep
02.30	Nic straconego - powtórki 

programów
07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Historia zapisana w lesie
08.00	Pora na kulturę - mag. 

kulturalny
08.45	Przygód kilka wróbla Ćwirka
16.45	 Aktualności,	Pogoda
16.50	 Tajemnice historii - dok.
18.00	 Aktualności, Pogoda,	Sport
18.45	 Opowiem wam o pewnej 

dzielnicy - serial dok.
19.10	 Patefon Ujka Ericha 
19.30	 Pora na kulturę - mag. 
21.45	 Aktualności,	Pogoda
21.55	 Magazyn hokejowy 
22.15	 Sport

05.05 Novashopping	 05.25 No-
vashopping	 05.55 Z życia dzikiej 
przyrody, serial dok. 06.25 Pry-
watne życie surykatek 2, serial dok.	
06.55 Les copains de la foret, serial 
anim., Francja 2006 07.10 The Bat-
man, serial anim., USA 2004	07.35 
The Spectacular Spider-Man, serial 
anim., USA 2008 08.05 Dzika przy-
roda z Jeffem Corwinem, serial 
dok. 09.00 Eso, rozrywka 10.10 
Życie domowe, kom. romantyczna, 
USA 2003 12.00 Wybierzcie Novą, 
pr. public.	12.30 U pięciu wiewió-
rek, kom., Czechosłowacja 1944 
13.55 Przodem do tyłu, kom., USA 
1997 15.40 Dobre gołębie wracają, 
kom., Czechosłowacja 1988 17.55 
Przysmaki Babicy 18.35 Korzenie, 
film pop.-nauk. 19.30 Wiadomości 
20.00 Terminal, kom. romantycz-
na, USA 2004 22.30 Pokerzyści, 
thriller, USA 2003 00.20 Bestia z 
mokradeł, thriller, USA 2002 01.50 
Novashopping 02.20 Wybierzcie 
Novą, pr. public.	 02.45 U pięciu 
wiewiórek, kom., Czechosłowacja 
1944 04.35 Lenssen & Partners 4, 
serial krym., Niemcy 2003

07.15 Okiem kamery	07.30 Raport	
07.55 Prognoza pogody	 07.58 
Przesłuchanie/rep.	 08.10 Echa 
Przeszłości	 08.30 Prognoza po-
gody	 08.32 Okiem kamery	 08.47 
Muzyka	10.15 Okiem kamery	10.30 
Raport	 10.55 Prognoza pogody	
10.58 Przesłuchanie/rep.	 11.10 
Echa Przeszłości	 11.30 Prognoza 
pogody	11.32 Okiem kamery	11.47 
Muzyka	13.15 Okiem kamery	13.30 
Raport	 13.55 Prognoza pogody	
13.58 Przesłuchanie/rep.	 14.10 
Echa Przeszłości	 14.30 Progno-
za pogody	 14.32 Okiem kamery	
14.47 Muzyka	 15.30 Raport tygo-
dnia	 16.40 Muzyka	 18.30 Raport 
tygodnia	 19.40 Muzyka	 21.30 Ra-
port tygodnia	22.40 Muzyka	00.30 
Raport tygodnia	01.40 Muzyka 

07.00 Radio	10.00 Silesia Informa-
cje	 10.15 Szlagrowe Telezakupy	
10.30 Kulturysta	 10.45 Rozmowy 
przy śniadaniu	 11.20 Co w hał-
dzie piszczy?	12.00 Sportowy Styl	
12.30 Kocia Muzyka	13.00 Podróz 
za jeden bilet	 13.30 Góromania	
14.00 Kuklok kulturalny	14.30 Re-
porter	15.00 A nóm się to podobo	
15.45 Co w hałdzie piszczy?	15.50 
S2 Śląsk	 16.00 Silesia Informacje	
16.15 Kochamy śląskie	 16.45 S2 
Śląsk	 17.15 Klaudiusz & Cooking	
17.45 Silesia informacje	 18.00 
Isaura po śląsku, odc.9	 18.35 Na 
wagę zdrowia	 19.00 Gotowanie 
po śląsku	 19.30 Propozycje do 
Listy Śląskich Szlagierów	 20.00 
Silesia flash	 20.05 Zamorskie gra-
nie	21.00 Silesia Informacje	21.30 
Sport	21.40 Pogoda	21.45 Kocha-
my śląskie	 22.05 Rozmowy przy 
śniadaniu	 22.35 Kiosk	 23.00 Sile-
sia informacje	 23.45 Backstage, 
(powtórka)	00.45 Radio Silesia 

06.00 Párty s kuchařem 06.30 Sa-
muraj Jack (6), anim.	 07.00 Země 
dinosaurů (1), anim.	07.25 Přátelé, 
sitkom (13) 08.00 Freddie (15), se-
rial	 08.28 možnost regionálního 
zpravodajství 08.35 Autosalon 
09.30 M.A.S.H (217), serial	 09.55 
M.A.S.H (218), serial	 10.30 Hunter 
(18), serial	 11.30 Closer (1), serial	
12.35 Policejní vyjednavači (15), 
serial	 13.35 Vraždy v Midsomeru, 
serial	 15.40 Premier League Live! 
16.00 Bolton Wanderers – Chelsea 
FC 18.05 5 proti 5, rodinná teletur-
niej Souboj týmů 18.55 Zprávy. 
Sport 19.30 Přátelé, sitkom (14) 
19.55 Počasí 20.00 Harry Potter a 
vězeň z Azkabanu Dobrodružný, 
Rodinný, Fantastický	 22.55 Plíživý 
měsíc Western	01.10 Volejte Věštce 
02.55 Dvojí nasazení (14), serial 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

22.35

20.20 22.00 15.45 20.35

20.0022.2022.3521.20

07.15	 Okiem kamery	 07.30 Raport	
07.58 Na afiszu	 08.05 Piłka w re-
gionie	 08.57 Okiem kamery	 09.10 
Muzyka	 10.15 Okiem kamery	 10.30 
Raport	10.58 Na afiszu	11.05 Piłka w 
regionie	11.57 Okiem kamery	12.10 
Muzyka	 13.15 Okiem kamery	 13.30 
Raport	13.58 Na afiszu	14.05 Piłka w 
regionie	14.57 Okiem kamery	15.10 
Muzyka	 18.15 Okiem kamery	 18.30 
Raport	 18.58 Przesłuchanie/rep.	
19.10 Echa Przeszłości	 19.32 Okiem 
kamery	 19.47 Muzyka	 21.15 Okiem 
kamery	21.30 Raport	21.58 Przesłu-
chanie/rep.	 22.10 Echa Przeszłości	
22.32 Okiem kamery	22.45 Muzyka	
00.15 Okiem kamery	 00.30 Raport	
00.58 Przesłuchanie/rep.	01.10 Echa 
Przeszłości	 01.30 Prognoza pogody	
01.32 Okiem kamery	01.47 Muzyka 23.55

23.00
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05.20	Zaopiekuj się mną, serial 
prod. Argentyna

06.45	Kadra, mag.
07.00	 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie 

08.00	Domisie, pr. dla dzieci
08.25	Klub przyjaciół Myszki Miki, 

Taniec Daisy, serial USA 2006
08.55	Teleranek, mag.
09.25	 Spotkanie z Jezusem, film 

anim. Rosja/GB 2000
11.00	 Młoda godzina, Hannah 

Montana, serial USA 2006
11.25	 Tydzień
11.55	 Między ziemią a niebem
12.00	 Anioł Pański
13.00	 Wiadomości
13.10	 Opole 2008 na bis, Opolowa-

nie, kabareton, koncert
13.35	 Puchar Świata w skokach 

narciarskich, Trondheim 
(studio), Norwegia 2008

13.45	 Puchar Świata w skokach 
narciarskich, Trondheim  
(I seria), Norwegia 2008

15.50	 BBC w Jedynce, Tygrysy w 
ukrytej kamerze, serial dok. 
prod. Wielka Brytania 2008

17.00	 Teleexpress
17.20	 Ojciec Mateusz, serial krym. 
18.10	 Jaka to melodia?
19.00	 Wieczorynka, Kubusiowe 

opowieści, serial USA 2001
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15	 Szminka w wielkim mieście
21.10	 Ranczo, Diabelskie pora-

chunki, serial obycz. TVP
22.10	 Ranczo, Jesienna burza, 

serial obycz. TVP
23.10	 Uczta kinomana, Zapach 

kobiety, dramat USA 1992
01.50	 Kolekcja kinomana, Amade-

usz, dramat USA 1984, reż. 
Milos Forman, wyst. Tom 
Hulce, Murray Abraham, 
Elizabeth Berridge

04.25	Zakończenie dnia

05.00 13. pokój Jitky Zelenohor-
ské, serial dok.	 05.25 Uroki euro-
pejskiego wybrzeża, dok.	 05.35 
Ciekawostki z regionów 06.00 
Piosenki, rozr.	06.05 Rok ma dwa-
naście miesięcy 06.25 Muminki 2, 
anim.	 06.50 Garfield i przyjaciele, 
anim. 07.15 Poranek z Dádou, rozr.	
07.30 Plac zabaw 7 09.45 Kalen-
darium 10.00 Wędrująca kamera	
10.30 Obiektyw 11.00 Saturnin, 
kom., Czechy 11.40 Przedział, rozr. 
12.00 Pytania Vaclava Moravca, 
talk show 13.00 Wiadomości	13.05 
Błękitna krew, baśń 13.55 Drogi 
wiary 14.15 Mag. chrześcijański	
14.30 Świąteczne słowo misjona-
rza Petera Krenickiego, felieton	
14.35 Koncert na koniec życia, film 
obycz. 16.20 Pamiątki na sprzedaż, 
dok.	 16.40 Kulisy programu ČT 
17.00 Koncert adwentowy 17.55 
Prognoza pogody	 17.57 Minuta z 
przyrodą, pr. przyrodniczy 18.00 
Wiadomości	 18.05 Arabela, serial 
18.35 Piosenki, rozr.	18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Szczęśliwa dziesiątka 
19.00 Wydarzenia	 19.35 Bramki, 
punkty, sekundy	 19.50 Prognoza 
pogody	 19.55 Sportka a Šance 
20.00 Łowca wodnej ciszy, thriller 
21.25 168 godzin 22.00 Wiadomo-
ści	22.05 Bramki, punkty, sekundy	
22.10 Sportka a Šance 22.15 Na 
krawędzi, dramat Francja/Belgia 
2004 23.55 StarDance III 00.00 
Szczęśliwa dziesiątka, losowanie	
00.05 Opowieści kanterberyjskie, 
kom. 01.00 Świat sztuki, film dok.	
01.50 Rozluźnijcie się, proszę, rozr. 
02.35 O języku czeskim, pr. eduka-
cyjny	02.50 Czytanie na dobranoc 
03.00 Pytania Vaclava Moravca, 
talk show

05.30	 Dla niesłyszących, Słowo na 
niedzielę

05.35	 Dla niesłyszących, Radio 
Romans, serial

06.05	Złotopolscy, telenowela TVP
07.05	 Sto tysięcy bocianów, serial 

dok. TVP
07.30	 M jak miłość, serial TVP
08.25	Barwy szczęścia, serial TVP
09.30	 Doktorologia stosowana, 

Traumatologia, cykl dok. 
09.55	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka, konkurs
10.00	 Wojciech Cejrowski- boso 

przez świat, cykl reportaży
10.35	 Miesiąc z National 

Geographic, Yellowstone, 
jakiego nie znacie, serial dok.

11.35	 Makłowicz w podróży, mag. 
kulinarny

12.10	 Gwiazdy w południe, Ostatni 
skok Gangu Olsena, kom. 
prod. Dania 1974

14.00	 Familiada, teleturniej
14.30	 Złotopolscy, telenowela TVP
15.05	 I Ty możesz zostać św. 

Mikołajem koncert
16.05	 Na dobre i na złe, serial 

obycz., serial TVP
17.05	 Orzeł czy reszta, talk-show
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram, Pogoda
19.05	 Tak to leciało!, teleturniej
20.00	 I Ty możesz zostać św. 

Mikołajem koncert
21.00	 Śmierć nadejdzie jutro, film 

USA/GB 2002
23.10	 Mag. Ekstraklasy, Szybka 

piłka
00.20	EUROexpress, mag.
00.30	Panorama
00.50	Esencja nastroju, Mieczysław 

Kosz, film dok.
01.45	 Górnicy z Pensylwanii, film 

fab. USA 2002
03.15	 Noc Zagadek, teleturniej 
04.20	Zakończenie dnia

06.15	 Szalony Jack, pirat, serial 
anim., USA 1998

06.45	Miejskie szkodniki, serial dla 
dzieci, Kanada 2008

07.15	 Power Rangers, serial Japo-
nia/Nowa Zelandia 2007

07.45	 Power Rangers, serial Japo-
nia/Nowa Zelandia 2007

08.15	 Jak oni śpiewają, show
10.45	 Opiekunka. Dalszy ciąg bajki 

- film obycz., USA/Francja 
2001

13.00	 Ojciec panny młodej II 
- kom., USA 1995

14.45	 I kto tu rządzi?, serial obycz., 
Polska 2008

15.15	 Piotr Bałtroczyk na żywo, 
rozrywka

16.45	 Strzał w 10, teleturniej
17.45	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom., Polska 2008
18.50	 Wydarzenia
19.20	 Sport,	Pogoda
19.30	 Strefa tajemnic, opowieści 

niesamowite
20.00	CSI. Kryminalne zagadki 

Miami, serial sens., USA 2007 
21.00	 Wzór, serial krym., USA 2005
22.00	Studio Lotto
22.05	 Kości 2, serial krym., USA 
23.05	 Wallander. Zamki na piasku 

- film krym., Szwecja 2006 
01.05	 Mag. sportowy - mag. 

sportowy
03.05	 Tajemnice losu
04.05	Zakazana kamera, rozrywka 
05.00	TV market
05.30	 Wstawaj! Gramy! - rozrywka

05.35	 Uwaga!
05.55	 Telesklep
08.00	Niania 7, serial kom., Polska 

2008
08.30	Dzień dobry TVN
10.55	 Kawa na ławę
11.45	 Teraz albo nigdy! 2, serial 

obycz., Polska 2008
12.45	 Elf - kom., USA 2003
14.45	 Mam talent - rozrywka
16.25	 Co za tydzień
17.00	 Kapitalny pomysł, reality 

show
18.00	 Milionerzy - teleturniej
19.00	 Fakty
19.25	 Sport
19.35	 Pogoda
19.45	 Uwaga!
20.00	Tornado, film katastroficzny, 

Niemcy 2006
21.50	 39 i pół, serial kom.,  

Polska 2008
22.50	Seks w wielkim mieście 3, 

serial kom., USA 1998-2004 
23.30	 Seks w wielkim mieście 3, 

serial kom., USA 1998-2004 
00.10	 Dolina cieni - horror, Wielka 

Brytania/Niemcy 2002 
02.00	Uwaga!
02.20	Telesklep
02.40	Nic straconego - powtórki 

programów

06.10 Z życia dzikiej przyrody, se-
rial dok.	06.40 Prywatne życie su-
rykatek 2, serial dok. 07.10 Les co-
pains de la foret, serial anim., Fran-
cja 2006	07.25 Zającu, ja ci jeszcze 
pokażę!, film anim.	07.40 Zającu, ja 
ci jeszcze pokażę!, film anim.	07.50 
Między nami zwierzętami, serial 
anim., Wielka Brytania 2003 08.20 
Święty ktoś, kom., USA 2000 10.10 
Skorumpowani III, kom., Francja 
2003 12.10 Tego nie wymyślisz, 
film obycz., Czechy 2005 13.20 
Mąż na jeden weekend, kom., USA 
2005 15.00 Powiedz „tak”, kom. 
romantyczna, Niemcy/USA 2001 
17.00 Wiadomości popołudniowe	
17.30 Dwóch i pół 4, serial kom., 
USA 2006 18.00 Porady domowe	
18.50 Obywatelskie judo, pr. pub-
lic. 19.30 Wiadomości 20.00 Za-
kład ubezpieczeniowy „Szczęście” 
4, serial obycz., Czechy 2008 21.15 
Skorupki, pr. public.	21.45 Pan G.S., 
show 22.15 48 godzin, kom. sensa-
cyjna, USA 1982 00.10 Agenci NCIS 
2, serial sens., USA 2004	 00.55 
Amies Amantes, film erotyczny, 
Francja 2004 01.40 Novashopping 
02.10 Skorupki, pr. public.	 02.35 
Do-re-mi, show 03.20 Litera A 
04.20 Lenssen & Partners 4, serial 
krym., Niemcy 04.45 Lenssen & 
Partners 4, serial krym., Niemcy

09.00	Niedziela po naszymu	10.20 
Muzyka	12.00 Niedziela po naszy-
mu	13.20 Muzyka	16.30 Niedziela 
po naszymu	 17.50 Muzyka	 20.00 
Raport tygodnia	 21.10 Muzyka	
21.30 Niedziela po naszymu	22.50 
Muzyka 

07.00 Radio Silesia	 10.00 Zamor-
skie granie	 11.00 Kościół w me-
tropolii	11.30 S2 Śląsk	12.15 Co w 
hałdzie piszczy?	12.30 Klaudiusz & 
Cooking	13.00 A nóm się to podo-
bo	 14.00 Isaura po śląsku, odc.9 
(powtórka)	14.30 Isaura po śląsku, 
odc.10	 15.05 Kocia muzyka	 15.35 
Co w hałdzie piszczy?	15.45 Gwa-
rek	 16.15 Kochamy śląskie	 16.50 
Koncert życzeń	 17.15 Gotowanie 
po śląsku	 17.45 Silesia Informacje	
18.00 Isaura po śląsku, odc.10 (po-
wtórka)	 19.00 Kuklok kulturalny	
19.30 Szlagrowe Telezakpuy	19.45 
Tygodniowy Finał Listy Przebo-
jów	 20.00 Zapowiedź głównego 
wydania Silesia Informacji	 20.05 
Tygodniowy Finał Listy śląskich 
Szlagierów	 21.00 Silesia Infor-
macje	 21.30 Sport	 21.40 Pogoda	
21.45 Kochamy śląskie	 22.10 Ty-
godniowy Finał Listy Przebojów	
23.00 Silesia Informacje	 23.45 
Radio, powt. 

06.00 Párty s kuchařem 06.30 Sa-
muraj Jack, anim.	 07.00 Země di-
nosaurů, anim.	07.20 Datel Woody, 
anim. 07.35 Přátelé, sitkom 08.00 
Hitlerovi muži, Dokumentární	
09.15 Svět 2008 09.50 Tajemství 
Svenaholmu, Romantický	 11.50 
Receptář prima nápadů 13.00 
Partie 13.40 Dobrodružství Pose-
idonu Thriller, Katastrofický	 16.00 
Žhavé výstřely Bláznivá komedie, 
Akční	17.45 Jak se staví sen 18.55 
Zprávy. Sport 19.30 Přátelé, sitkom 
19.55 Počasí 20.00 Ber nebo neber 
21.20 Spravedlnost, serial	 22.15 
Pustit žilou, talk show 23.05 Hlava 
nad vodou Komedie	01.00 Volejte 
Věštce 02.45 Žena v taláru, serial	
04.15 Partie 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

05.45	 Notacje, cykl dok.
06.00	Kawa czy herbata?
07.50	 Leksykon PRL, felieton
08.00	Wiadomości, Pogoda
08.15	 Kwadrans po ósmej
08.35	Sekretny świat misia Benia-

mina, serial anim. Kanada
09.00	 Budzik, Śnieg i lód
09.30	 Atlantis High, serial kom. 
10.00	 Moda na sukces, serial USA
10.50	 Wielki świat małych odkryw-

ców, mag.
11.10	 Jaka to melodia?
12.00	 Wiadomości
12.10	 Agrobiznes
12.20	 W kolejce po euro, cykl rep.
12.40	 Plebania, telenowela TVP
13.05	 Klan, telenowela TVP
13.30	 Palce lizać, serial TVP
14.00	 Zwierzęta świata, Życie 

gadów i płazów. serial dok. 
14.30	 Errata do biografii, Stanisław 

Cat-Mackiewicz
15.00	 Wiadomości, Pogoda
15.15	 Jesteś tym co jesz, serial dok. 

prod. Wielka Brytania 2006
15.40	 Pora na doktora, mag.
16.05	 Moda na sukces, serial USA
17.00	 Teleexpress
17.20	 Celownik, mag.
17.30	 Klan, telenowela TVP
18.00	 Jaka to melodia?
18.30	 Plebania, telenowela TVP
18.55	 300 % normy, pytanie
19.00	 Wieczorynka, Garfield 
19.30	 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20	Teatr Telewizji, Scena Faktu, 

Mord założycielski
21.55	 James Bond w Jedynce, 

Operacja Piorun, film fab. GB 
1966, reż. Terence Young

00.15	 Mocne kino nocne, Wybrany, 
film fab. Kanada/Francja/Ja-
ponia, USA 1995

01.55	 Kojak, serial prod. USA 1973
02.45	 Notacje, cykl dok.
03.00	 Zakończenie dnia

05.59 Studio 6 08.30 Sezame, 
zagraj! 09.00 Koncert na koniec 
życia, film obycz. 10.45 Księżnicz-
ki świata 11.15 Opowiadania ze 
zwierzętami, dok.	11.45 Śladami..., 
pr. dok. 12.00 Wiadomości	 12.30 
Sama w domu 13.30 Oczarowanie, 
serial 14.25 Potyczki Amy 3, serial 
15.15 StarDance III 15.20 Woof!, 
serial kom. 15.45 Wierzysz sobie?, 
rozr. 16.10 Zagadki Toma Wizarda 
16.25 Piosenki, rozr.	 16.30 Czaro-
dziejska szkółka 17.00 Od A do Z, 
quiz	 17.30 Chłopcy w akcji	 17.55 
Prognoza pogody	 17.57 Minuta z 
przyrodą 18.00 Wydarzenia regio-
nalne	 18.25 Czarne owce	 18.40 
Bijące serce Europy. Nocek duży, 
felieton	18.45 Wieczorynka 18.55 
Szczęśliwa dziesiątka, losowanie 
19.00 Wydarzenia	 19.40 Bramki, 
punkty, sekundy	 19.55 Prognoza 
pogody 20.00 Zdziczała ziemia 3, 
serial 21.00 Na drogach Lombar-
dii, dok.	21.25 StarDance III 21.35 
Reporterzy ČT, rep. 22.15 W pu-
łapce żelaznej kurtyny, dok.	22.30 
Miłosne wybory, kom., USA 00.05 
Szczęśliwa dziesiątka 00.10 Spek-
trum polityczne, pr. public.	 00.35 
Seks w wielkim mieście 3, serial 
01.05 Oczarowanie, serial 01.55 
Wydarzenia regionalne 03.10 Re-
giony ČT24, rep.	03.35 Z metropo-
lii 04.05 Tydzień w regionach

06.10	 Złotopolscy, telenowela TVP
06.35	Dwójka Dzieciom, Pomocnik 

św. Mikołaja, serial anim. 
07.10	 Przystanek praca
07.25	 Co ludzie powiedzą?, serial 

kom. Wielka Brytania 1995
08.00	Pytanie na śniadanie
10.15	 M jak miłość, serial TVP
11.10	 Codzienna 2 m. 3, serial kom. 
11.40	 Bulionerzy, serial kom. TVP
12.10	 Everwood, (ost.),  serial 

obycz. prod. USA 2002
13.00	 Dima na tropie, cykl rep.
13.25	 Znaki czasu, mag.
13.55	 Fort Boyard, reality show
14.55	 Dla niesłyszących, Na dobre 

i na złe, serial obycz. TVP
16.00	 Wakacje z duchami, serial
16.35	 Zdolne bestie, Genialna 

papuga, serial dok. GB 2007
17.05	 Na wariackich papierach, 

serial kom. prod. USA 1985
18.00	 Pr. lokalny
18.30	 Panorama
18.55	 Sport Telegram, Pogoda
19.05	 Przebojowa Akademia 

Przyszłości koncert
19.35	 XVI Międzynarodowy Festi-

wal Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych, Plus Camerimage 

20.05	 Barwy szczęścia, serial TVP
20.35	 M jak miłość, serial TVP
21.30	 Kulisy serialu M jak miłość, 

serial obycz.
21.40	 Tomasz Lis na żywo, talk-show
22.40	Kryminalne zagadki Las Ve-

gas, serial sens. USA/Kanada
23.35	 Kryminalne zagadki Las Ve-

gas, serial sens. USA/Kanada
00.30	Panorama
00.50	Wieczór artystyczny, Stani-

sław Lem, film dok.
01.35	 Wieczór melomana, Zwy-

cięzca, film dok. 
02.20	Wieczór artystyczny, Ogród 

Barbarzyńcy, film dok.
02.40	Noc Zagadek, teleturniej
03.45	 Zakończenie programu

06.00	Żar młodości, serial obycz.
prod. USA 2001

07.00 TV market
07.15	 Wielka wygrana, teleturniej
08.00	Dotyk anioła, serial obycz.

prod. USA 1995
09.00 Miodowe lata, serial kom.

prod. Polska 2003
10.00	 Rodzina zastępcza plus, 

serial kom. Polska 2006 
11.00 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica, serial kom. USA 
11.30	 Samo życie, serial obycz.

Polska 2008
12.00	 Czarodziejki, serial USA 
13.00	 Czarodziejki, serial USA 
14.00 Pierwsza miłość, serial 

obycz. Polska 2008 
14.45	 Sabrina, nastoletnia czarow-

nica, serial kom. USA 
15.15	 Świat według Bundych, 

serial kom. USA 1997 
15.50	 Wydarzenia
16.10	 Pogoda
16.15	 Interwencja, pr. public.
16.40	 Miodowe lata, serial kom. 

prod. Polska 2003 r.
17.30	 Świat według Kiepskich, 

serial kom. Polska
18.00	 Pierwsza miłość, serial 

obycz. Polska 2008 r.
18.50 Wydarzenia
19.20	 Sport
19.25	 Pogoda
19.30	 Samo życie, serial obycz. 

Polska 2008 r.
20.00 X-Men II, thriller USA 2003
22.00	Studio Lotto (w przerwie 

filmu)
22.45 Delta Force, film sens. USA 

1986, reż. Menahem Golan
00.15 Fala zbrodni, serial krym. 

Polska 2006 
01.15	 Rajska plaża, pr. rozr.
02.15	 Tajemnice losu, mag.
03.15	 Zakazana kamera, pr. rozr.
04.35	Nocne randki, pr. rozr.
05.15	 Wstawaj! Gramy!, pr. rozr.

05.40	Uwaga!
06.00	Telesklep
07.00	 Rozbij bank - interaktywny 

pr. rozr.
08.00	Co za tydzień
08.30	Dzień dobry TVN
11.00	 Pascal. po prostu gotuj 10
11.30	 Nigella ekspresowo
12.00	 BrzydUla, serial obycz., 

Polska 2008
12.30	 Telesklep
13.30	 Fabryka gry - teleturniej 

interaktywny
14.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 

Polska 2008
14.55	 Detektyw Monk 3, serial 

sens., USA 2004
15.50	 Rozmowy w toku - talk show
16.55	 Sędzia Anna Maria Wesołow-

ska - serial fab.-dok., Polska 
2008

17.55	 BrzydUla, serial obycz., 
Polska 2008

18.25	 Detektywi - serial fab.-dok., 
Polska 2008

19.00	 Fakty
19.30	 Sport
19.40	 Pogoda
19.50	 Uwaga!
20.05	 Na Wspólnej, serial obycz., 

Polska 2008
20.45	 W-11 wydział śledczy - serial 

fab.-dok., Polska 2008
21.30	 Szymon Majewski Show 7, 

rozrywka
22.35	Teraz my! 7 - talk show
23.20	Superwizjer 
23.55	 Kapitalny pomysł, reality 

show
00.55	Wydanie drugie poprawione  

- literatura
01.25	 Co za tydzień
01.50	 Uwaga!
02.10	 Wrzuć na luz - rozrywka
03.10	 Telesklep
03.30	 Nic straconego - powtórki 

programów

18.25

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Gramy dla was - mag. muz.
08.45	TV Katowice poleca
16.45	 Aktualności,	Pogoda
16.50	 Fest zaplanuj sobie przy-

szłość
17.05	 TV Katowice poleca
18.00	 Aktualności,	Pogoda,	Sport
18.45	 To brzmi... - rozrywka
19.00	 Propozycje do śląskiej listy 

przebojów - rozrywka
19.10	 Prosto z mostu - reportaż
19.40	 Tygodnik regionalny
19.55	 TV Katowice zaprasza
21.45	 Aktualności, Sport
22.05	 Mag. meteo

05.59 Śniadanie z Novą 08.30 Ste-
fanie. Eine Frau startet durch, serial 
obycz., Niemcy 2004 09.25 Ojciec 
Kondelik i narzeczony Vejvara, 
film obycz., Czechosłowacja 1937 
11.05 Ulica, serial obycz., Czechy 
2006	11.45 Detektyw Monk 2, se-
rial sens., USA 2003 12.35 Lenssen 
& Partners 4, serial krym., Niemcy 
2003 13.30 Poszukiwani, serial 
krym., USA/Kanada 2003 14.20 
Kochane kłopoty 7, serial obycz., 
USA 2006 15.15 Gwiezdne wrota 
3, serial sf, USA 1999 16.05 Prawo 
i porządek. Zbrodniczy zamiar 4, 
serial sens., USA 2004 17.00 Wia-
domości popołudniowe	17.35 CSI. 
Kryminalne zagadki Miami 3, serial 
sens., USA 2003 18.30 Ulica, serial 
obycz., Czechy 2008 19.00 Ulica, 
serial obycz., Czechy 2008	 19.30 
Wiadomości 20.00 Kobra oddział 
specjalny 12, serial sens., Niemcy 
2007 21.00 Weekend	21.35 Doktor 
House 4, serial obycz., USA 2007 
22.30 Twarda laska, kom., USA/Au-
stralia 2001 00.15 Agenci NCIS 2, 
serial sens., USA 2004

07.30	 Raport Tygodnia, powtórka	
08.35 Muzyka	09.00 Niedziela po 
naszymu – powtórka	 10.20 Mu-
zyka	 18.15 Okiem kamery	 18.30 
Raport	 18.55 Prognoza pogody	
18.58 przesłuchanie/rep.	 19.15 
Znane i mniej znane	19.25 Progno-
za pogody	 19.26 Okiem kamery	
19.40 Muzyka	21.15 Okiem kame-
ry	 21.30 Raport	 21.55 Prognoza 
pogody	 21.58 przesłuchanie/rep.	
22.15 Znane i mniej znane	 22.25 
Prognoza pogody	22.26 Okiem ka-
mery	 22.40 Muzyka	 00.15 Okiem 
kamery	 00.30 Raport	 00.55 Pro-
gnoza pogody	 00.58 przesłucha-
nie/rep.	01.15 Znane i mniej znane	
01.25 Prognoza pogody	 01.26 
Okiem kamery	01.40 Muzyka 

06.40 Telezakupy	 07.00 Radio	
10.00 Silesia Informacje	 10.20 
Kopalnia Wiedzy	 11.00 OK-NO, 
(powt.)	 12.00 Silesia Informacje	
12.05 Telezakupy	12.40 Finał Listy 
Śląskich Szlagierów	13.40 Koncert 
życzeń	 14.10 Silesia flash	 14.15 
Telezakupy	 14.35 Gwarek	 15.00 
Telezakupy	15.15 Podróż za jeden 
bilet	15.40 Telezakupy	16.00 Sile-
sia Informacje	16.20 Kościół w me-
tropolii	16.50 Koncert życzeń	17.15 
S Natura	17.45 Silesia, komentarze	
18.20 Kopalnia Wiedzy	 19.00 Bi-
znes Silesia	 19.35 Propozycje do 
Listy Śląskich Szlagierów	 20.00 
Silesia informacje, flash	 20.10 OK-
NO	 21.00 Silesia informacje, wyd. 
główne	21.30 Sport	21.40 Pogoda	
21.45 Rozmowa	22.00 Kuklok kul-
turalny	22.35 Biznes Silesia	22.50 
Silesia informacje wyd. główne, 
(powt.)	23.20 Sport	23.30 Pogoda	
23.35 Telezakupy	23.50 Telezaku-
py	00.05 Radio na wizji, (powt.) 

06.35 Dobrodružství Olivera 
Twista, anim. 07.10 Datel Woody, 
anim. 07.20 Tom a Jerry, anim. 
07.35 Fresh Prince, sitcom 08.00 
Will & Grace, serial 08.30 Přátelé, 
sitcom 09.00 Dvojčata, serial 
09.25 Panelák, serial 10.05 Sedmé 
nebe X, rodinný serial 11.05 Na 
čem záleží, serial 11.40 To je vraž-
da, serial 12.40 Chůva k pohledání, 
serial 13.10 Policie New York, serial 
14.05 Chameleon, serial 15.05 Will 
& Grace, serial 15.35 Drzá Jordan, 
serial 16.35 Komisař Rex, serial 
17.40 Regionální zpravodajství 
17.40 Minuty regionu 18.00 5 
proti 5, rodinná teleturniej 18.55 
Zprávy. Sport 19.30 Přátelé, sitcom 
19.55 Počasí 20.00 Ošklivka Katka, 
serial 21.20 Nic než pravda 22.25 
Closer, serial 23.25 Hledá se táta 
00.30 Případ pro dva, serial 01.40 
Volejte Věštce 03.25 Doktor z hor, 
serial 04.15 Nikdo není dokonalý 
05.10 Autosalon, magazín 

TVP info Katowice

TVT Rybnik

TVNPOLSATTVP2TVP1 NovaCT1TV Silesia

Prima

10.45

20.00

20.0021.55 16.35

07.45	 Aktualności flesz, pogoda
07.50	 Co to? kto to?
08.00	Śląski koncert życzeń 
08.45	Śląska lista przebojów 
16.45	 Aktualności
16.48	 Pogoda
16.50	 W poszukiwaniu drogi
18.00	 Aktualności
18.24	 Pogoda,	Sport
18.45	 Retransmisje sportowe 

- studio sport
21.45	 Aktualności
21.50	 Pogoda
21.55	 Hat-trick - mag. sportowy
22.15	 Sport

23.10 21.00 12.45

13.00



34 Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 grudnia 2008 r.REKLAMA

TARTAK & MEBLE 
EUROCLAS

Czyżowice, ul. Nowa 28a
tel/fax. 032 451 33 38 lub 032 451 02 32

ww.euroclas.pl, euroclas@wb.pl

OFERUJEMY
•Kształtowniki, blachy

•Kuchnie na wymiar

•Meble, zabudowy wnęk

•Ekogroszek – tanio

•Płyta OSB

•Więźba dachowa
•Łaty, deski, 
   krawędziaki
•boazeria, podbitka, 

podłogi
•Stal zbrojeniowa

IMPREGNACJA 
CIŚNIENIOWO-PRÓŻNIOWA

Wykonuje:

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

ZAKŁAD STOLARSKI 
www.oknadrzwischody.pl

47–451 Bieńkowice, ul. Bojanowska 41
Tel./fax (032) 419 62 99, 

kom. 0601 471 162, 0601 842 529

Sprawdź nas!

Schody projektujemy 
komputerowo.
Wysyłamy folder na życzenie.

44-200 Rybnik, ul. Piasta 3, 
44-351 Wodzisław Śl., ul. Starowiejska 39
Tel. 032/45 11 115, 032 45 11 124
www.gros.pl

Praca 
w Austrii

Firma Union Montage 
Deutschland

zatrudni do pracy 
w Austrii

w zawodach: 

spawacz (MAG, TIG, Elaktro, 
Gas, Autogen), ślusarz, 

elektryk, murarz, 
szalunkowy (również brygady), 
mechanik samochodowy, 

stolarz, malarz, 
do wykończenia wnętrz

Wymagania:
 paszport niemiecki

 znajomość j. niemieckiego

Racibórz, ul. Batorego 5
Kontakt:tel. 032 755 14 16 

kom. 0 694 203 006

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

W A R S Z TAT  S T O L A R S K I
rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!

47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

BURMISTRZ 
MIASTA PSZÓW

Informuje, że w dniu  
27 listopada 2008r. 

w siedzibie 
Urzędu Miasta Pszowa 

został wywieszony 
wykaz nieruchomości 

gruntowych, 
stanowiących własność 
Gminy - Miasta Pszów, 

przeznaczonych 
do oddania 

w dzierżawę na cele 
rolne.

Wykaz podlega wywie-
szeniu na okres 21 dni.

KANTOR 
WYMIANY WALUT

ZAPRASZAMY:
pon.- pt.   9.00-17.00
w soboty: 9.00-13.00

SKLEP FIRMOWY 
Dallas jeans casual wear

koszule, 
spodnie, kurtki

Wodzisław Śl. ul. Powstańców 13 
tel. 032 455 16 05

 Najkorzyst
niejsze 

Ceny w Mieście!

Nowa firma
 EKT Instal

zatrudni

ELEKTRYKÓW
do pracy 

w Niemczech i Austrii

Oferujemy:
 świetne warunki 
 finansowe
 stałą pracę 
 w renomowanej firmie
 stałą opiekę firmy
Wymagany paszport niemiecki

Kontakt:
071 785 14 80 

lub 0662 225 012

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

Jesteśmy dużym, międzynarodowym koncernem chemicznym
działającym m.in. na rynku profesjonalnej higieny

Do naszej fabryki zlokalizowanej w Raciborzu poszukujemy osoby na stanowisko:

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Miejsce pracy: Racibórz

Wymagania:
 wykształcenie minimum średnie – automatyka lub elektronika 
maszyn przemysłowych
 doświadczenie w firmie produkcyjnej w dziale utrzymania ruchu 
przy obsłudze i naprawach maszyn produkcyjnych
 znajomość budowy i umiejętność naprawy maszyn w zakresie: 
układy sterujące automatyki, obwody elektryczne, układy pneuma-
tyczne 
 umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych,
 znajomość obsługi komputera
Dodatkowym atutem będzie:
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swo-
bodną komunikację
 uprawnienia elektryka SEP do 1 kV.

Zakres obowiązków:
 Diagnozowanie i naprawy urządzeń produkcyjnych
 Planowanie i realizacja okresowych przeglądów urządzeń
 Współudział w opracowywaniu i wdrażaniu usprawnień produk-
cyjnych
 Współpraca z serwisami zewnętrznymi

Oferujemy:
pracę w międzynarodowym środowisku, dynamicznym i ambit-
nym zespole, możliwość rozwoju i szkolenia, kontakt z nowoczesną 
technologią 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV, list moty-
wacyjny oraz zdjęcie)  w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
na adres: rekrutacja.pl@ecolab.com, z dopiskiem: „praca FABRYKA” lub 

pocztą na adres: Ecolab Sp. z o.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu tekstu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez Ecolab Sp. z o.o. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji 

(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883)”. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

rozmowy na czasie

rozmowy nrozmowy naa czasie czasie
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Wybrane oferty
Zdjęcia, opisy i adresy nieruchomości - internet www.domian.pl oraz w gazecie „Inwestuj w nieruchomości”

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA: 

1. Wodzisław ul. Bracka Mieszkanie 3 
pokojowe o powierzchni 45,91 m2, łazienka 
wykafelkowana, nowe okna, cena: 98 
000 zł.

2. Wodzisław osiedle 30-lecia M-3 o pow. 
46 m2 położone na parterze w niskim bloku, 
nowe okna, duży balkon, czynsz: 350 zł 
cena: 120 000 zł

3.Wodzisław ul. Przemysława mieszkanie 
2 pokojowe o pow. 51 m2 połozone na 
7  pietrze, balkon, kuchnia z oknem, cena: 
125 000 zł

4. Wodzisław os.Dabrówki Komfortowe 
mieszkanie 3 pokojowe o pow. 60 m2, III p. 
Cena: 220 000 zł.

5.Wodzisław ul. Słoneczna Mieszkanie 2 
pokojowe o powierzchni 54,50 m2, II pietro, 
nowe okna, balkon, kuchnia z oknem, cena: 
120 000 zł 

6.Wodzisław ul. Przemysława Mieszkanie 
2 pokojowe o powierzchni 50,45 m2, III 
pietro, kuchnia z oknem, balkon, cena: 95 
000 zł

7.Wodzisław ul. PCK mieszkanie 2 pokojo-
we o powierzchni 45,90 m2, połozone  na 
I pietrze, balkon, kuchnia z oknem, czynsz 
220 zł cena: 120 000 zł

8. Rybik ul. Saint Vallier, ścisłe centrum mia-
sta. Mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 
61,28 m2.położone na I pietrze. Mieszkanie 
składa się z 3 pokoi, kuchni z oknem, 
spiżarką, łazienka z oknem, wc -osobno, 
przedpokój, balkon.Okna nowe PCV. W 
łazience i wc na ścianach i podłodze poło-
żona- glazura. Do mieszkania przynależne 
są dwie piwnice. CO własne węglowe piec 
w łazience. Możliwość przerobienia na co: 
gazowe z piecem dwufunkcyjnym.Czynsz: 
250 zł CENA: 180 000 zł

9. Wodzisłąw ul. Przemysława M-4 o 
powierzchni 60 m2 I pietro, 3 pokoje, niski 
blok cena: 139 900 zł

10. Wodzisław Śl. osiedle 1 Maja  Miesz-
kanie 1 pokojowe o powierzchni 38,94 m2, 
połozone na I pietrze, nowe okna, cena: 
73 000 zł.

11. Radlin ul. Wiosny Ludów Mieszkanie 
M-3 o pow. 44 m2 połozone na III  piętrze-
,kuchnia z oknem,okna nowe , czynsz 320 
zł, cena: 99 000 zł

12.  Rydułtowy ul. Plebiscytowa M-3 o po-
wierzchni 35,14 m2 , połozone na II pietrze, 
w niskim bloku,  balkon, cena: 75 000 zł

13. Wodzisław ul. Wyszyńskiego M-3 pow. 
44 m2, połozone na IV pietrze, kuchnia z 
oknem, okna nowe, balkon, cena: 105 000 zł

DOMY DO SPRZEDANIA: 

1. Skrzyszów ul. Wallacha, Dom astan 
surowy zadaszony połozony na działce 7500 
m2 otoczony z lednej strony lasem. Budynek 
nadaje sie na dwie rodziny. posiada dwa 
oddzielne mieszkania:  jedno mieszkanie o 
powierzchni 107 m2, drugie o powierzchni 73 
m2.Cena: 480 000 zł

2. Świerklany ul. Parytetyczna, dom pietrowy 
do remontu, 7 pokoi, kuchnia, 2  łazienki , 
parcela: 877 m2, cena: 170 000 zł

3. Wodzisław ul. Czarnieckiego .Nowy 
dom oddany do użytku 2004r.Perter: salon z 
kominkiem, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 2 hole. 
Poddasze: 4 pokoje, łazienka, pralnia, duży 
hol.Na parterze na podłodze kafelki- ogrze-
wanie podłogowe. Poddasze w pokojach 
na podłodze - panele, łazienka i pralnia na 
podlodze- kafelki i ogrzewanie podłogowe.
Co: węglowe piec ekologiczny z podajnikiem.
Parcela: 2500 m2 bardzo ładnie zagodpoda-
rowana Cena: 950 000 zł

5. Pszów ul. Andersa dom pietrowy z podda-
szem mieszkalnym, stan surowy zamknięty. 
Instalcja elektryvzna w całym domu, srodek 
wytynkowany, Parcela: 1200 m2, Cena: 130 
000 zł

6. Pszów - Krzyzkowice ul. Krasickiego dom 
pietrowy z lat 60 tych ,parcela: 1534 m2, 
budynek gospodarczy 140 m2, wiata 300 m2, 
cena: 169 500 zł

7. Wodzisław dom mieszkalno- usługowy 
.Parter: 220 m2 powierzchni usługowej , 
pietro + poddasze 310 m2 powierzchni  
mieszkalnej, Parcela: 600 m2, własny parking. 
rok budowy 2002. Cena: 830 000 zł

8. Czyzowice ul. Wodzisławska, Budynek 
mieszkalno- usługowy o pow. 363 m2 o 
ciekawej architekturze  do niewielkiego 
wykończeniaI kondygnacja budynku prze-
znaczona na działalność: gabinety lekarskie, 
kosmetyczno- fryzjerskie itp. II kondygnacja+ 
poddasze - na mieszkanie. Parcela: 1480 m2. 
Cena: 975 000 zł

9. Rydułtowy ul. Gajowa  Dom piętrowy 
składający się z 9 pokoi, 2 łazienki, kuchnia. 
Idealnie nadaje sie na dwie rodziny.Okna 
Drewniane i PCV, co: węglowe.Parcela: 
10129m2. Na parceli znajduje sie budynek 
gospodarczy., cena: 299 000 zł

10.  Gołkowice ul. 1 Maja. Dom piętrowy 

całkowicie podpiwniczony po remoncie.  
Idealnie nadaje się na dwie rodziny. Okna 
nowe PCV,. Parter: 3 pokoje, kuchnia, 
lazienka, Pietro: 2 pokoje, kuchnia łazienka, 1 
pokój do zagospodarowania. dach drewniany 
lekki spad, pokryty papą. Parcela 1295  m2. 
Na parceli znajduje się garaż wolnostojacy i 
budynek gospodarczy cena: 390 000 zł

11. Radlin Dom Parterowy z poddaszem 
mieszkalnym, częsciowo podpiwniczony.6 
pokoi, kuchnia,łazienka. Parcela:1192 m2, 
cena: 250 000 zł

12.  Łaziska ul. Okrężna powiat Wodzisław-
ski.Dom stan surowy otwarty, zadaszony 
o powierzchni 135 m2. 6 pokoi, 2 łazienki, 
duża kuchnia.Dom całkowicie podpiwniczony, 
garaz pod domem na dwa samochody.
Srodek domu i piwnice wytynkowane, 
wylewki gotowe pod parkiet.W całym domu 
rozprowadzona jest instalacja lektryczna i siła.
dach dwuspadowy pokryty deskami, papa 
i blachodachówką fińską.na terenie działki 
znajduje sie gaz i woda. Dojazd do domu 
droga asfaltowa. Bardzo spokojna okolica, 
niedaleko las.Cena: 290 000 zł

13. OKAZJA! Wodzisław Nowy parterowy 
dom z poddaszem mieszkalnym gotowy do 
zamieszkania, parter:salon, kuchnia, łazienka, 
pomieszczenie gospodarcze, garaż, poddasze: 
3 pokoje, duża łazienka z wanną rogową i 
kabina z hydromasażem, garderoba. Parcela: 
1039 m2-częściowo wyłożona kostką ,cena: 
498 000 zł 

DO WYNAJĘCIA: 

1. Wodzisław Sl. ul. Bogumińska do 
wynajęcia działka o pow. około 3000 
m2,przeznaczenie: auto komis, działalnośc 
wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł / 1 m2

2. Wodzisław ul. Srednia  do wynajecia lokal 
na parterze o pow. 196 m2, cena najmu 35 zł 
netto za 1 m2 

3.Wodzisław ul. Wolności.Do wynajęcia 
parter i piętro domu. Na parterze jest kuchnia 
o pow. 40 m2, 2 wc, 2 kabiny prysznicowe, 
2 pokoje, piętro: 2 pokoje każdy po 25 
m2,+ pokój wypoczynkowy. Dom z pełnym 
wyposażeniem, w każdym pokoju telewizor, 
kuchnia: wyposażona całkowicie. czynsz 2 
500 zł netto za 1 miesiąc + woda i energia.
Idealnie nadaje sie  dla pracownikow firmy

4. Pszów ul. Ks.Skwary Do wynajecia 
pomieszczenia biurowe o pow. 20m2, 28,89 
m2, 10,73m2,55,48m2 oraz pomieszcczenie 
magazynowe o pow. 72m2, czynsz najmu 10 zł 
netto za 1 m2

OBIEKTY KOMERCYJNE DO SPRZEDANIA

1. Wodzisław Sl. ul. Górnicza Obiekt maga-
zynowo- biurowy o powierzchni  uzytkowej 
410 m2. W skład obiektu wchodza dwie hale 
z bramami rolowanymi , mozliwośc wjazdy 
samochodem ciężarowym, parcela około 1500 
m2. Cena: 800 000 zł

2. Wodzisław Śl. ul. Modrzewiowa, Obiekt 
murowany wielofunkcyjny o powierzchni 
całkowitej 950 m2,składajacy się z dużej hali 
dwie hale mniejsze o wysokości 4m, pietro: 
6 pomieszczeń biurowych, 3 pomiesczenia 
socjalne,obok obiektu murowanego znajduje 
się  hala stalowa o powierzchni 1000 m2,. 
Parcela: 8069 m2, całkowicie ogrodzona. 
Cena: 1 400 000 zł netto.

3. Wodzisław Sl. ul.26 Marca Garaż muro-
want o powierzchni 17,5 m2, Media:  Woda, 
energia, co, kratka ściekowa, cena: 16 500 zł,  

4.Pszów ul. K.Miarki Obiekt handlowo- 
usługowy. Piekarnia + sklep,  uzyt. 250 m2, 
Parcela: 563 m2, cena: 195 000 zł

5. Wodzisław osiedle Dąbrówki. Lokal han-
dlowo- usługowy o pow. 32,64m2.  Wszystkie 
media, cena: 105 000 zł

6. Łaziska ul.Okrężna( przy czeskiej granicy) 
Dwie murowane hale magazynowo-proguk-
cyjne o łącznej powierzchni 300 m2.Wysokośc 
hali 4 m, grubośc ścian 45 cm.hale otynkowa-
ne na zewnątrz i wewnątrz.dach betonowy 
pokryty papą. W  srodku wylewki cementowe.
Hale uzbrojone sa w wodę, energie,i siłę. Hale 
posiadają wc, szatnię, pomieszczenie biurowe, 
kotlownie. CO: węglowe.Przed halami 
parking. Dojazd droga asfaltowa samochodem 
ciężarowym.Cena: 259 000 zł

7.Radlin - Głozyny ul. Kominka.Budynek 
mieszkalno- usługowy o ciekawej architek-
turze o powierzchni mieszkalnej 120 m2 - w 
rozbudowie i  powierzchni uslugowej 120m2- 
obecnie działający BAR z ogródkiem piwnym. 
Własny parking.Budynek położony jest przy 
głównej drodze.Parcela: 712 m2.CENA: 499 
000 zł

8. Mszana ul. Wodzisławska obiekt gastro-
nomiczny z lat 70 tych połozony na działce o 
powierzchni 3490 m2, prezy głównej trasie 
Wodzisław - Jastrzębie, cenna: 350 000 zł

9. Rydułtowy ul. Trauguttarejon dworca 
autobusowego. Budynek handlowo-  usługo-
wo- biurowy o powierzchni zabudowy 298 
m2- stan surowy zamkniety  zadaszony. Ide-
alnie na nadaje sie na siedzibę banku, biura, 
usługi  medyczne itp.Cena: 530 000 zł

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA: 

1. Wodzisław ul. Bogumińska działka budow-
lana o powierzchni 1326 m2, w trzecim pasie 
zabudowy. rejon ulicy Rzecznej, cena: 99 000 zł

2.  Wodzislaw ul. Witosa działka o powierzchni 
730 m2 przeznaczenie: usługi komercyjne, 
składy hurtowe, zaklady produkcyjne cena: 
63 000 zł

3. Wodzisław Sl. ul Młodziezowa działka o 
powierzchni 15376 m2,  przeznaczenie: tereny 
usług komercyjnych, zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, tereny ulicy głównej,cena: 
299 000 zł

4. Wodzislaw _ zawada ul. Paderewskiego 
działka o powierzchni około 2000 m2 cena: 
45 zł / 1 m2

5.  Jankowice ul. Nowa. dzialka budowlana o 
powierzchni 2657 m2, cena: 39 000 zł

6 Radlin ul. Domeyki. Działka w drugim pasie 
zabudowy ogrodzona o powierzchni około 
1700 m2,cena: 35 zł / 1 m2

7. Pszczyna ul. Rybnicka Działka inwestycyjna 
o powierzchni 1000m2,działka uzbrojona w 
energie, woda w granicy,gotowy projekt i 
pozwolenie na budowę stacji magazynowania 
i dystrybuccji gazu propan- butan, cena: 99 
000 zł

8. Wodzisław ul. Głozyńska działka budowlana 
o powierzchni 923 m2, ogrodzona całkowicie 
,  uzbrojona: woda, energgia, na działce 
znajduje sie blaszany garaż, cena: 69 000 zł 
do negocjacji

9. Pszów ul. Kolberga działki budwlane o po-
wierzchni: 1415 m2- cena: 63 675 zł, działka o 
powierzchni 1379 m2 - cena: 55 160 zł, działka 
o powierzchni 1326m2 cena: 54 040 zł

10. Bluszczowy ul. Kamieńska działka budow-
lana o pow. 4146 m2, cena: 66 000 zł

11. Gorzyce Osiny ul. 7 kwietnia. Działka 
budowlano-rolna o powierzchni 1.30.94 ha.Do-
jazd droga asfaltowa.Cena: 149 000 zł

12. Rydułtowy ul. Sikorskiego Działka Bu-
dowlano- rolna o powierzchni 2235 m2.Dojazd 
droga asfaltowa Cena: 53 000 zł

13 Rybnik ul. Małachowskiego 4 działki 
budowlane o powierzchni: I działka 765  m2 
+ udział w drodze  363 m2, cena: 104 900 zł, 
II działka o powierzchni  950 m2 + udział w 
drodze 363 m2: cena: 121 900 zł, III działka o  
powierzchni 858 m2 + udział w drodze 363 
m2, cena: 112 900 zł, IV działka  o powierzchni 
742 m2 + udział w drodze 363 m2 cena: 
101 900 zł

14. OKAZJA Czyzowice ul. Dworcowa. Działka 

mieszkaniowa o powierzchni 1177 m2, Cena: 
45 000 zł 

15. Wodzisław ul. Radlińskie Chałupki Działka 
o pow. 3304 m2 cena: 165 200 zł. dzialka o  
pow. 1931 m2 cena: 115 860 zł

16. Działki Tutrza Sląska działka budowlana 
o powierzchni 1029 m2, szerokośc  działki 20 
m, dojazd droga asfaltowa, luzna zabudowa, 
cena: 57 000 zł

17. Rydułtowy ul. Gajowa Dzialka o 
powierzchni 6300 m2, dojazd droga asfaltowa-
,cena: 199 000 zł

18.  Pszów ul. Pszowska Działka budowlana o 
powierzchni 1310 m2 cena: 75 000 zł

19. Rydułtowy ul. Krzyzkowicka  (blisko cen-
trum) działka budowlana o  powierzchni 1391 
m2, na działce znajduje sie starszy budynek 
murowany (były warsztat) uzbrojenie: energia, 
siła,woda,cena: 73 000 zł

20. Pszów ul. Karola Miarki działka  
budowlano- rolnao powierzchni 5107 m2. Na 
działce znajduja się dwa budynki murowane do 
rozbiórki, cena: 110 000 zł

21. Turzyczka ul. Starowiejska działka budow-
lana o powierzchni 1627 m2, cena:  81.350 zł

22. Gorzyce ul. Prusa Działki budowlane o 
powierzchni 865 m2 cena: 50 zł / 1 m2

23. Gorzyce obręb Czyżowice ul. Kolejowa 
działka mieszkaniowa o powierzchni 2426 m2, 
cena: 130 000 zł

24. Świerklany ul. Leśna. Dziaka budowlano- 
rolna o powierzchni 6685 m2. Działka połozona 
jest pod lasem, cena: 330 000 zł

25. Świerklany ul. Szkolna działka inwestycyjna 
o powierzchni 9 300 m2 cena: 600 000 zł.

26. Świerklany ul. Parytetyczna. Działka budow-
lana o powierzchni 719 m2 , cena: 57 000 zł

27, Świerklany ul. Parytetyczna,. Dzialka 
budowlana o powierzchni 732 m2 , cena: 58 
000 zł

28. Wodzisław Sl. ul. Pszowska, działka miesz-
kaniowa o powierzchni 1079 m2 połozona 
200 m od ulicy Pszowskiej w rejonie Zespołu 
Szkół Technicznych (dawna Budowlana) Cena: 
148 000 zł.

29. Wodzisław Sl. obręb Turzyczka ul. 
Bogumińska. Działka o powierzchni 2820 m2, 
przeznaczenie budowa pawilonu handlowego 
branży przemysłowej , cena: 199 000 zł.

30. Wodzisław ul. Leszka 2 działki do sprzeda-
nia o pow. 3291m2 i 2782 m2,  przeznaczenie 
inwestycyjno- mieszkaniowe, cena: 500 000 zł 
za każdą działkie

PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

Wodzisław-Kokoszyce ul. Smolna 28, tel. 032 456 36 15, 032 456 21 83

ZATRUDNIMY:
ślusarzy do produkcji części sa-
mochodowych, pracowników 

do sortowania odpadów, opera-
torów wózków, ładowarek.

Stawka 5,6 - 6,65 Euro
Możliwa premia

Paszport niemiecki

Kontakt: 032-279-96-80

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubomi 

ogłasza nabór na stanowisko 
głównego księgowego 
Oferty składać do 08.12. br. 

Wszelkie informacje 
na stronach internetowych: 
www.lubomia.bip.info.pl 

oraz www.ops.lubomia.info.pl

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
 ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski ogłasza przetarg 

ustny na dzierżawę powierzchni użytkowych w nieruchomościach: 

1.Wodzisław Śl. ul. Wyszyńskiego 41,
2.Wodzisław Śl. os. XXX-lecia 60,
3.Wodzisław Śl. ul. Leszka 10,
4.Gaszowice ul. Rydułtowska 1.

 Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2008 r. w siedzibie Powiatowe-
go Zakładu Zarządzania Nieruchomościami na zasadach i w godzi-
nach określonych w Regulaminie przetargu ustnego. Przystąpienie 
do przetargu wymaga pobrania Regulaminu przetargu ustnego w 
siedzibie Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w 
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
znajduje się w siedzibie zakładu i internecie ( www.powiatwodzi-
slawski.bip.info.pl ). Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji 
w sprawach przetargów jest Pani Beata Rudol tel. 457 20 06.

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 
z późn. zm.) 
Wójt Gminy Lubomia podaje do publicznej wiadomości informację o 
wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
stanowiących mienie Gminy Lubomia, położonych na obszarze 
projektowanego zbiornika „Racibórz” na rzece Odrze w terenach 
powierzchniowej eksploatacji żwiru :
 
1. działki nr 488/80 i 489/80 mapy 1 obrębu Ligota Tworkowska 
o łącznej  powierzchni 0,9916 ha, zapisane w KW 61 954.
 Cena nieruchomości 66 412 zł.
2. działka nr 97/10 mapy 2 obrębu Ligota Tworkowska 
o powierzchni 1,4844 ha  zapisana w KW 61 954. 
 Cena nieruchomości 103 908 zł.

Wykaz w/w nieruchomości został wywieszony na okres 21 dni na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubomi ul. Szkolna 1.

Lp. Nazwa środka trwałego Rok produkcji Cena brutto [zł.]

1. Autobus Ikarus 1982 6 100,00

2. Ford Transit  1995 5 700,00 

3. Dźwig samochodowy IFA ADK 70 1968 12 500,00

4. Wózek widłowy spalinowy 3,5 t. nr 2 1988 10 500,00

5. Wózek widłowy spalinowy 3,5 t. nr 5 1988 10 500,00

6. Wózek widłowy spalinowy 3,5 t. nr 7 1988 10 500,00

7. Myjnia samochodowa 1987 4 300,00

8. Płyta wibracyjna VIBROMAX AV 901 2002 3 905,00

9. Płyta wibracyjna VIBROMAX AT 08 2002 4 880,00

10. Urządzenie do montażu opon UNIMONT 10 1980 1 830,00

11. Przyrząd do ustawiania świateł FUDIM POLMO  1995 1 220,00

12. Hamulcomierz FUDIM POLMO BH E5 AV 1994 3 050,00

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EMA-TRANS” 
Sp. z o.o. z Radlina 

ogłasza sprzedaż n/w środków majątku trwałego. Prosimy o składanie ofert kupna do dnia 
11.12.2008 r. Więcej informacji pod nr tel. (032) 7292 354  lub (032) 7292 633

350 zł za 4 miesiące!
Szczegóły: 0606 698 903, 032 455 68 66  w.38

Zaprezentuj się

Przedstaw firmę w Internecie

 350 zł za 4 miesiące!
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POLSKA

FIINIi Silili.

Era Sklep LAGUNA

BYTOM

W programie: • Fabryka Prezentów
• spektakl teatralny
• zdjęcia ze Św. Mikołajem (zdjęcia zapewnia HP )-GRATIS!
• słodkie upominki dla Klientów*
a 6 grudnia - niespodzianka! - czekoladowe fontanny

V s •

*Warunkiem odbioru upominku jest przedstawienie paragonu potwierdzającego dokonanie zakupów 
na terenie Galerii Auchan Racibórz z wyłączeniem hipermarketu.

/kufchan A™RACIB0RZ-uL Unicka 97,47-400 Racibórz
r ac ibó r z godziny otwarcia GALERII HANDLOWEJ: poniedziałek - sobota: 9.00 - 21.00, niedziela: 9.30 - 20.00

CCC Cikilltec lorsaylmnnnari O 0 3 Triumph * ■ Ingron

świat brezentówvision express super optyk adidas wojas

+APTEKĄ I cafe VIBO
FltiAiii Mkum PRALNIA „Pluspocyficus

Galeria Auchan Racibórz
zaprasza na

SPOTKANIE ZE SW. MIKOŁAJEM
6 i 7 grudnia w godz. 12.00-18.00

fEichendorffa

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W ŁUBOWICACH
ORGANIZUJEMY: wesela, bankiety 
komunie, stypy, przyjęcia 
urodzinowe i inne imprezy 

GWARANTUJEMY: profesjonalną 
obsługę, doskonałą kuchnię, 
noclegi i atrakcyjne ceny 

Zapraszamy:
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań 

47-411 Łubowice, ul. Zamkowa 3, tel.-

-----  Przedstaw firmę w Internecie -----

350 zł za 4 miesiące!
Szczegóły: 0606 698 903,032 455 68 66 w.38

ZOSTAŃ MIKOŁAJEM!
Sprawdź na jaki prezent 
Cię stać! _____ .

Twoja praca nasza troska
Praca 

w Holandii axell
Kredyty Gotówkowe:
I do 20.000 

I od 18. roku życia

Kredyty Konsolidacyjne:
I już od 500 zł dochodu 

I zmieniamy wiele rat na jedną niższą 

I dodatkowa gotówka na dowolny cel

, FIOLET PDK SA 
\ fiolet s k  Wodzisław Śląski, Zamkowa 3 

44-300 Wodzisław Śląski 

tel: 0 32 455 68 57

Poszukujemy:
I osobyzd ośw iadczeniem 

d u  w akow an ia  

isbaauwania mięsa

■  o sd by zd ob rą  on a jo m o a b im  

o o g ie lsk iegdza in te reoow a n e  

pracą przy sprzątaniu 
sam o lo tów H o tn id lta  

w d m u erdam ie .  

WOjat^oapomlomie 
I  jteao im a rca.

Opole, ul. Reymonta 16, 
tel. (077) 453-65-77

Gliwice, u l . Z w yc ięstw a  49 , 
te l . (532) 36 7 — 5 0 — 20

R ao b ó rz , u l . L o n d zin ^  12, 
tel. < 032)314-91-42 0m OS O

r(Z''J Woieo iO d zO vazy 4106/1b

PRACA
W  H O LA N D I I

Firma zatrudni
na bardzo dobrych warunkach 

X kobiety i mężczyzn do:
X pakowania owoców i warzyw 

X pakowania komputerów i drukarek 
X do cegielni 

X do magazynów Lidla 
X do prac budowlanych 

X kucharzy

Zapr aszamy
Racibórz ul. Mickiewicza 19 b 

tel. 032 415 21 51, 0516 024 334

Skuteczna reklama w Internecie
N A  P O R TA LU nowiny

BANERY, PREZENTACJE, BAZA FIRM - JUZ OD 70 ZŁ/TYDZIEN
ZADZWOŃ: tel. (032) 455 68 66 w.38, 0606 698 903, ltomaszewska@nowiny.pl

Zapewniamy najlepszą oglądalność w regionie: 200 tys. wizyt / miesiąc, 6660 wizyt dziennie
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MOTORYZACJA

SPRZEDAM
• Renault kangoo, 1400 cm3, benzyna, 
5-osobowy, 1998 r., stan tech. b. dobry, 
0504-616-745.

• Opel corsa C, rok 2002, przebieg 22.000, 
elektr. szyby, pilot, wspomaganie kierow-
nicy, tel. 032-418-60-99.

• Vw passat TDI, 1998 r., combi. Vw passat 
TDI, limuzyna, 1999 r., tel. 0886-315-745.

• Bmw 318, 1994 r., sprowadzony z Nie-
miec, zarejestrowany w Polsce, stan ide-
alny, 0511-575-818.

• Seicento 900, 1999 r. Stan bardzo dobry, 
bezwypadkowy – sprzedam. Tel. 032-
456-86-12, 0501-465-229.

• Sprzedam forda eskorta gal, 1994 r. 
Cena 3.000 zł – tanio. Kolor bordo. 
Tel. 0601-472-105.

• Renault laguna, 2002 r. 1,9 CDI, 12.000 
km. Pełne wyposażenie. 23.500 zł. 
Tel. 0792-553-002.

• Sprzedam cinquecento 700 z 1996 r., 
przebieg 100.000 km, stan dobry, dodat-
kowy komplet kół, 0608-126-554.

• Sprzedam opla astrę combi, 1,7 diesel, 
rocz. 1997, stan bdb, 0662-389-550, 032-
417-80-97 po 18.00.

• Polo 1996 r., 4-drzwiowy, ładny, sprowa-
dzony, cena 7.400 zł, 0608-792-568.

• Ford ka, 1999 r., cena 7.500 zł + opłaty, 
klimatyzacja, 0888-963-144.

• Sprzedam hondę civic, 1.4, 2000 r., z 
klimatyzacją, pierwszy właściciel. Cena 
14.500 zł, tel. 0604 407 687.

• Mazda 626, pierwsza rej. 12/2000, poj. 
2.0, 116 PS, klimatronik, nowe opony zi-
mowe, przebieg 76.000 km, cena 19.700, 
stan bardzo dobry, 0506-063-330.

• Matiz, 1999 r., garażowany, miedziany 
metalik, 0888-196-911, 032-419-84-23.

• Vw bora, 2001 r., 134.000 km, I właści-
ciel, serwisowany, bardzo zadbany, kolor 
srebrny, 032-419-85-98.

• Mercedes vito turbo, 2000/1, bordo, 
9-osobowy, ABS, klima, stan dobry, 032-
415-53-98, 0503-010-348 lub zamienię.

KUPIĘ
• Kupię każde auto: stare, nowe, powy-
padkowe, złomowanie, najlepsze ceny. 
Dojazd do sprzedającego. Racibórz, 032-
415-72-60, 0692-191-585.

• Opel, ford, polonez, pełnosprawne, 
powypadkowe, uszkodzone, z zastawem, 
najlepiej zapłacę, wyrejestrowanie, auto 
złom. 032-415-72-60, 0692-191-585.

• Auta kupię wszystkie, całe, pełnospraw-
ne, uszkodzone, skorodowane, płacę 
najlepiej! Gotówka, przyjazd natychmia-
stowy. 032-42-37-368, 0605-402-565.

• Hamaro s.c. – złomowanie samo-
chodów, płacimy za każdy pojazd, 
transport gratis. Koncesja, 032-415-19-
91, 0691-960-146.

• Skupujemy samochody osobowe, 
dostawcze, ciężarowe w całości, do wyre-
jestrowania, płatne gotówką, odbieramy 
własnym transportem, 0661-491-158.

• Kupię każdy samochód osobowy, 
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze. 
Traktory, maszyny rolnicze, 032-424-18-
04, 0501-011-090.

• Skup samochodów osobowych, do-
stawczych. Powypadkowe oraz traktory, 
maszyny rolnicze. Płatne gotówką. Dojeż-
dżam do sprzedającego, 0515-134-797.

• Kupię seicento, cinquecento, uno, 
tico, matiza, vw, corsę, pandę, skodę, 
punto, inne. Gotówka, 032-456-86-85, 
0603-845-054.

• Mondeo 2.0TDI, 2006 combi, fabia 1.4-
2003, clio 1.2- 1999, seicento 2004, ma-
luch 2000, 032-457-03-39, 0603-845-054.

• Skup samochodów. Najlepsze ceny. Ra-
cibórz, tel. 032-415-27-19, 0880-877-072.

• Skup samochodów za gotówkę, 
roczniki od 1995-2002, również 
do poprawek lakierniczych, gotówka 
od ręki 0509-486-266

INNE
• Przerejestrowywanie sprowadzonych 
samochodów – 150 zł! Sprowadzanie na za-
mówienie samochodów. Tel. 0600-829-282.

• Opona zimowa z felgą, rozmiar 195/65 
R15; rozmiar 175/70 R14, 90 zł/szt. 0502-
419-331.

• Sprzedam alufelgi z oponami zimowymi 
do mercedesa. 205 x 60 x 15. Tel. 0510-
441-667, 032-430-54-65.

• Sprzedam felgi stalowe z oponami 
do golfa IV, audi A3, 16. Passat 15, 0608-
792-568.

• Sprzedaż tłumików do samochodów 
osobowych. W ofercie także tłumiki spor-
towe. Zadzwoń i sprawdź. 0505-999-045.

BIZNES
• BHP, HACCP – szkolenia, doradztwo, ob-
sługa. Partner, Wodzisław, 26 Marca 23, 
032-455-39-31, 032-456-02-40.

• Pierwsza Pomoc. Kursy. Partner, Wodzi-
sław, 26 Marca 23, 032-455-39-31, 032-
456-02-40.

GASTRONOMIA
• Gastronomia „Mimo” hala Sezam (Jysk 
Okay), Racibórz, Eichendorffa poleca 
domową kuchnię: pierogi, dania mięsne, 
soki wyciskane na miejscu. Dowóz. Im-
prezy okolicznościowe, 0691-240-890.

KREDYTY – POŻYCZKI
• Kredyt Lukas Bank, ul. Starowiejska 108, 
tel. 032-414-90-79 od godz. 8.00.

• Kredyty do 15.000 na oświadczenie, 
nieterminowe spłaty, Wodzisław, Targo-
wa 12A (Hala Targowa) 032-455-11-67, 
Racibórz, Rynek, (Bolko) 032-415-32-82.

• Konsolidacyjne do 150.000, bez 
zgody współmałżonka 40.000, Wo-
dzisław, Targowa 12A (Hala Targowa) 
032-455-11-67, Racibórz, Rynek (Bolko) 
032-415-32-82.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000 rata 
143 zł, do 150.000, Wodzisław, Targowa 
12A (Hala Targowa) 032-455-11-67, Raci-
bórz, Rynek (Bolko) 032-415-32-82.

• Kredyty konsolidacyjne na okres spłaty 
dłuższy niż zatrudnienie, bezwiekowo, 
bez zaświadczeń ZUS, US Wodzisław 
(Hala Targowa) 032-455-11-67, Racibórz 
(Bolko) 032-415-32-82.

• Konsolidacyjne od 50.000 rata 715 zł, 
Wodzisław (Hala Targowa) 032-455-11-
67, Racibórz, Rynek (Bolko) 032-415-
32-82.

• Super konsolidacje 60.000 – rata 1090 
złotych, 80.000 – rata 1409 złotych, 
40.000 – rata 749 złotych, szybka decyzja 
11,9%, 0663-314-409.

• Pożyczki ekspresowe 2000 – rata 104 
złote, 4000 – rata 150 złotych, bez za-
świadczeń o dochodach! Zadzwoń! 0663-
314-409.

• Kredyty z komornikiem max. 60.000, źle 
płacone raty, zła historia kredytowa, po-
możemy – zadzwoń: 0663-314-409.

• Spisujemy wnioski telefonicznie, najlep-
sze oferty kredytowe, Wodzisław Rynek 
12 obok Banku Millenium, obok banko-
matu, 0663-314-409.

• Tniemy ceny kredytów, konsolidacje 
z oprocentowaniem 11,9%, 30.000 – rata 
579 złotych, 50.000 – rata 936 złotych, 
0663-314-409.

• Uwaga! Najszybsze, najtańsze oferty 
kredytów gotówkowych i konsolidacyj-
nych 20.000 na dowód. Szybka decyzja. 
Wodzisław, 032-455-22-02.

• Ekspresowe chwiłówki do 700 zł. Najta-
niej również dla osób z zajęciami komor-
niczymi. Wodzisław, 032-455-22-02.

• Kredyty! Do każdego przyznanego 
kredytu powyżej 7000 zł – DVD gratis. 
Tel. 032-726-59-28, 032-725-65-45.

• Pożyczki bez bik-u, 100% przyznawal-
ności, dojazd do klienta gratis! 0518-104-
078.

• Najlepsze oferty kredytowe, konsolida-
cje dla osób ze złym BIK i komornikiem. 
Chwilówki, 032-455-19-92.

• Masz problem z BIK lub komornikiem? 
Zapraszamy. Bogata oferta kredytowa 
oraz chwilówki, 032-454-70-20, 032-473-
25-89.

• 150.000 na 10 lat oferta tylko w „Dra-
gan”, Wodzisław, Rynek 6, 032-455-11-97, 
032-455-28-22

• 10.000 na oświadczenie, decyzja w 10 
minut „Dragan”, Wodzisław, Rynek 6, 032-
455-11-97, 032-455-28-22.

• 20.000 bez zgody współmałżonka, de-
cyzja w 2 minuty, „Dragan”, Wodzisław, 
Rynek 6, 032-455-11-97, 032-455-28-22.

• Prywatne chwilówki do 2500 tylko „Dra-
gan”, Wodzisław, Rynek 6, 032-455-11-97, 
032-455-28-22.

• Komornik, windykacja, zła historia 
w BIK, zadzwoń doradzimy i załatwimy, 
0606-588-812, 0660-780-775.

• Gotówka pod zastaw nieruchomości. 
Dla każdego! Centrum Finansowe. 
Tel. 0801-011-569.

MATRYMONIALNE
• Profesjonalne biuro matrymonialne, 
032-455-69-79, 0692-349-875.

• Wolny lat 43 pozna panią z małymi 
dziećmi w celu matrymonialnym, tel. 
0668-563-037 (po 18.00).

• Największe Centrum matrymonialno-
zapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi. 
Codziennie od 10.00 do 20.00, 032-426-
02-92, 0696-478-189.

NAUKA
• Matematyka, statystyka, ekonometria. 
Pomoc uczniom i studentom. Przygoto-
wanie do egzaminów. Racibórz, ul. Matej-
ki 4/2, 032-415-25-84.

• Matematyka, liceum, gimnazjum. 
Tel. 0608-316-435.

• Matematyka. Korepetycje na każdym 
poziomie. Przygotowanie do matury. Ra-
cibórz i okolice, 0691-659-660.

• Korepetycje j. niemiecki, tel. 0660-354-
793.

• Matematyka – gimnazjum, średnia, 
wyższe, matury – Wodzisław 032-455-13-
13, 0509-842-422.

• Angielski przygotowanie do matury, 
FCE, CAE, filologii, business english. Nie-
miecki dla początkujących. Darius Lang-
hoff, 0697-295-638.

• Korepetycje – historia, przygotowanie 
do matury, z dojazdem do ucznia, 0606-
968-611.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
• Kupię działkę budowlaną. Tel. 0-049-
173-95-90564

• Coliber – pośrednik najmu, kupna 
i sprzedaży nieruchomości, 0661-367-013.

POSZUKUJĘ
• Szukam do wynajęcia kawalerki w cen-
trum Raciborza, pawel_jablonski@
e-post.pl.

SPRZEDAM
• Nowe osiedle domów,  
www.osiedle-slonecznystok.pl.

• Sprzedam garaż, Raciborz, ul. Górna, 
0600-783-661.

• Tanio i szybko sprzedam kiosk handlo-
wy, pow. 35 m kw. Jastrzębie-Szeroka,  
ul. Powstańców 159, tel. 032-472-18-60.

• Sprzedam pół bliźniaka nowocześnie 
wykończonego o pow. 120 m kw., Nędza, 
0500-616-078.

• Sprzedam M4, Radlin, Orkana cena: 149 
000 zł, nie wymaga wkładu finansowego. 
Tel. kontaktowy 511-768-390.

• Działki inwestycyjne pod motel/hotel, 
dom weselny, usługi inne: stacja obsługi, 
benzynowa. Działki budowlane Markowi-
ce, 0501-863-965.

• Nowy dom jednorodzinny, duży, fun-
cjonalny, ładnie położony, wybudowany 
w nowej technologii. Racibórz, Ocice 
Górne, dogodne warunki płatności, 
559.000 zł, 0507-052-935.

• Sprzedam mieszkanie, 49 m kw., 2-po-
kojowe, III p., Racibórz, Wojska Polskiego, 
0698-651-910.

• Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, ul. 
Katowicka, 2-pokojowe, 46 m kw., wyre-
montowane, niski czynsz, 0605-761-702.

• Mieszkanie, 49 m kw. Okolice Baborowa, 
co, garaż, działka, 55.000 zł do negocjacji, 
077-486-95-80, 0792-010-394.

• Skawica – Zawoja działka 1.2 ha, dom + 
las, cena 250 000 zł. Tel. 504-202-654.

• Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie 46,2 
m kw., parter, w centrum Raciborza, 032-
415-40-04.

• Sprzedam garaż, Racibórz, ul. Górna 
(kanał, prąd), tel. 0607-841-942.

• Sprzedam działkę, pow. 200 m kw., Ket-
lice ok. Głubczyc. Wiadomość: Racibórz, 
ul. Mysłowicka 5/30.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, pow. 
55 m kw., w ścisłym centrum Raciborza, 
0606-888-796.

• Sprzedam aptekę, tel. 0662-010-153.

• Działkę 40 arów w Raciborzu przy głów-
nej drodze wlotowej, cena 28 zł/m kw., 
0501-782-787.

• M4, ul. Katowicka, M3 ul. Przejazdowa, 
Vacatio, 032-415-37-63, 0662-081-314, 
0664-013-100.

• M3, ul. Przemysława, Wodzisław Śląski, 
Vacatio, 032-415-37-63, 0662-081-314, 
0664-013-100.

• Okazja! Dom w Syryni, 220.000, 032-415-
37-63, 0662-081-314, 0664-0139-100.

• Grunt w Gorzycach, 23.700 m kw. – 45zł/
m kw. 032-415-37-63, 0662-081-314, 
0664-013-100.

• Sprzedam kawalerkę, 34,5 m kw., VI p., 
nowe okna, Mysłowicka, Racibórz, duży 
balkon, 0668-402-865.

• Sprzedam kompletnie umeblowaną 
kawalerkę w Raciborzu, 29 m kw., parter, 
nowe okna, co, gotowa do zamieszkania, 
cena 65.000 zł, tel. 0511-420-705.

• Mieszkanie 37 m kw. w Radlinie cena 
80.000. Vacatio 032-415-37-63, 0664-013-
100, 0662-081-314.

• Opel astra III CDTI, 12.2004 r., zareje-
strowany, komputer, ABS, klimatyzacja, 
przebieg 103.000 km, cena 30.000, 
tel. 0502-615-171.

• Sprzedam dom do zamieszkania, po 
generalnym remoncie, powierzchnia 
domu 126 metrów, atrakcyjnie położony, 
Zabełków, 0660-993-253.

• Sprzedam mieszkanie, 39 m kw. Raci-
bórz, ul. Królewska, 92 tys. zł, tel. 0603-
127-227.

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 64,7 
m kw., IV piętro, po remoncie, zabudo-
wana kuchnia. Racibórz, Żorska, 032-415-
84-16.

• Sprzedam 2-piętrową kamienicę w cen-
trum Raciborza, po remoncie, 3 mieszka-
nia po 100 m kw., 0049-754-691-480.

• Nowy dom w zabudowie bliźniaczej. 
Racibórz – Brzezie, prąd, gaz, woda, 
kanalizacja miejska, działka 5,5 a, pod 
lasem, www.budamerpol.pl.

• Sprzedam dom, pow. 300 m kw. Raci-
bórz, ul. Starowiejska, pawel_jablonski@
e-post.pl.

• Działka 20a, Nędza, ul. Jana Pawła 
II mieszkaniowa i pod działalność, 
tel. 0602-396-250.

• Sprzedam mieszkanie, 4-pokojowe, X p., 
70 m kw., Racibórz, 0696-713-180.

• Sprzedam mieszkanie M3 Wodzisław Oś 
XXX-lecia, 105 tysięcy, 0600-526-933.

WYNAJMĘ
• Pszów, centrum, 47 m2 usługi, sklep itp. 
Wszystkie media, internet. Tel. 600-427-
894.

• Mieszkanie do wynajęcia w Raciborzu, 
0785-493-009.

• Wynajmę pawilon 48 m kw., Racibórz, 
Chełmońskiego, na działalność usługo-
wo-handlową, 0505-358-266, 032-471-
50-57.

• Do wynajęcia lokal na biuro, centrum 
Tworkowa, 0666-033-930.

• Pokoje do wynajęcia z łazienkami dla 
studentów i studentek, firm itp., Raci-
bórz, 0600-801-134.

• Działka budowlana  – 1500 m2. Oddam 
w dzierżawę, okolice Raciborza. Warunki 
do uzgodnienia. Kontakt e-mail:  
sandberg@poczta.onet.pl.

• Do wynajęcia kawalerka, pow. 25 m kw. 
w centrum Raciborza, II p., po remoncie, 
0698-359-747.

• Wynajmę w centrum Raciborza miesz-
kanie, dwa pokoje z kuchnią, 1.200 mie-
sięcznie, kaucja 3600.00, 0784-052-775.

• Racibórz centrum, lokal handlowy 
60m/kw z dużą witryną do wynajęcia, 
0784-052-775.

• Do wynajęcia hala 150-300 m kw., 
produkcyjno-magazynowa, Pietrowice 
Wielkie, tel. 0602-396-250.

• Wodzisław Śląski. Do wynajęcia utwar-
dzony plac przy głównej drodze. Idealny 
na parking TIR lub miejsce składowania 
materiałów sypkich. Tel. 0601-898-871.

• D.H. Jawor wynajmie lokal 33 m kw., 
piętro, 14 m kw. parter, 032-415-82-52, 
0888-377-977.

• Wynajmę mieszkanie na os. Przemysła-
wa (po generalnym remoncie). Proszę 
dzwonić po godz. 15-tej, 0695-406-876.

ZAMIENIĘ
• Kawalerkę komunalną 21 m2, c.o., bal-
kon w centrum, zamienię na 2-3 pokoje, 
może być do remontu, tel. 793-552-803.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 
w Raciborzu, 47 m kw., na podobne. Raci-
bórz i okolice, 0888-632-655.

PRACA
DAM PRACĘ
• Ogrodnictwo, przetwórstwo – Niemcy, 
paszport niemiecki i staad, 077-482-07-
87, 0602-658-917.

• Nocny Club Gabi zatrudni panie, stałe 
zakwaterowanie, wysokie zarobki, 032-
235-17-23.

• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi 
osobami. Wymagany niemiecki paszport, 
znajomość języka niemieckiego, 032-
419-83-13.

• Zatrudnię tynkarzy gipsowych, 0660-
782-402.

• Zakład fryzjerski poszukuje do pracy 
fryzjerów i fryzjerki, tel. 0509-547-693.

• Firma finansowa zatrudni osoby na 
stanowiska samodzielne, wymagane jest 
zaświadczenie o niekaralności oraz śred-
nie wykształcenie, 0509-953-316.

• Zatrudnię pracownika do biura. Zgło-
szenia osobiście ul. Kościuszki 34/36, 
Racibórz, tel. 0693-480-651.

• Montażystę do montażu anten, moni-
toringu, alarmów. Tel. 667-041-423, 032-
457-82-10.

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl

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

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

RyBnik
•	 Księgarnia	„SOWA”,		ul.	Sobieskiego	24,		
	 tel.	032	422	13	85
•	 Sklep	„LOgOTeL”,	ul.	Hallera	9	
	 czynne:	8.00	–16.00,	soboty	8.00	–	13.00
	 tel.	032	755	89	73

RyDuŁtOWy
•	 Sklep	„Hit”,	ul.	Ofiar	Terroru	59	a
	 pn.	–	pt.	8.00	–	17.00,		
	 sob.	9.00	–	13.00	
	 Tel.	0664	478	280

RAcIbóRZ
•	 Nowiny	Raciborskie,	Sp.	z	o.o.,	ul.	Zborowa	4
	 od	pn.	do	pt.	w	godz.	8.00	–	16.00		
	 Tel.	032	415	47	27
•	 Nowiny	Art,	s.c.,	ul.	Solna	7/3
	 pn.	–	pt.	od	9.00	do	17.00,	sob.	od	9.00	do	13.00	
	 Tel.	032	414	04	79



Nowiny WodzisłaWskie • wtorek, 2 grudnia 2008 r.dRoBNe38
• Szkoła Muzyczna Yamaha zatrudni 
nauczyciela w Wodzisławiu, Sosnowcu, 
Raciborzu i Jastrzębiu. CV kierować na:
ewelina@anderski.pl lub 0606-490-306.

• Zapraszamy do sprzedaży bezpośred-
niej perfum znanych zapachów. Teraz 
także artykuły gospodarstwa domowe-
go, 0510-208-657.

• Zatrudnimy: ślusarzy do produkcji 
części samochodowych, pracowników 
do sortowania odpadów, operato-
rów wózków, ładowarek. Stawka 5,6 
– 6,65 euro. Możliwa premia. Paszport 
niemiecki. 032-279-96-80.

• Zatrudnię szefa kuchni oraz kelnerkę. 
Restauracja Janeta, Wodzisław Śl., Słowa-
ckiego 10, doświadczenie mile widziane, 
032-454-70-67.

• Zatrudnimy przedstawicieli handlo-
wych, magazyniera. Oczekujemy; komu-
nikatywności, prawa jazdy kat. B, mile 
widziane doświadczenie. CV + zdjęcie 
przesyłać: info@pivexin-tech.pl 032-415-
25-14 wew. 27.

• Zakład remontowy zatrudni pracowni-
ków budowlanych. CV proszę wysłać na 
adres PILER, ul. Lecznicza 2, Racibórz, 
lub e-mailem: piler@piler.pl.

• Elektronika na serwis RTV, AGD i do 
sprzedaży komputerów, telefonów, RTV. 
Tel. 0667-041-423, 032-457-82-10.

• ESD Serwis Personalny zatrudni 
w Niemczech i Austrii spawaczy, ślusarzy, 
elektryków i innych, wymagany paszport 
niemiecki, komunikatywna znajomość  
j. niemieckiego. 032-422-40-46.

• Przyjmę do pracy osobę dyspozycyjną 
z doświadczeniem w handlu do sklepu 
spożywczego w Chałupkach, 0502-188-
600, 0695-455-556.

• Chcesz dorobić 800 -> 1500 zł miesięcz-
nie?, 0698-366-708.

• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi 
osobami. Wymagany niemiecki paszport, 
znajomość języka niemieckiego. Premia 
świąteczna 400 euro, 032-419-83-13.

• Firma zatrudni osoby z doświadczeniem 
do montażu okien. Dobre wynagrodze-
nie. Tel. 0604-794-132.

• Salon Urody Gabriel Professional za-
trudni fryzjerów, bardzo dobre warunki 
pracy oraz wysokie wynagrodzenie, 032-
454-51-84, 0609-505-226.

• Firma przyjmie emeryta do pracy 
z umiejętnością spawania elektrycznego, 
0601-464-068.

• Przyjmę do pracy osoby pełnoletnie, 
tel. 0607-997-710.

• PAF Operator Pocztowy Racibórz za-
trudni listonoszy, pracownika biurowego, 
kuriera, 0502-238-820, 032-710-04-01.

• Przyjmę krawcową z umiejętnością szy-
cia i modelowania firan i zasłon (umowa 
zlecenie, szycie w domu), 0509-921-909.

• Apteka zatrudni kierownika, tel. 0601-
500-619.

• Zatrudnię ekspedientkę na stoisko pie-
karniczo-cukiernicze. Tel. 0608-202-538.

• Praca dla kobiet w Grecji, tel. 0504-987-
374.

• Dla aktywnych kobiet, wykszt. min. 
średnie, wiek 25 – 55 lat, 032-414-03-75,  
pn. – pt. 8.00 – 9.00.

• Firma Skobud zatrudni kierowców 
z uprawnieniami na terenie Raciborza. 
CV, podanie przesyłać: Skobud, Bracka 
30, 34-300 Żywiec lub kadry@skobud.
zywiec.pl, tel. 033- 861-04-68.

• Praca dla kobiety – opieka nad starszą 
osobą w Niemczech. Tel. 0-049-173-95-
90564

• Zatrudnię fryzjerkę damską. Pszów. 
Tel. 0698-373-142.

• Firma zatrudni osoby z doświadczeniem 
do montażu okien. Dobre wynagrodze-
nie. Tel. 0604-794-132.

• Firma zatrudni osoby do kolportażu 
ulotek z Wodzisławia Śl. i okolic. Tel. 032-
455-38-30.

• Www.vinylpub.com. Racibórz, ul. Klasz-
torna 12, zatrudni sprzątaczkę na week-
endy, 0519-189-044, 0519-189-033.

• Www.vinylpub.com. Racibórz,  
ul. Klaszorna 12, przyjmie na stanowisko 
pomoc barmana, 0519-189-044, 0519-
189-033.

• Zatrudnimy od zaraz osoby do na sta-
nowiska kasjerskie i na inwentaryzacje, 
032-230-18-23, 032-401-10-61.

• Praca w Holandii dla osób ze znajomoś-
cią języka obcego, 032-230-18-23, 032-
401-10-61.

• Zatrudnię mechanika samochodów cię-
żarowych – kontakt siedziba firmy: Kietrz, 
ul. Mickiewicza 62. CV prosimy wysyłać 
na adres: hkatolik@wp.pl.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transpor-
cie krajowym i zagranicznym – kontakt 
siedziba firmy: Kietrz, ul. Mickiewicza 62. 
CV prosimy wysyłać na adres:  
hkatolik@wp.pl.

• Zatrudnimy sympatyczną osobę do roz-
wozu pizzy, praca weekendowa, Pizzeria 
Zenoni. Czyżowice, ul. Rogowska 10, 
0503-611-472.

POSZUKUJĘ PRACY
• Odpowiedzialna, doświadczona osoba 
na emeryturze zaopiekuje się dzieckiem 
na terenie Raciborza, 0506-410-558.

RÓŻNE
• Drewno opałowe 80 zł z dowozem, 032-
430-85-77, 032-454-61-37.

• Garaże blaszane, ocynkowane, 
powlekane, tynkowane. Hale, schowki 
budowlane. Blachy. Bramy garażowe, 
032-434-43-43, 0504-050-764.

• Drewno kominkowe – opałowe (dąb, 
brzoza, olcha) z dowozem. Racibórz, 
ul. Staszica 13, tel. 032-415-33-32, 0507-
178-755.

• Kupię książki używane. Dojazd. Gotów-
ka, 0508-245-450.

• Kupię stare monety, również aluminio-
we, 0501-425-176.

• Kupię książeczki węglowe na deputat. 
Ceny konkurencyjne. Zadzwoń od godz. 
7.00. Tel. 0503-980-605, 0503-980-605.

• Meble na wymiar. Kuchnie, biurka, szafy, 
wnęki oraz schody. Pomiar, wycena, pro-
jekt komputerowy, 0601-408-580.

• Drewno opałowe sprzedam, topole 
tartaczne kupię, firma Frydrych, Syrynia 
Potokowa 21, 0602-118-208.

• Sprzedam mało używane ubranka nie-
mowlęce (bliźniaki) i na dziecko roczne, 
032-410-66-32, 0698-327-798.

• Zespół muzyczny, tel. 0513-412-453.

• Gruz, ziemię przyjmę, Wodzisław, 0609-
128-428.

• Ekogroszek luzem i workowany, luzem 
600zł/t, workowany (25kg) 16zł/worek, 
Bluszczów, ul. Powstańców 15A, 0507-
031-058, 032-451-23-57.

• Sprzedam stary, poniemiecki piec, 
z ozdobnymi kaflami, tel. 077-486-95-80, 
0792-010-394.

• Za długi męża nie odpowiadam, Barba-
ra Kolarczyk.

• Sprzedam tanio piec do pizzy i mikser 
spiralny do ciasta 7,5 kg, faktura VAT, 
0603-460-249.

• Sprzedam tanio kilka rolet (używanych) 
2,40 x 2 m, tel. 0691-240-890.

• Sprzedam przyczepę dwuosiową, skrzy-
niowa, ładowność 840 kilogramów, spro-
wadzona z Niemiec, 0502-419-331.

• Sprzedam 2-osobówkę rozkładaną + 
poj. na pościel, cena 200 zł, Racibórz, 
032-417-50-90.

• Sprzedam choinki: sosna, świerk, 0602-
109-166.

• Kupię książeczki węglowe na deputat. 
520 zł/tona, 520 zł/tona. Tel. 0782-870-
180 od 16.00.

• Kupię stare rowery przedwojenne, stare 
motory, motorowery, oraz części do 1975 r. 
Tel. 032-476-02-86, 0663-125-597.

• Kupię stare meble, zegary, zegarki, 
kufry, zdjęcia żołnierzy, pocztówki, heł-
my, bagnety, szable. Tel. 032-476-02-86, 
0663-125-597.

• Kupię książeczki węglowe na deputat. 
Cena 510 zł/tonę. Zadzwoń. Tel. 0503-
980-605, 0503-980-605.

• Choinki, świerki, sosny, jodły. Cięte, 
doniczkowe, Raciborska 10, Roszków 
koło Krzyżanowic, 032-419-42-93, 
0692-188-450.

TOWARZYSKIE
• Pani, 0608-031-713.

• Dziewczyny Fantasy. Tel. 660-173-134.

• 0606-521-450 Radlin.

• Blondynka, 0609-544-499.

• Dziewczyna, 0886-413-460.

• Dojrzała, 0660-821-989.

• Czarnula, 0600-624-753.

• Brunetka, 0608-709-996.

• Tel. 0516-445-105.

• Rybnik, 0888-422-206.

• Kinga, 0889-688-449.

• Tel. 0515-454-399.

• Zuzia, 0787-877-702.

• Roksana, 0880-891-415.

• Czarnulka, 0788-007-629.

• Angelika, 0788-007-320.

• Julia, 0788-744-366.

• Wodzisław, XL, 0608-131-914.

• Wodzisław 0781-434-392.

• Oliwia, Rybnik, 0880-730-390.

• Amelia, 0513-764-263, Rybnik.

• Nikola, Racibórz, 0667-155-251.

• Puszysta 19-stka, 0889-757-326.

• Patrycja, 0508-898-351.

• XXL, 0506-384-726.

• Racibórz, 0502-992-930.

TRANSPORT
• Sprawdź! Najtańszy transport mikro-
busami maksi. Przewóz mebli, towarów 
Polska-Niemcy, Belgia, Holandia, tel. 077-
482-99-39.

• SKR-Bus, tanie przewozy osób lub 
rzeczy na imprezy, wesela, przysięgi, 
lotniska, 0693-525-009, 032-451-11-83, 
032-451-16-10.

• Licencjonowany przewóz osób. Holan-
dia, Niemcy, Belgia. Spod domu, pod 
adres, od 200 zł, 032-417-71-58, 0604-
460-510.

• Codziennie busy, Polska-Holandia 
od 230 zł, Nederpol, 0604-257-160.

• Usługi transportowe. Transport baga-
żowy busami, artykułów ciężarówką 
z chłodnią, przeprowadzki, faktura VAT, 
0691-153-838, 0886-365-908.

• Usługi transportowe, wywrotka z HDS, 
ład. 3,5 t, 8.00 – 15.00, 0609-160-000.

• Węgiel, groszek, flot, muł – ekspresowa 
dostawa, 0667-296-518.

• Lincoln – biała limuzyna, 8 m luksusu 
do wynajęcia w Raciborzu, 0506-164-
404, 0501-782-787.

• BUS-y: transport osób, przysięgi, lotni-
ska, itp. lub transport rzeczy, 8 europalet. 
0601-223-681.

• Przewozy do Niemiec pod wskazany 
adres osób, rzeczy. Polska-Niemcy, 0607-
819-554, 0781-934-620, 077-438-72-44.

TURYSTYKA
• Lato 2009 już w sprzedaży!!! Gwaran-
cja niezmienności cen, ubezpieczenie 
od kosztów rezygnacji, atrakcyjne ceny, 
wycieczki gratis!!! Przedstawicielstwo 
Usług Turystycznych „WW”, 032-455-55-
00, www.wakacjeww.pl

USŁUGI
• Limuzyny lincoln 8 – 10 m. Obsługa 
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia 
przyczep, lawet, camping, 032-431-57-64, 
0501-317-662, www.szymik24h.prv.pl

• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszel-
kiego rodzaju. Markizy balkonowe, 
bramy. Producent i ceny producenta. 
Raty, 032-430-51-41, 0601-417-572.

• Rolety zewnętrzne od 180 zł brutto/m 
kw. Producent z wieloletnią tradycją.  
3 lata gwarancji, 032-417-54-38.

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

• Osuszanie, odwadnianie budynków. 
Drenaże, izolacje przeciw wilgoci. Gwa-
rancja, VAT, tel./fax 032-421-72-04, 0502-
126-523.

• Azbest, acekol, eternit, papa – demon-
taż, utylizacja, 033-858-20-18, 0792-013-
569.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
łazienki, kafelkowanie, gładzie, instalacja 
wody, 0788-398-686.

• Cyklinowanie, układanie parkietu, mo-
zaiki, odnawianie schodów oraz sprzedaż 
materiałów. Transport krajowy, między-
narodowy. 032-457-91-43, 0601-080-857.

• Karcher – czyszczenie dywanów, mebli 
tapicerowanych, samochodów, tirów, 
wywabianie plam i podsuszanie. Kontakt: 
032-455-59-26, 079-305-11-20 – korepety-
cje z chemii.

• Pokrycia dachowe papami termozgrze-
walnymi 29 zł/m kw., gwarancja 10 lat, 
0792-013-569, 033-858-20-18.

• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 032-430-
85-77, 032-454-61-37.

• Woźniak Henrieta. Architekt. Projekty 
architektoniczno-budowlane, nadzory 
budowlane, kompleksowa obsługa inwe-
stycji, aranżacje wnętrz, 032-410-82-81, 
0691-779-787.

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

• Instalacje elektryczne w budynkach 
i mieszkaniach na blokach. Tel. 032-755-
27-33 lub 608-063-553.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie 
parkietu, odnowa drewnianych schodów 
oraz profesjonalne doradztwo, 0691-
539-589.

• Tynki maszynowe agregatem, docieple-
nia elewacji, tynki ozdobne z malowa-
niem, 0608-867-889.

• Tynki gipsowe agregatem, wieloletnie 
doświadczenie, tel. 0602-879-696.

• Flot, węgiel. Luzem i workowany, 0608-
315-746.

• Piaskowanie, malowanie, czyszczenie 
konstrukcji stalowych, podwozi, felg, 
naczep, ogrodzeń. Promocja dla rolni-
ków! „Luber” Raciborska 82, Bieńkowi-
ce (Baza GS) tel. 0667-883-996.

• Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki meblowej, samochodowej, Racibórz 
Brzezie, Wysoka 6, 032-415-66-59 14.00 
– 22.00, 0661-758-976 7.00 – 22.00.

• Kompleksowe remonty łazienek, 
tel. 0694-379-619.

• Firma sprzątająca oferuje kompleksowe 
sprzątanie mieszkań, biur, pranie dywa-
nów, mycie okien, sprzątanie po remon-
tach, 0664-082-767.

• Tynki gipsowe maszynowo, ocieplenia 
poddasze, płyty G-K, 0660-782-402.

• Malowanie, tapetowanie, panele, gładź, 
płyty kartonowo-gipsowe, 0512-815-684.

• Składanie mebli kupionych w Black Red 
White, Ikea itp. Tani montaż paneli podło-
gowych, 0606-739-556.

• Kompleksowe usługi wykończeniowe 
domów i mieszkań. Gwarantujemy rzetel-
ność, krótkie terminy, niskie ceny, 0607-
205-209, 032-456-06-55.

• Usługi remontowe od sufitów po podło-
gi, 0666-829-092, 0660-584-783.

• Videofilmowanie, zdjęcia ślubne, prze-
wóz nowożeńców kabrioletem, płyty 
dvd, album gratis! 0664-906-303, 0603-
109-858.

• Ekogroszek, węgiel – flot – luzem i wor-
kowany, 0608-315-746.

• Remonty, wykończenia wnętrz, malo-
wanie, gładzie, kafelkowanie, montaż 
paneli, tel. 0695-625-514.

• Roboty ogólnobudowlane, remontowe, 
wykończeniowe, gipsowe, płytkowanie, 
panele, domy jednorodzinne od pod-
staw, 0501-715-685, 0600-120-191.

• Instalacje elektryczne, alarmowe, odbio-
ry elektryczne. Szybko, tanio, fachowo. 
Tel. 0508-773-156.

• Brukarstwo tanio i solidnie od 100 zł, 
roboty budowlane, remontowe, wykoń-
czenia wnętrz, tel. 0601-721-062.

• Brukarstwo tanio i solidnie od 100 zł, 
roboty budowlane, remontowe, wykoń-
czenia wnętrz, tel. 0669-243-434.

• Firma remontowa oferuje kompleksowe 
wykończenia pomieszczeń: malowanie, 
gipsarowanie, tapetowanie, kładzenie 
paneli podłogowych, glazura, 0693-380-
304.

• Masz problemy prawne, zadzwoń. 
Obywatelstwo niemieckie, kindergeld, 
windykacja, usługi transgraniczne, 
rejestracja spółek i firm w Niemczech. 
Kancelaria Prawna, 032-726-23-17, 0516-
178-700.

• Malowanie mieszkań, elewacji, dachów, 
płotów. Tel. 032-430-07-00, 0665-456-160

• Meble kuchenne, zabudowa wnęk 
– szafy itp. Tel. 0601-933-962.

• Remonty sklepów, remonty drobne i ka-
pitalne, usługi wod.-kan.-c.o., malowanie, 
gładzie, łazienki komfortowo, tel. 0506-
155-750, 0502-367-607.

• Remont! Kompleksowe usługi od A do 
Z – zapraszamy, tel. 0517-531-887.

• Szamba betonowe, plastikowe. Mon-
taż, produkcja. Brukarstwo, tel. 032-
430-67-44, 0605-283-503.

• Kosztorysy inwestorskie i ofertowe, 
tel. 0509-585-574

• Podatek – Kindergeld – Niemcy, 
Austria, Holandia. Doradztwo Prawne, 
Racibórz, ul. Batorego 5/213, tel. 755-
21-60.

• Dar-Tech instalacje wod.-kan, c.o., gaz, 
montaż, wymiana, tel. 0601-094-777.

• Niech twoje dziecko odbierze paczkę 
od Świętego Mikołaja. Wizyty domowe, 
0663-268-275.

• Grzejniki, kotły co, rury, akcesoria. 
Sprzedaż, montaż, niskie ceny, 0696-683-
270, 077-486-96-16.

• Rolety, żaluzje, moskitiery, montaż – na-
prawa, 0604-729-874.

• Inkre-Dible. Montaż płyt kar.-gips. 
zgodnie z technologią Knauf, Rigips, 
gładź gipsowa bezpyłowo. Remonty, 
tel. 0509-585-574.

• Karcher – pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerek. Wykonywanie usługi u klienta 
w domu. Tanio! Tel. 0792-707-493.

• ZBR Miras roboty ogólnobudowlane 
od fundamentu po dach – jednorodzinny 
w 10 tygodni. Zbrojenie i betonowanie 
stropów, tel. 0798-493-307.

• Karcher czyszczenie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej, samochodowej 
u Klienta w domu, 032-456-85-30, 0785-
530-175.

• Schody – teraz już od 240 zł stopień, 
firma Frydrych, Syrynia, Potokowa 21, 
0602-118-208, 032-451-73-18.

• Usługi malarskie, gładzie, sufity pod-
wieszane – panele, kafelki. Staż-20 letni. 
0508-244-915.

• Solidnie i fachowo remonty budowlane, 
gładź, kafelki, płyty g-k, elektryka, usługi 
wodno-kanalizacyjne, zadzwoń! 032-
454-66-60, 0721-337-367.

• Montaż kominków, tynki ozdobne, 
płyty gipsowe, kafelkowanie, malowanie, 
panele, 0501-783-259.

• Usługi tynkarskie: ocieplenia budyn-
ków, wykończenia wnętrz, 0721-648-808, 
0509-541-344.

• Usługi szklarskie. Firma Szkłomark, 
Racibórz, ul. Londzina 46/11, tel. 0691-
236-789.

• Drewno rozpałkowe i kominkowe, 
węgiel, ekogroszek, flot, tani muł, 
dostawa ekspresowa, tel. 0692-236-095, 
0692-241-019.

• Gładzie, malowanie. Tanio, solidnie 
i szybko, 0608-159-358.

• Kafelkowanie łazienek, schodów i tara-
sów, 0886-317-863.

• Wywóz gruzu w kontenerach. Rozbiórki 
domów. Usługi koparką. Transport pia-
sku, żwiru, łupków, opału, 032-410-50-64, 
0606-454-105.

• Firma wykonuje wszystkie roboty ogól-
nobudowlane, rozbiórki, brukowanie, 
faktury VAT. Tel. 032-457-93-32, 0502-
087-125.

• Usługi projektowe, projekty architek-
toniczno-budowlane. Szybko, solidnie, 
niskie ceny, 0887-304-817.

• Opony, felgi, alufelgi. Najtańsze ceny. 
Montaż gratis. Mechanika pojazdowa, 
Gacka, Racibórz, Mariańska 25, 032-415-
18-68, 0504-476-839.

• Drewno kominkowe, www.zupil.lasy.pl 
tel. 032-410-30-60, 9.00 – 14.00.

• Kompleksowe roboty budowlane,  
docieplenia, płyty kartonowo-gipsowe, 
adaptacja poddaszy, gładzie, kafelkowa-
nie, 0513-104-147.

• Wywóz popiołu, gruzu, odpadów 
budowlanych. Rozbiórki – wyburzenia 
0667-296-518.

• Budujemy, kompleksowo wykańczamy 
domy, suche zabudowy, sufity g.-k., 
instalacje wodne, tynki ozdobne 0880-
057-227.

• Technika grzewcza, montaż instalacji 
wod-kan, c.o., gaz, zapewniamy kom-
pleksową obsługę materiałów 032-457-
36-53, 0696-642-460.
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SALON SAMOCHODÓW 
UŻYWANYCH „TOMAS”

Rybnik – Popielów, ul. Wodzisławska 309  
Tel. 032 433 18 39 (przy trasie Rybnik – Wodzisław)

 salon@tomas.plwww.tomas.pl
Salon czynny: pn. – pt. 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00

SKUPUJEMY SAMOCHODY ZA GO TÓWKĘ
PŁACIMY NAJLEPIEJ!!!

TOYOTA AVENSIS 2004 1,6 ABS, ESP, klima 
HONDA ACCORD 2,0 155KM 2003 klima, kraj
NISSAN PRIMERA 1,9 DCI klima, ABS 
NISSAN PRIMERA combi 2,0 2003 klima, I wł., kraj 
PEUGEOT 407SW 2005 2,0 HDI klima, ABS
PEUGEOT 807 2,2 2003 7-osób klimatr.,kraj, I wł.  
PEUGEOT 206 MISTRAL 1,1 2004 klima, el.szyby
PEUGEOT 206 2002 1,1 ABS, wspom., alarm, I wł.
RENAULT CLIO 2002 klima, ABS, el.szyby, c. zam.
RENAULT MEGANE 98 1,6 classic 65 tys. km!
VW GOLF IV VARIANT 2003 1,6 ABS, el. szyby 
VW TOURAN 2006 1,9TDI klima, ESP, ABS
SEAT CORDOBA 1,6 1999 /00 ABS, wspom., kraj.
FORD FOCUS C-MAX 2004 1,6 klima, kraj, I wł.
FORD FOCUS 1,6TDCI 2007 klima, ABS, krajowy
FORD FOCUS combi 1998/9 1,8 ABS, el. szyby,  
OPEL ASTRA I 1998 1,4 gaz 4-drzw. alufelgi
OPEL ASTRA 2000 1,4 gaz wspom., c. zamek, radio
OPEL ASTRA II 1999 2,0 diesel, klima, ABS
FIAT PUNTO 1999 1,1SX gaz! 5-drzw., srebrny
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• Docieplanie budynków, kafelkowanie 
łazienek, tarasów, schodów, panele pod-
łogowe. Czysto i solidnie, 0602-889-058.

• Wykończenia wnętrz. Tynki ozdobne, 
gładzie, sufity podwieszane, ścianki dzia-
łowe, inne. Tel. 0725-610-677.

• Wprowadzenie HACCP-FHU Barbel 
Barbara Handschuh, Rydułtowy, 
tel. 0609-196-409, haccp@barbel.pl.

• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, 
szafy – przesuwne. Zamów bezpłatny 
pomiar i wycenę, 0661-669-069.

• Firma ogólnobudowlana oferuje: usługi 
budowlane, budowa domów, dachy, sza-
lowanie schodów, wylewki, prace wykoń-
czeniowe, 032-725-59-77, 0516-121-066.

• Firma Mal-Rem wykonuje malowanie 
i tapetowanie, montaż płyt gipsowych, 
gładzie, kafelkowanie, 032-410-64-42, 
0516-024-318.

• Kanalizacje – przydomowe oczyszczal-
nie ścieków Bio-Eco, szamba samospala-
jące, niwelacja terenu, budowa, montaż, 
0510-567-228.

• Brukowanie – firma oferuje usługi, pla-
ce, chodniki, drogi dojazdowe, komplek-
sowe wykonanie, wysokie doświadczenie 
robót, 0666-903-991.

WRÓŻBY
• Tarot – profesjonalnie – doradztwo ży-
ciowe, 032-415-78-70, 0605-554-842.

• Wróżka, 0506-846-555.

ZDROWIE
DERMATOLOGIA
• Prywatny gabinet dermatologiczny 
– Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 17.00 
– 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego 
26b/7, 0608-339-478.

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

• Choroby skóry, testy alergiczne, lase-
roterapia, krioterapia, dermatoskopia. 
Racibórz, tel. 032-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.

• Renata Skaźnik-Hanslik, specjalista 
dermatolog. Choroby skóry, znamiona, 
usuwanie brodawek, włókniaków, prze-
barwień, blizn, zmarszczek – wypełnia-
cze, botox. Mikrodermabrazja, peelingi, 
mezoterapia, 0668-271-822.

DIAGNOSTYKA USG
• USG – Kolor – Doppler, przepływy. 
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, 
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt., czw., 
pt. 12.15 – 14.15, 0604-347-669,  
www.usg-raciborz.pl.

• Montaż płyt kartonowo-gipsowych, 
gładzie i tynki gipsowe, kafelkowanie. 
Tel. 0501-550-880.

• Arsbud s.c. Remonty mieszkań i domów, 
gładzie z odsysaniem pyłu przy szlifo-
waniu, okna PVC, hydroizolacje dacher-
mann. Racibórz, Rudzka 105, 032-720-58-
85, 0601-381-421.

• Malowanie, tapetowanie, kafelkowanie, 
gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kar-
tonowe, 032-720-58-85 (8.00 – 16.00), 
0601-381-421.

• Gładzie, płyty gipsowe, malowanie, 
tapetowanie, panele podłogowe, ścien-
ne, sufity podwieszane, 0513-223-451 
do 17.00.

• Usługi ogólnobudowlane, płyty k-g, 
gładzie gipsowe, tynkowanie, tynki 
ozdobne, 0607-995-449, 0668-243-160.

• Roboty remontowo-budowlane i inwe-
stycyjne w pełnym zakresie + ocieplenia 
budynków. Wykonywanie nadzorów 
budowlanych, 0695-638-650, 032-415-
16-45.

• Pomoc drogowa, holowanie samocho-
dów, przewóz wózków widłowych, K. 
Karcz, tel. 0601-516-085, 032-415-32-23.

• Wypuszczanie białych gołębi podczas 
ślubu po Mszy Św., tel. 032-415-79-20 
(wieczorem).

• Ocieplanie budynków tanio, szybko, 
czysto, murowanie, tynkowanie, tel. 
0504-265-490.

• Firma ogólnobudowlana oferuje: pły-
ty k.-g., gładzie, tynki ozdobne, sufity 
podwieszane, kafelkowanie, malowa-
nie, panele, itp. Tel. 605-692-111.

• Firma Elektromarti wykona instalacje 
elektryczne w domach i mieszkaniach, 
0784-042-220.

• Zapewniam rzetelny kolportaż ulotek 
na terenie Raciborza i okolic. Zaintereso-
wanych proszę o kontakt: 0504-864-718.

• Kafelkowanie, gładzie, struktura, malo-
wanie, tapetowanie, kompletne wykona-
nie wnętrz. Brukarstwo. Czysto, solidnie, 
0511-006-256, 0505-964-772.

• Zgrzewanie papy termozgrzewalnej, 
klejenie gontów, drobne obróbki bla-
charsko-dekarskie, 0511-006-256, 0505-
964-772.

• Zespół muzyczny Prestige. Profesjonalna 
obsługa: wesel, zabaw itp. Udostępniamy 
busy dla uczestników imprez, 0790-228-
455, adam_prestige@interia.eu.

• Hurtownia parapetów, niskie ceny, 
przycinamy parapety od ręki, tynkowanie 
agregatem. Dekortynk, 032-415-18-64, 
0691-717-839.

• Malowanie, tapetowanie, gładzie, 
system płyt gipsowych, panele podłogo-
we, tynki ozdobne, 0504-737-575.

DIETY
• Poradnictwo dietetyczne i ustalanie  
diet indywidualnych przez mgr inż.  
technologii żywności. Pomiary zawarto-
ści tłuszczu i wody w organizmie, moni-
torowanie odchudzania. 032-415-94-51, 
www.fitclimat.pl.

• Schudnij do wiosny 15 kg. Zadzwoń 
0663-153-968 (10.00 – 17.00).

ENDOKRYNOLOGIA
• Irena Leśnik, specjalista chorób we-
wnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości, 
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka 19, 
0606-399-821, 032-419-92-90.

• Franciszek Mazur, specjalista endokry-
nolog. Choroby tarczycy, osteoporoza, 
zaburzenia hormonalne USG i biopsja. 
Racibórz, Wileńska 1, Rybnik, Na Górze 8. 
Rejestracja tel. 032-430-41-59.

GINEKOLOGIA
• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista 
ginekologii i endokrynologii, tel. 0602-
613-651, 032-419-03-59.

INTERNISTA
• Jarosław Krężel – specjalista chorób 
wewnętrznych, przyjmuje w środy 16.00 
– 17.00. Racibórz, W. Polskiego 26b/7, 
0602-516-974.

KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kar-
diolog, poniedziałki, środy 17.00 – 18.00. 
Racibórz, W. Polskiego 6a/6, 0602-695-
679. Od stycznia 2009 obowiązkowa 
rejestracja tel. 032-415-39-89.

LARYNGOLOGIA
• Gabinet laryngologiczny, lek. med. 
Martyna Domagała pn. 17.00 – 18.00, 
czw. 18.00 – 19.00, Racibórz, ul. Bielska 2, 
NZOZ Twój Lekarz, 032-417-02-00.

• Specjalista laryngolog – Urszula Krę-
żel, przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00. 
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 0692-
430-970.

• Gabinet laryngologiczny, lek. med. Wio-
letta Kunysz przyjmuje we wtorki 16.00 
– 18.00. Racibórz, Wileńska 1, 032-415-87-
29, 0696-457-431.

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specja-
lista laryngolog, pn. i pt. 15.00 – 17.30, 
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 0501-
287-739.

MEDYCYNA NATURALNA
• Rosyjska metoda uzdrawiania wodą! 
Niezwykła skuteczność! Prawie wszystkie 
schorzenia! Nałogi i pasożyty również! 
Rydułtowy, 0601-463-290.

• Bezstresowa dieta dla leniwych, 0698-
366-708.

OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Ra-
cibórz, tel. 032-415-15-94. Czynny pn. 
godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00 – 16.00, 
czwartek 11.00 – 12.00.

• Lek. med. Jolanta Paliga. Gabinet 
okulistyczny, sklep optyczny, Racibórz, 
Drewniana 2, Czynne codziennie, 032-
755-25-11.

• Salon optyczny – gabinet. Kompute-
rowe badanie 10.00 – 17.30. Racibórz, 
Londzina 10, 032-418-11-94. Specjalizacja 
– okulary wieloogniskowe.

• Gabinet – codziennie od 10.00 sklep 
optyczny-niskie ceny Racibórz-Opawska 
90/1 (Świński Rynek) 0889-661-397.

ORTODONCJA
• Dr n. med. Zbigniew Paluch, specjalista 
ortodonta przyjmuje: Przychodnia or-
todontyczna, Racibórz, ul. Podwale 1/1, 
032-415-05-55.

• Lek. stom. Ewa Skafarowska-Łyko, spe-
cjalista ortodonta, Racibórz, ul. Agnieszki 
36, 032-419-03-59.

auto-salon-komis
europa cars - szewczyk

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

Tel. 032 457 69 58, 032 72 94 815, 0601 42 42 42
Samochody osobowe i dostawcze
W ciągłej ofercie ponad 60 samochodów, między innymi:

4x MercedesC-klasa, 2.2 cdti, 00r. 1.8, 03r. i  96r.

Opel Meriva 1.3 CDTI, 05r. klima, alu, abs, c.z.

Jeep Grand Cherokee V8, 4.7L, 00r. Limited

Mercedes 2.2, CDI, 2000r. klima, abs, alu, c.z.

Audi A-6 kom. 2.5 TDI, 03r. klima, alu+zimówki 

3x Ford Mondeo tdci, 04r.1.8, 01r. i 1.8TD, 94r.

2x Ford Focus 1.8tdci, 03r. i 1.6 benz-gqaz, 00r.

Opel Zafira 2.0 dti, 05r, 7 miejsc, klima, abs, alu.

2x Alfa Romeo, 147, 1.4, 16V, 96r. i 166, 3.0, 00r.

Audi 80, B-4, 2.0, benz. 94r. abs, c.z, servo, RM.

VW Touran 1.9 TDI, 05r. klima, ali, abs, CD, super.

Opel Vectra kom. 2.0, dti, 01r. klima, alu, abs.

Cordoba 1.6, 102 KM, 96/97r. klima, abs. alu, c.z. 

3x VW Passat, 2.0. tdi, 06r. i 1.9 tdi, 03 r. klima.

VW Multivan 2.5 TDI, 04r. xenon, navi, klimatr.  

2x VW Bora 1.9 TDI, 03r. klima, abs, radio-CD

2x Golf V,1.9 tdi, 04r. i 05r. klima, abs, c.z. alu.

Citroen Berlingo 1.6 hdi, 2.0 HDI, 05r. klima.

Ssang Yong Rexton 2.7 CDI, 04r. 4x4, klima.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• informacje z regionu • kultura i rozrywka • ogłoszenia drobne • galerie •

wejdź na

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

PSYCHIATRIA
• Psychiatria. Leczenie depresji, bez-
senności. Wizyty domowe. Specjalista 
psychiatra – Teresa Sowińska, Racibórz, 
Wyszyńskiego 16/1, 032-417-84-91.

STOMATOLOGIA
• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski,  
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a  
(z tyłu marketu Billa), 032-417-28-75, 
0603-783-383.

• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znie-
czulenie komputerowe, nowoczesne 
leczenie kanałowe. Czynne: pn. – wt. 
10.00 – 19.00, śr. 10.00 – 12.00, czw. 15.00 
– 19.00, pt. 15.00 – 18.00, tel. 032-417-28-
75, 0603-783-383.

• Stomatologia estetyczna, protetyka, 
wybielanie zębów, profesjonalne czysz-
czenie zębów w centrum Opavy, 0420-
553-794-383, www.hezkezuby.info.

URODA
• Przedłużanie włosów – metodą kera-
tynową, naturalnymi włosami wysokiej 
jakości. Tanio oferuje stylista-fryzjer. 
Świąteczne promocje, 0502-262-412.

• Kupon na luksusowe kosmetyki w ce-
nach 100, 150, 200 zł. Zadzwoń 0663-153-
968 (10.00 – 17.00).

• Kupon na 3 zabiegi pielęgnacyjne w ce-
nie 1-go (cena 100 zł) Zadzwoń 0663-153-
968 (10.00 – 17.00).

UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm prywatna poradnia uzależ-
nień, terapia indywidualna lub grupowa, 
wizyty domowe. Tel. 0696-478-189, 032-
426-02-92.

ZWIERZęTA
• Labradory czekoladowe, tel. 0604-433-
250.

• Tanio sprzedam pieski yorkshire terier, 
tel. 032-415-79-20 (wieczorem).

• Berneńczyki szczenięta rodowodowe, 
www.romanshof.republika.pl, 032-456-
77-55.

• Sprzedam szczenięta buldoga francu-
skiego, Racibórz, 032-415-82-87 po 18.00.

• Salon psiej urody, pielęgnacja i strzyże-
nie psów, kotów, tel. 0660-617-460,  
www.salon-lord.com.pl.

• Szukamy szuczki do pokrycia dla repro-
duktora rasy chihuahua, 0880-243-176.

POMOC DROGOWA
•  holowanie • 

•  transport samochodów •
•  wynajem lawet •

0601 42 42 42

wytnij, zachowaj...

	 Od	wielu	lat	czekają	na	swój	własny	dom... 
Tak	bardzo	pragną	kogoś,	kto	by	je	przytulił,	pokochał... 
A	w	zamian	oddałyby	nam	całe	swoje	serce... 
Oddałyby	nam	wszystko,	za	odrobinę	miłości... 
Której	tak	bardzo	potrzebują,	aby	mogły	w	końcu	żyć... 
I	niestety	w	większości	nigdy	nie	dostaną	takiej	szansy...

	 I	to	właśnie	My,	ludzie,	jesteśmy	odpowiedzialni	za	ich	los. 
I	tylko	My	możemy	to	zmienić.	A	może	aż	My?

Odmień 
nasz 

los...

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

Auto Handel „Kolorz”
www.kolorz.auto.com.pl ; autohandelkolorz@interia.pl
VW PASSAT Combi, 1.9 TDI, 130 KM, 2002/03, bog.wypos.
VW PASSAT Combi, 1.9 TDI, 110 KM, 1998/99, bog.wyposaż

VW PASSAT Combi, 1995
VW PASSAT Combi, 1994

VW GOLF, 1.4, 16V, 1999, bog. wyposaż.
RENAULT SCENIC, 1.5 DCI, 2005, bog. wyposaż.

OPEL VECTRA, 2.0 DTI, 1999/2000, bog. wyposaż.
CITROEN Xsara Combi, 2.0 HDI, 2001, bog. wyposaż.

FORD FIESTA , 1.4 CDI, 2002/03, bog. wyposaż.
MERCEDES Combi, 2.2 CDI, 2000, bog. wyposaż.

AUDI A6 Combi, 2.5 TDI, 2000, bog. wyposaż.

Marka Rok Cena

• SKUPUJEMY SAMOCHODY  
BEZWYPADKOWE DO 7 lAt  

TAKŻE Z KREDYTEM BANKOWYM! 
• PŁACIMY NAJLEPIEJ!

• KREDYTY sAMOChODOWE  
I UBEZPIECZENIA NA MIEJsCU!

samochody używane  
„Auto-Pielczyk”  
Wodzisław – Kokoszyce

ul. Pszowska 251 
Tel. 032 453 00 13,  0602 614 396

VW NEW BEETLE 1,9TDI 116KM 04r 31,900+VAT 
VW GOLF IV 1,9TDI 116KM CLIMATRONIC, 
3-DRZWI 00r 21,900 

VW GOLF IV 1,4 5-DRZWI CLIMATRONIC 01r 23,900 
VW PASSAT 2,0 TDI VARIANT136KM 
CLIMATRONIC 04r 32,700+VAT 

VW TOURAN 1,9TDI 04r 37,700+VAT 
VW PASSAT 2,0 TDI SEDAN NOWY MODEL 05r 49,000+VAT 
VW PASSAT 2,0 TDI KOMBI NOWY MODEL 06r 49,000+VAT 
VW POLO 1,4 98r 12,500 
OPEL MERIVA 1,6 16v 19 tys przebieg 06r 34,900 
AUDI A4 1,9TDI AVANT 30tyś przebieg 06r 68,900 
TOYOTA COROLLA 1,4 VVT-i 3-DRZWI , 
KLIMATYZACJA 04r 28,900 

SEAT CORDOBA 1,4 +INST. GAZOWA 02r 15,900 
MERCEDES A 170 CDI AVANGARDE 99r 23,500 
SEAT TOLEDO 1,6 przebieg 23tys km, 
CLIMATRONIC 03r 27,900 

RENAULT THALI 1,4 ALIZE KLIMA, I WŁ. 03r 16,500 
PEUGEOT 307 HDI KOMBI KLIMATRONIK 02r 21,900 
FORD FOCUS 1,8 KOMBI KLIMATYZACJA 01r 18,500 
FORD KA 1,3 KLIMATYZACJA 99r 11,900 
FORD MONDEO 2,0TDCI KOMBI 04r 32,900 
FORD FIESTA 1,4 TDCI 5-drzwi 02r 21,900 
FORD MONDEO 2,0TDCI KOMBI 02r 21,900 
FORD FOCUS C-MAX SILVER X 1,8 04r 31,900 
FORD TRANSIT 135-350 2,4 D 05r 35,900+VAT 
OPEL MOVANO 2,8DTI FURGON-ŚREDNI 
ŁAD. 1450kg ; 00r 20,500+VAT 

OPEL ASTRA II 1,6 100KM 99r 16,900 
NISSAN NAVARA KING CAB 2,5DDTI 
133KM CLIMATRONIC 04r 48,500 

VW TRANSPORTER MIXT 6-MIEJSC 2,5TDI 
50 tys. przebieg 03r 30,000+VAT 
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