WTOREK
4 STYCZNIA 2011
Nr 1 (530)
Rok X
Nr indeksu 323942
ISSN 1508-8820
cena 2,50 zł (8% VAT)
nw@nowiny.pl

Biały orlik
już otwarty
Miasto za 385 tys. zł
kupiło przenośne
lodowisko.
Z bezpłatnych ślizgawek
można korzystać
4
codziennie.

Medale dla 32 małżeństw

Przeżyli z sobą 50 lat i wspólnie świętowali. W Pszowie
spotkały się pary obchodzące złoty jubileusz małżeństwa.

Druga stacja
dializ otwarta

 22
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ZAROBKI SAMORZĄDOWCÓW W REGIONIE – PORÓWNANIE WYNAGRODZEŃ

str. 9

Kogo zapamiętamy – Smaczki roku 2010
Czas podsumować
miniony rok i przypomnieć postacie, o
których długo nie zapomnimy. W naszym
redakcyjnym rankingu publikujemy także
wydarzenia, które
kojarzą się pozytywnie. Nie brakuje również przysłowiowego
niewypału, wpadki i
absurdu.
 16

Burmistrz
przegrał w sądzie
z projektantem
Urząd Miasta w Pszowie przegrał w
sądzie gospodarczym w Żorach proces z projektantem łącznika drogowego ulic Śląskiej i Pszowskiej. Czy
miasto będzie musiało oddać 40 tys.
zł z odsetkami?

Bożena Capek dyrektorem obu szpitali
Zarząd powiatu zdecydował - Bożena Capek od poniedziałku 3 stycznia
jest dyrektorem zarówno szpitala w
Wodzisławiu jak i w Rydułtowach.
Zadanie numer jeden to przygotowanie szpitali do połączenia. Ma ono

6

Brakuje zimówek
Ze sklepów i warsztatów poznikały
opony zimowe w najpopularniejszych rozmiarach. Nie ma ich także
w hurtowniach. – Jak 11 lat sprzedaję opony, takiej zimy nie pamiętam
– przyznaje pracownica jednego z
rydułtowskich warsztatów.
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W urzędzie
miasta szykują
zwolnienia
3

Ile gminy
płacą za naukę
religii  6

nastąpić do końca września tego roku.
W każdej z placówek pani Bożena zatrudniona jest na pół etatu. Dotychczasowy dyrektor wodzisławskiego
ZOZ-u Henryk Stawarczyk pełnił tę
funkcję tymczasowo od połowy wrze-

Miał być
świąteczny kulig,
jest życiowy dramat

śnia ubiegłego roku. Umowa wygasła
31 grudnia. Teraz wrócił do swoich
poprzednich obowiązków i został zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych.
Więcej str. 2

Franek był pierwszy
Franciszek Sitko to dziecko, które jako pierwsze
przyszło na świat w tym
roku w powiecie wodzisławskim. Chłopczyk urodził się 1 stycznia pięć
minut po północy w Szpitalu w Rydułtowach ku
uciesze rodziców Dominiki i Rafała z Wodzisławia.
To ich pierwsze dziecko.
Franek po urodzeniu ważył 3300 g i miał 54 cm.

TURZA ŚLĄSKA Wciąż w Górnośląskim
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
przebywa siedmioletnia dziewczynka, ciężko ranna w wypadku, do którego doszło w
niedzielę 26 grudnia w Turzy Śląskiej. Placówka nie informuje o stanie zdrowia Julki. – Rodzice wyraźnie zażyczyli sobie, by
nie udzielać żadnych informacji mediom
– mówi Anna Kidawa z GCZD w Katowicach.
Więcej str. 5
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 Prezydent jednak nie podaruje mieszkania
Tym razem nagroda w konkursie nie będzie przyznana

4

 Bałagan korzystny
dla klientów
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– Dokończenie ze str. 1

Bożena Capek dyrektorem obu szpitali
Starosta Tadeusz Skatuła nie ukrywa, że przed
nowym dyrektorem stoją konkretne zadania. Po
pierwsze należy skończyć
z konkurencyjnością obu
szpitali względem siebie.
Uważa, że powinny one
współpracować, a nie ścigać się w wynikach. Po
drugie Bożena Capek powinna przygotować obie
placówki do połączenia.
Ma to nastąpić do końca
września. – W tym roku nie
może być mowy o ograniczaniu usług medycznych,
ponieważ szpitale podpisały kontrakty z Narodowym
Funduszem Zdrowia i muszą je zrealizować – mówi
Tadeusz Skatuła.

WODZISŁAW

Czekają na ustawy
Obecnie nie wiadomo
jeszcze czy szpitale funkcjonować będą w ramach
jednego ZOZ-u, czy zostaną przekształcone w spółkę
kapitałową. – Czekamy na
nowe ustawy, które dotyczą
reorganizacji służby zdrowia.
Ciągle trwają negocjacje w
tej materii i musimy uzbroić
się w cierpliwość. Jedno jest
pewne, nie możemy stać z
założonymi rękami. Musimy ratować szpital w Wodzisławiu przed bankructwem
– twierdzi starosta Skatuła.
Nie ukrywa, że konieczne są
cięcia w administracji i obsłudze pomocniczej szpitali. Do
tego dochodzi konieczność
wyrównania zarobków per-

sonelu w Rydułtowach z pracownikami wodzisławskiego
szpitala, gdzie średnio zarabiają więcej.
Straty
coraz większe
Zadłużenie wodzisławskiego ZOZ-u wynosi już prawie
15 mln zł. Szacuje się, że straty bieżące w tym roku sięgną
blisko 5 mln zł. Miesięcznie
dochody szpitala są o 343
tys. niższe od wydatków.
Same płace to 85,5% kosztów.
– Sytuacja jest trudna. Zrobię
wszystko by tę tendencję odwrócić. Wierzę, że uda się to
osiągnąć – mówi Bożena Capek, dyrektor szpitali w Rydułtowach i w Wodzisławiu.
Rafał Jabłoński

– Miasta wspólnie będą handlować ciepłem

Spółka Obrotu Energią
już zarejestrowana
W październiku ubiegłego
roku pojawiła się inicjatywa pięciu miast (Jastrzębia,
Raciborza, Rybnika, Żor i
Wodzisławia) zmierzająca
do zawiązania spółki zajmującej się sprzedażą energii
cieplnej. Cel numer jeden to
ograniczenie pozycji Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju i wyhamowanie wzrostu
cen ciepła.
W pierwszej kolejności
spółka sprzedawałaby energię doprowadzaną do instytucji miejskich jak szkoły,
biblioteki czy domy kultury.
Drugi etap to włączenie do
projektu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Myśli
się także o możliwości na-

bycia energii przez indywidualnych odbiorców. Tylko
wtedy, gdy nie zagrozi to
konkurencyjności spółki na
rynku.
Szybkie tempo
17 listopada ubiegłego roku
pełnomocnicy wspomnianych miast podpisali umowę
notarialną. Radę nadzorczą
powołano 22 grudnia ubiegłego roku. Przewodniczącym pięcioosobowej rady
jest Krzysztof Rzepka reprezentujący Rybnik. Wodzisław w radzie reprezentuje
Andrzej Wandzik z Katowic.
– To ekonomista mający za
sobą pracę konsultingową
na rzecz przedsiębiorstw
ciepłowniczych. Ma także

doświadczenie w kontaktach z ministerstwem skarbu
– mówi Dariusz Szymczak,
wiceprezydent Wodzisławia.
Na 5 stycznia zaplanowano
posiedzenie rady nadzorczej,
która wybierze władze spółki
z prezesem na czele.
Dwa warianty
Cel spółki na pierwszą połowę tego roku to otrzymanie
koncesji na obrót energią i
taryfy. Sprzedaż mogłaby
ruszyć w drugiej połowie
tego roku, o ile uda się wypowiedzieć umowy z PEC za
porozumieniem stron. Jeśli
nie, to sprawa przeciągnie
się do 2012 r. Obowiązuje
roczny okres wypowiedzenia umów.
Rafał Jabłoński

Bożena Capek pokieruje szpitalami w Wodzisławiu i Rydułtowach

Strażnicy
szukają plakatów

Droga południowa
to nie sprawa rządu?

Komitety wyborcze do 27
grudnia powinny usunąć plakaty i ogłoszenia wyborcze.
Te które miały swoich kandydatów w drugiej turze wyborów mają na to czas do 10
stycznia. – Obecnie strażnicy
miejscy wysyłają upomnienia
do komitetów wyborczych,
które na usunięcie plakatów
mają 14 dni. Jeśli tego nie zrobią będą mandaty – mówi
Barbara Chrobok, rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w
Wodzisławiu.
(raj)

WODZISŁAW Rząd ogłosił ograniczenie planu modernizacji dróg. Czy oznacza
to odłożenie w czasie budowy Drogi Głównej Południowej, która przebiegać ma z
Pawłowic Śl. przez Jastrzębie, Mszanę, Wodzisław, dalej pomiędzy Rydułtowami i
Pszowem do Raciborza?
– Nie widzę tutaj zagrożenia. To inwestycja marszałka
województwa nie wpisana
do rządowego programu
budowy dróg. Pieniądze

pochodzą od samorządu
– mówi Mieczysław Kieca,
prezydent Wodzisławia.
Obecnie trwa tworzenie
raportu oddziaływania tej
inwestycji na środowisko.
Jest szansa, że w pierwszej
połowie tego roku poznamy
dokładny przebieg drogi.
Potem ruszy procedura projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę. Sama
budowa może ruszyć za ok.
3-5 lat.
(raj)

Zapobiegli eksplozji gazu
WODZISŁAW Około 10 tys. zł wyniosły

straty spowodowane pożarem w warsztatach
PKP przy ul. Witosa. Płomienie pojawiły się
w sylwestra około godz. 11.30. Wezwani na
miejsce strażacy w pierwszej kolejności zajęli
się wyniesieniem z pomieszczeń dwóch butli

z gazem propan butan i kanistrów z paliwem.
Istniało duże zagrożenie eksplozją, gdyby pojemniki objął ogień. Spaliły się m.in. okna i
instalacja elektryczna. Z żywiołem walczyło
13 strażaków z czterech zastępów. Przyczyna
wybuchu pożaru pozostaje nieznana. (tora)
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WODZISŁAW –

Cięcia wydatków w jednostkach miejskich i samym urzędzie miasta

W urzędzie szykują się zwolnienia
W tym roku żarty się skończyły i trzeba mocno oszczędzać.
Mobilizacją dla samorządowców do takiego działania ma
być zmiana ustawy, która od
tego roku wprowadza restrykcyjne wymogi co do budżetu.
Wydatki bieżące na koniec
roku muszą się równoważyć z
dochodami bieżącymi. – W tej

WODZISŁAW

sytuacji deﬁcyt możemy notować tylko w przypadku części
budżetu przeznaczonego na inwestycję. Inne wydatki muszą
mieć pokrycie w dochodach
– wyjaśnia Mieczysław Kieca,
prezydent Wodzisławia.
10% w dół
Pierwsze decyzje zapa-

dły już pod koniec ubiegłego roku. Jednostki miejskie
otrzymały polecenie, by wydatki na 2011 r. projektować
na poziomie 90% wydatków
roku 2010. Ostre cięcia szykują się także w samym urzędzie
miasta. Już wiadomo, że ruszy tutaj kolejny etap reorganizacji pracy. Nikt nie ukrywa

– Na kontrakt z NFZ czekali… półtora roku

bierania emerytury. U nas nie
ma emerytów. Są natomiast
osoby z prawami emerytalnymi. Nie jestem pewien, czy te
osoby będą traktowane jednakowo – twierdzi Mieczysław
Kieca.
O budżecie i o pracy emerytów na str 8.
(raj)

dent Wodzisławia. Od 20 grudnia pracuje w rybnickim starostwie.

Aleksandra Chudzik została
wicestarostą powiatu rybnickiego
Aleksandra Chudzik odeszła z Urzędu Miasta w
Wodzisławiu 14 grudnia.
Zastąpił ją na tym stanowisku Eugeniusz Ogrodnik ze
Stowarzyszenia Nasz Wodzisław, z którego wywodzi się
prezydent Mieczysław Kieca.
Wówczas pytaliśmy Aleksandrę Chudzik, co zamierza
robić po odejściu z wodzisławskiego magistratu. Nie
chciała odpowiadać na tego
typu pytania. Mówiło się,
że odejdzie do kuratorium
oświaty. Inna plotka głosiła,
że zostanie szefem szkoły
społecznej lub prywatnej, która miałaby powstać na bazie
jednej z miejskich placówek.
Okazało się, że pani Aleksandra (mieszkanka Bełku w
powiecie rybnickim) pozostała w samorządzie. Pracuje w rybnickim starostwie

Lucyna Szymon, oddziałowa, prezentuje nowoczesny sprzęt wykorzystywany do dializy

wyposażonych w najnowocześniejsze aparaty do wykonywania hemodializ i system
uzdatniania wody oraz z zaplecza socjalnego i technicznego.
Obiekt jest przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci mogą liczyć na
transport na zabieg i transport
powrotny do domu.
Placówka była gotowa do
uruchomienia już latem 2009

Co z emerytami?
Wszystko będzie jasne po

15 stycznia. Wówczas Mieczysław Kieca przedstawi plan
działania. – Ja mam swoje propozycje zmian. Poprosiłem o
nie także sekretarza urzędu
– informuje prezydent. Czy
rozpocznie od emerytów?
– Muszę przyjrzeć się nowej
ustawie nakazującej rezygnację z pracy w przypadku po-

WODZISŁAW-RYBNIK – Jeszcze niedawno pracowała jako wiceprezy-

Druga stacja dializ
w mieście otwarta

Centrum Dializ Fresenius
NephroCare w Wodzisławiu
przyjmuje pierwszych pacjentów od 3 stycznia. Jednostka
działa przy szpitalu miejskim
(ul. 26 Marca). Na 500 m kw.
powierzchni zainstalowano
15 stanowisk. Z jej usług korzystać może grupa 90 pacjentów. Stacja wybudowana
za blisko 3,3 mln zł składa się
z dwóch sal dializacyjnych

również, że będą zwolnienia.
Jeśli będą to zwolnienia grupowe i sięgną co najmniej
10% urzędników, prezydent
będzie musiał zwrócić się o
opinię do związków zawodowych.

r., jednak ponad półtora roku
trwało uzyskanie kontraktu z
Narodowego Funduszu Zdrowia, tak by pacjenci mogli się
tu leczyć za darmo. Fundusz
nie chciał zakontraktować
świadczeń, ponieważ w Wodzisławiu na os. Piastów działa druga stacja dializ, która
jest w stanie przyjąć kolejnych pacjentów.
(raj)

Aleksandra Chudzik, obecnie wicestarosta powiatu rybnickiego

na stanowisku wicestarosty.
Będzie się zajmować sprawami socjalnymi i szkołami powiatowymi. Powiat rybnicki
administruje tylko dwiema

szkołami – Zespołem Szkół i
Zespołem Szkół Specjalnych.
Obie placówki znajdują się w
Czerwionce-Leszczynach.
(raj)

Do Katowic z jedną przesiadką
WODZISŁAW Wiele wskazuje na to, że powstanie nowa
linia autobusowa Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, która połączy Wodzisław
z Żorami. Obecnie wodzisławianie mogą dojechać tylko
do Świerklan linią 212. Z kolei
z Żor do Świerklan kursuje li-

nia 301. – Zaproponowałem
by połączyć te linie w jedną.
Wówczas mieszkańcy Wodzisławia mogliby dojechać
bezpośrednio do Żor i tutaj w
drodze do Katowic przesiąść
się do autobusów obsługiwanych przez ﬁrmę Drabas.
To znacznie ułatwia podróż

– mówi Dariusz Szymczak,
wiceprezydent Wodzisławia i
członek zarządu MZK. Wstępnie na taką koncepcję zgodzili
się przedstawiciele Świerklan
i Żor. Być może już w styczniu
ogłoszony zostanie przetarg na
obsługę nowej linii.
(raj)

REKLAMA

Wiele radości, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15

oraz tego, aby był on czasem realizacji wszelkich planów i zamierzeń,
obﬁtującym w zawodowe i osobiste sukcesy.
PŁYTA GIPSOWA RIGIPS
1,20X2,60

życzy
Poseł Krzysztof Gadowski

zł
16,10

CERESTI KLEJ DO
KAFELEK 25KG

zł
13,50

KNAUF GŁADŹ
UNIGLATT

zł
24,50

KLEJ DO GLAZURY
25KG

zł
11,90

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY
WWW.GRUD–RACIBORZ.PL
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– Tym razem nagroda w konkursie nie będzie

WODZISŁAW

przyznana

Teraz za czipy trzeba zapłacić

Prezydent jednak
nie podaruje mieszkania
W poprzednim wydaniu
„Nowin Wodzisławskich”
pisaliśmy o zakończeniu
trzeciej edycji konkursu ogłaszanego przez prezydenta
pn. „Południowa Brama Polski – pracuj, mieszkaj, żyj”.
Zwycięzcą może być osoba
w wieku do 35 lat z wyższym
wykształceniem. Podstawowe k ryterium to przedstawienie swoistego biznesplanu,
którego realizacja miałaby
się przyczynić do rozwoju
miasta.
Nasza opinia
Nagrodą jest mieszkanie
komunalne. Zwycięzca otrzymuje je z pominięciem kolejki
oczekujących (obecnie czeka
się od 3 do 7 lat). Pisaliśmy
także o tym, że w tej edycji
konkursu zgłosiło się jedynie

WODZISŁAW

trzech kandydatów (w 2009
r. było ich 7, a rok wcześniej
4) oraz że klucze do mieszkania przekazane będą w
styczniu. Jednocześnie wyraziliśmy swoją negatywną
opinię na temat rozdawania
mieszkań osobom, które jeszcze niczym się nie wykazały,
a jedynie przedstawiły swój
plan działania na najbliższe
lata. Do naszego artykułu odniósł się prezydent Mieczysław Kieca.
Prezydent przyznał
nam rację
Prezydent zdecydował, że
mieszkania nie przekaże. – W
tym roku rozczarowało mnie
zainteresowanie konkursem.
Zarejestrowaliśmy tylko trzy
wnioski – mówi Mieczysław
Kieca. – Po analizie doku-

mentacji muszę przyznać, że
zaopiniowany przez komisję
wniosek (w jej skład wchodzi 3 radnych, 3 urzędników
i wiceprezydent – przyp. red.)
rzeczywiście był najbardziej
interesujący. Wnioskodawczyni przedstawiła kilka
projektów edukacyjnych,
ale podobne projekty są w
Wodzisławiu już wdrażane.
Ich autorami są nauczyciele
lub pracownicy urzędu i nikt
im mieszkań z pominięciem
listy oczekujących nie daje.
Rozmawiałem na temat konkursu z wieloma mieszkańcami, czytam również prasę
i zgadzam się, że w momencie gdy kolejka oczekiwania
na mieszkania komunalne
jest spora, nie mogę ich rozdawać lekką ręką – dodaje
prezydent.
Rafał Jabłoński

– Biały orlik miał być gotowy na święta

Lodowisko już otwarte
Sztuczne lodowisko otwarto na orliku przy Zespole
Szkół nr 3 na osiedlu Piastów.
Ślizgawki są bezpłatne. Wypożyczenie łyżew kosztuje 3
zł, ostrzenie 5 zł. Obiekt zakupiło miasto za 385 tys. zł.
Połowę tej kwoty wyłożyło
ministerstwo sportu.
Lodowisko będzie czynne
do końca lutego. Od poniedziałku do piątku w godz.

8.00 - 21.00, w soboty, niedziele i święta w godz. 9.00 - 21.00.
Przerwa konserwacyjna na
czyszczenie taﬂi lodowej codziennie trwa od godz. 14.00
do 15.00.
Amatorzy jazdy ﬁgurowej
mieli korzystać z lodowiska
już przed świętami Bożego
Narodzenia. Zawiodła jednak
wodzisławska ﬁrma Hefal
Serwis, która jest dostawcą

Do końca listopada ubiegłego roku trwała akcja znakowania czworonogów poprzez
wszczepianie im mikroczipów.
Każdy oznakowany pies ma
założoną specjalną książeczkę. Znajduje się w niej kod kreskowy odpowiadający danym
zapisanym w chipie umieszonym pod skórą. Czytnik zbliżony do oznakowanego psa
natychmiast wyłapuje sygnał
i wyświetla kod. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się
np. do kogo pies należy i czy
był szczepiony. Informacje te
znajdują się w specjalnej bazie
danych.
Mobilizacja
na końcówce
Prezydent liczył na oznakowanie ok. 3 tys. psów. Na
początku listopada 2009 r.
zgłosiło się do weterynarzy
niespełna 300 właścicieli
czworonogów. Do końca akcji pozostały cztery tygodnie.
W tym czasie zainteresowanie
znacznie wzrosło. Ostatecznie oznakowano 1709 zwierząt. Być może ich właściciele

WODZISŁAW
lodowiska. Pierwotnie zamówiła zbyt słabe zasilanie
w energię elektryczną. Konieczne było zamówienie
dodatkowych mocy, co wydłużyło procedurę.
Lodowisko ma wymiary
17x30 metrów. Można je przenosić. W przyszłym roku ma
stanąć na terenie orlika przy
Szkole Podstawowej nr 5.
(raj)

Podczas przerwy świąteczno-noworocznej z lodowiska korzystało wielu młodych miłośników jazdy na lodzie
PODZIĘKOWANIE

– Za wszczepienie psu czipa zapłacisz teraz ok. 50 zł

Zabieg trwa kilka sekund (Fot. archiwum)

zmobilizowali się słysząc, że
czipowanie jest obowiązkowe,
a mandat za brak czipa może
wynieść od 20 do 500 zł.
Dwa razy drożej
Obecnie za oznakowanie psa
należy zapłacić z własnej kieszeni. Jak informuje Tadeusz

Dragon, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Wodzisławiu, miasto
za wykonanie „zabiegu” na
jednym zwierzęciu płaciło 27
zł. To koszt opaski, czipa, książeczki dla psa i samej usługi.
Obecnie cenę reguluje rynek.
Wynosi ona ok. 55 zł.
(raj)

– Wypłata pieniędzy dla szkół i klubów sportowych

wstrzymana

Co z pieniędzmi na organizację ferii?

Jak już informowaliśmy,
wstrzymano nabór wniosków do konkursu ofert na
wspieranie zadań publicznych miasta na przyszły rok.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
przyjęty przez radnych w formie uchwały zakwestionował
wojewoda. Uznał, że w Wodzisławiu jak i w wielu innych
miastach konsultacje z organizacjami pozarządowymi
przeprowadzono niezgodnie
z przepisami. Nie wyłożono
wspomnianego programu w
celu wnoszenia uwag.
Znaleźli sposób
Nowy program ma być
przyjęty w styczniu. Wówczas ruszy nabór wniosków
składanych przez kluby, szko-

ły, stowarzyszenia. Pozostaje
jednak pytanie co z feriami zimowymi (wiele projektów dotyczyło właśnie wypoczynku
zimowego dzieci) i funkcjonowaniem klubów sportowych.
– Pieniądze się znajdą. Szkoły przedstawią nam projekty, które chcą realizować, a
my przekażemy pieniądze w
inny sposób. Po prostu kupimy usługę – wyjaśnia Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu
Miasta w Wodzisławiu. Pani
rzecznik dodaje, że wnioski
będą dokładnie sprawdzane,
by nie okazało się, że podmioty, które nie są do tego przygotowane korzystały z miejskich
funduszy.
Odbyły się także rozmowy z
klubami sportowymi, które korzystają z pieniędzy przekazy-

wanych w ramach konkursu.
Ich przedstawiciele zadeklarowali, że przez pierwsze miesiące roku sobie poradzą. Pod
warunkiem, że pieniądze na
pewno dotrą do nich po rozstrzygnięciu konkursu.
Ile i na co
Do podziału w ramach konkursu jest 463 tys. zł. Pieniądze
przeznaczone będą na organizację przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury
ﬁzycznej(pula327 308zł),promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej (6 930 zł), proﬁlaktyki
uzależnień i rozwiązywania
problemów alkoholowych
(90 250 zł), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(10 655 zł) oraz pomocy społecznej (28 tys. zł).
(raj)
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Serdeczne podziękowania
za udział w pogrzebie

ŚP. KRZYSZTOFA
GORZOLNIKA
księżom, organiście, orkiestrze,
pocztom sztandarowym, straży pożarnej,
pocztom sztandarowym i dyrekcji
ﬁrmy Tenneco
wszystkim krewnym, przyjaciołom, delegacjom
znajomym składa
RODZINA
GORZOLNIK

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

INFORMACJA

W dniu 25 listopada 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru do doﬁnansowania projektu Gminy Gorzyce w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego:
„Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem”
Projekt uzyskał doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013; Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową ( nr naboru: PRSZ–07.01.02–99/10)
Koszt całkowity projektu to 2.125.913,00 PLN , wnioskowane doﬁnansowanie to 1.151.858,93 PLN.
Więcej informacji na temat projektu „Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem” znajduje się na stronie
internetowej www.gorzyce.pl w zakładce Inwestycje.
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TURZA ŚLĄSKA

– Siedmioletnia dziewczynka wciąż walczy o życie

Miał być świąteczny kulig,
jest życiowy dramat
Wodzisławskim śledczym
pierwszy raz przyszło się
zmierzyć z podobnym zdarzeniem, dlatego też zarówno
policja jak i prokuratura nie
wypowiadają się na razie o niczyjej winie. Wodzisławskiej
drogówce wstępnie udało się
ustalić przebieg zdarzenia z 26
grudnia, do którego doszło na
ul. Kościuszki. 42-letni ojciec
siedmiolatki zorganizował
kulig. Do dwóch psów husky
przyczepił sanki, na których
siadła jego córeczka. Sam
mężczyzna jechał powoli samochodem przed zaprzęgiem.
– W pewnym momencie kie-

POWIAT

rowca zauważył nadjeżdżające z przeciwnego kierunku
mitsubishi. Wyszedł więc z
samochodu, żeby zatrzymać
psy. Zwierzęta jednak przebiegły na drugi pas ulicy, gdzie
właśnie nadjechał samochód
marki mitsubishi – mówi kom.
Mariusz Zieliński z wodzisławskiej drogówki. Trudno
teraz dociekać, dlaczego psy
zamiast zatrzymać się biegły
dalej. Może uznały stojący samochód za przeszkodę, którą
należy ominąć. Może coś je
spłoszyło. W każdym razie z
punktu widzenia 23-letniego
mieszkańca Czyżowic, który

kierował mitsubishi sytuacja
na drodze przedstawiała się
następująco – widział stojący
na przeciwnym pasie samochód, zza którego w pewnym
momencie wybiegły dwa psy
ciągnące sanie. Kierowca zaczął hamować, ale nie uniknął
uderzenia w sanki z dziewczynką. W pierwszej wersji
mówiło się, że auto wpadło
w niekontrolowany poślizg.
Tę okoliczność biegły wstępnie wykluczył. 23-latek był
trzeźwy.
Pogotowie przyjechało na
miejsce około godz. 17.00.
Ratownicy zaraz na miejscu

– Pracowita noc sylwestrowa strażaków

Koncert się
odbędzie
Rzeczywiście, strażacy z
podnośnika podali jeden
prąd wody i było po sprawie. – Przyczynę pojawienia się ognia wiążemy z
odpalanymi z dachu petardami – mówi mł. bryg. Jacek
Filas, dowódca JRG Wodzisław. Policja sprawdza m.in.
czy nie doszło do zaniedbań
ze strony osób odpalających
petardy. Dyrektor Lorek
uspokaja, że piątkowy koncert Kazika Na Żywo jest
niezagrożony.

Ewakuowali lokatorów
O godz. 3.00 strażacy
interweniowali w domu

Trwają przesłuchania
Dzień po zdarzeniu śledztwo
wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu. – Postępowanie póki co toczy się w
sprawie o spowodowanie wypadku drogowego, skutkiem
którego był poważny uszczerbek na zdrowiu dziecka. Ni-

POWIAT

Płonął dach
domu kultury w Pszowie
Siedem wozów straży pożarnej i 23 strażaków wyjechało w sylwestrową noc do
gaszenia pożaru dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w
Pszowie. Zgłoszenie z godziny pierwszej w nocy brzmiało poważnie, ale skończyło się
na niegroźnym ogniu. – Spłonęła papa o wymiarach trzy
na trzy metra. Na szczęście
dach był betonowy, więc
nic poważnego się nie stało.
Gdyby był drewniany – byłby
problem. Właściwie wszystko
ugasiłem, zanim przyjechali
strażacy. Po przyjeździe poinformowałem ich, żeby najpierw sprawdzili miejsce. Nie
chciałem, żeby zalali budynek
– relacjonuje Michał Lorek,
dyrektor MOK w Pszowie.

podjęli się reanimacji dziecka. Szybko jednak zdecydowali przewieźć siedmiolatkę
do szpitala w Wodzisławiu.
Stamtąd jednak z uwagi na
poważny stan dziecka pogotowie zawiozło je do kliniki
w Katowicach.

jednorodzinnym przy ul.
Strażackiej w Czyżowicach. Zostali wezwani do
pożaru w piwnicy. Ogień
okazał się niegroźny, a straty zamknęły kwotą 1000 zł.
– Zastępy na chwilę wróciły, by o godz. 4.30 znów
wyjechać do akcji. Tym razem do pożaru piwnicy w
domu wielorodzinnym na
osiedlu 1 Maja w Wodzisławiu – mówi Jacek Filas.
Ze względu na zagrożenie
podtruciem dymem trzeba
było ewakuować pięć osób
mieszkających na parterze.
Ogień strawił m.in. komputer i akumulator. Straty oszacowano na 10 tys. zł. Akcja
trwała około trzy godziny.
(tora)

komu nie przedstawiliśmy jak
dotąd zarzutów. W charakterze świadka przesłuchaliśmy
kierowcę samochodu, który
uderzył w sanki z dzieckiem.
W tym tygodniu planujemy
przesłuchać kolejnych świadków – mówi prowadzący postępowanie prokurator Rafał
Figura.
Rodzice bez wyobraźni
Śledztwo i ustalenia to jedno, ale komisarz Zieliński
ubolewa, że to zdarzenie, podobnie jak wcześniejsze z Sączowa, gdzie zginął 10-latek,
nie uświadamia dorosłym

niebezpieczeństw związanych
z beztroską, wydawałoby się
zabawą. – Czytałem komentarze pod artykułem o wypadku w Turzy Śl. na portalu
nowiny.pl, gdzie ktoś pisał po
tym zdarzeniu, że widział quada ciągnącego dwoje sanek
w Świerklanach. Widocznie
ludzie sami muszą na własnej
skórze doświadczyć nieszczęścia, żeby wyciągnęli wnioski.
A przecież nikt chyba nie chce
znaleźć się w sytuacji tych
rodziców z Turzy i czekać,
czy ich dziecko się wybudzi
– mówi komisarz.
Tomasz Raudner

– Nie ma alkomatów, trzeba jechać na komendę

Dmuchanie na komendzie
Kierowcy, którym przytraﬁ
się stłuczka czy inne zdarzenie na drodze w powiecie
wodzisławskim, muszą się
liczyć z koniecznością odwiedzin komendy policji w
Wodzisławiu.
Wodzisławskiej drogówce
brakuje sprawnych alkosensorów. Dlatego, żeby przebadać trzeźwość, wzywają
kierowców do komendy, albo
zabierają ich radiowozem.
Doświadczył tego pewien
rybniczanin w sylwestrowe
przedpołudnie w Radlinie.
Jego samochód doznał uszkodzenia w kolizji z innym pojazdem, którego kierowca
nie zachował ostrożności
podczas skręcania.
Trzeźwi na oko
Policja wykonała swoje
czynności na miejscu, po

czym oświadczyła kierowcom, że jest problem. Muszą
zostać sprawdzeni pod kątem
trzeźwości. Ponieważ policjanci nie mieli przenośnego alkomatu, kazali udać się
kierowcom na komendę. Zarówno rybniczanin jak i drugi
uczestnik stłuczki – kobieta,
mogli jechać swoimi autami,
bo, jak usłyszeli od policjantów, na oko nie byli pod wpływem alkoholu. Auta też były
sprawne na tyle, by jechać.
Dmuchanie na komendzie
wykazało u obu kierowców
0,0. Mogli więc załatwiać dalej swoje sprawy związane
ze stłuczką, ale czasu trochę
stracili.
Komisarz przeprasza
– Mogę w tej sytuacji przeprosić kierowcę za niedogodność – mówi kom. Mariusz

Zieliński z wodzisławskiej
drogówki. Wyjaśnia, że braki w przenośnych alkosensorach wynikają z opóźnień w
ich certyﬁkacji. Każde urządzenie wymaga co pewien
czas przedłużenia licencji.
Za tę czynność się płaci. Zajmująca się tym Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach nie zawsze ma pieniądze, więc bywa, że czekanie
na certyﬁkowanie przedłuża się. Jedne urządzenia nie
zdążą wrócić, kolejne są wysyłane i komendy odczuwają
braki. Ten problem dotyczy
ogólnie jednostek policji na
Śląsku. W komendzie wodzisławskiej sprawne są na razie
dwa czujniki, jednak na patrole jeździ więcej policjantów
drogówki. Rybniczanin miał
pecha i natknął się akurat na
patrol bez alkosensora. (tora)
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TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

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

•Płyta OSB I MFP ZIELONA

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

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA
z dnia 21 grudnia 2010 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 28 grudnia 2010 r. do 28 stycznia 2010 r.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta
Miasta Wodzisławia Śląskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
lutego 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą
być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do
protokołu. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2011 r.

Szczegóły:
0608 678 209,
032 415 47 27 w.12
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– Czy miasto będzie musiało oddać 40 tys. zł z odsetkami?

Urząd przegrał w sądzie z projektantem
Urząd miasta przegrał w
sądzie gospodarczym w Żorach proces z projektantem
łącznika drogowego ulic Śląskiej i Pszowskiej. Burmistrz
nie zgodził się z wyrokiem i
wniósł apelację.
Wyrok zapadł co prawda
już 15 października, ale dopiero w grudniu burmistrz
dostał uzasadnienie i zgodził się na komentarz. Projektant nie chciał się w ogóle

wypowiadać, nie zgodził się
też na ujawnienie nazwy ﬁrmy.
Nie było terminu?
Sprawę wytoczyła miastu
ﬁrma projektowa. Nie zgodziła się na naliczoną przez
miasto karę za zwłokę w
dostarczeniu dokumentacji
technicznej. Według władz
miasta dokumenty zostały
dostarczone 40 dni po prze-

dłużonym już projektantowi
terminie. Naliczona kara
wynosiła tysiąc złotych za
każdy dzień zwłoki. Łączna kwota 40 tys. zł została
projektantowi potrącona z
wynagrodzenia wynoszącego 100 tys. zł. Kara była więc
dotkliwa. Projektant dowodził przed sądem, że umowa
z miastem nie precyzowała,
które dokumenty miały być
dostarczone w określonym

terminie. Firma przedłożyła
część dokumentacji i uważała, że to wystarczy. Sąd
przyznał ﬁrmie rację.
Burmistrz mówi o absurdzie
Dla Marka Hawla, burmistrza, uzasadnienie jest kuriozalne. – My napisaliśmy
w umowie, że wniosek miał
być złożony do konkretnego
dnia. Sąd wytknął, że nie na-

Ludwik Blanik (w środku) uważa, że radnym przyda się wiedza o całym mieście, a nie tylko swoim
rejonie

aczkolwiek niekoniecznie w formie sesji. Swoje
trzy grosze dodał Henryk
Rduch. Stwierdził, że naj-

lepiej by było, gdyby każdy radny sam objechał całe
miasto, a potem wymienił
się spostrzeżeniami. – Wte-

to domyślnie umawiam się
na chodnik kompletny, a
nie wykonany częściowo
– mówi burmistrz. Czeka
teraz na wyznaczenie daty
rozprawy apelacyjnej. Zdaje
sobie sprawę, że jeśli znów
przegra, a wyrok uprawomocni się, urząd będzie
musiał oddać pobraną karę.
Niewykluczone, że z odsetkami.
(tora)

Ile gminy
płacą za naukę
religii?

Radni ruszą w trasę po mieście
RADLIN Radny Ludwik
Blanik zaproponował, by
na wiosnę zorganizować
wyjazdową sesję po mieście. Chciał, żeby radni
dowiedzieli się, co i dlaczego trzeba zrobić w Radlinie. – Na razie jest tak,
że każdy sobie rzepkę skrobie, a ten radny coś załatwi, który ma większą siłę
przebicia – mówił Ludwik
Blanik 29 grudnia na sesji
rady miasta Radlina. Poruszył tę sprawę przy okazji ustalania planu pracy
rady na 2011 rok. Ludwik
Blanik wyszedł z założenia, że radni powinni znać
problemy całego miasta, a
nie tylko swojego rejonu.
Powinni też pracować dla
całego miasta i po czterech
latach kadencji być rozliczeni w wyborach. Jacek
Sobik, przewodniczący
rady miasta uznał propozycję wyjazdu za zasadną,

pisaliśmy, że wniosek miał
być kompletny. Dlatego sąd
uznał, że ﬁrma nie przekroczyła terminu. Dla nas jest
oczywiste, że jeśli wyznaczamy datę złożenia wniosku, to kompletnego, a nie
pustego, który potem można
uzupełniać. Przecież, przytoczę teoretyczny przykład, jeśli wyznaczam wykonawcy,
że chodnik ma być ukończony w określonym terminie,

dy dopiero zaczęłyby się
kłótnie – skwitował Ludwik Blanik.
(tora)

RADLIN Prawie 1600 zł
rocznie będzie kosztowało
miasto opłacenie lekcji religii
w Wodzisławiu trzem radlińskim uczniom. Dwoje z nich
to osoby z Kościoła Zielonoświątkowego. Ich lekcje religii
wyniosą 902 zł. Jeden uczeń
jest wyznania ewangelicko –
augsburskiego, jego katecheza
kosztuje 685 zł. Pieniądze będą
przekazane do Wodzisławia na
podstawie porozumienia. Stosowne uchwały podjęła rada
miasta na sesji 29 grudnia.
Radlin jest jedną z kilku
gmin, skąd uczniowie obu
wyznań dojeżdżają do Wodzisławia na lekcje religii. Katecheza dla uczniów Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego
odbywa się w punkcie katechetycznym w Zespole Szkół

nr 2 w Wodzisławiu. Na zajęcia uczęszcza 23 uczniów z
Wodzisławia, Mszany, Turzy
Śląskiej, Radlina i Krostoszowic. Łączny, roczny koszt
katechety dla wszystkich wymienionych gmin to prawie
15,8 tys. zł. W przypadku Kościoła Zielonoświątkowego w
Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu odbywa się religia dla 13
gimnazjalistów. Uczniowie pochodzą, oprócz Wodzisławia,
z Pawłowic, Gorzyc, Jastrzębia
i Radlina. Natomiast w SP 10
w Wodzisławiu odbywa się
religia dla 22 uczniów szkół
podstawowych. Uczniowie
pochodzą z Wodzisławia, Radlina, Gorzyc, Rybnika i Marklowic. Tutaj całkowity koszt
katechezy wynosi 17,1 tys. zł.
(tora)

TEKST SPONSOROWANY

„Dobry Start” Program aktywizacji społeczno - zawodowej oraz reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie
wodzisławskim, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, współﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zapoczątkował w 2008 r. cykl różnorodnych form wsparcia adresowanych do mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

Program „Dobry Start” jeszcze będzie pomagał
Dzięki funduszom unĳnym wspierane są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami psychicznymi, oﬁaryprzemocywrodzinie,wychowankowierodzinzastępczychidomów
dziecka, osoby bezrobotne. W ciągu trzech lat realizacji projektu wykorzystaliśmy
ponad 1,6 mln zł na wsparcie naszych klientów – mówi Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, pani Irena Obiegły. Efekty jakie
udało nam się osiągnąć to przede wszystkim społeczna i zawodowa integracja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – dodaje pani dyrektor.
„Dobry Start” to wielomiesięczne działania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i wielu innych specjalistów, którzy
połączyli siły w trakcie realizacji projektu. W sumie program trwający 12 miesięcy
objął swoim wsparciem 59 osób.
Największym sukcesem jest fakt, że większość z osób uczestniczących w projekcie otworzyła się na zewnątrz, nie żyje już z boku, w swoim zamkniętym środowisku.
Dzięki zastosowanym instrumentom aktywizacyjnym m.in. szkoleniom, warsztatom, wsparciu psychologicznemu, poradnictwu zawodowemu, osoby te otrzymały
możliwość zrealizowania swoich życiowych potrzeb – ocenia koordynator projektu
– Joanna Krutkiewicz.

– Dzięki „Dobremu Startowi” niektóre osoby znalazły pracę, inni nauczyli się jej
szukać, wielu zyskało zaś na pewności siebie – dodają pracownicy socjalni PCPR.
Instrumenty aktywnej integracji miały bowiem doprowadzić do przywrócenia osób
wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez
przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny
w procesie dostępu do praw i usług społecznych.
„Dobry Start” to przede wszystkim impuls do nowych działań, do efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych na terenie powiatu wodzisławskiego.
Mimo tego, iż realizowany projekt w tym roku dobiega końca, to nie koniec naszej
działalności, ponieważ projekt „Dobry Start” będzie realizowany do 2013 roku. Chcemy by rekrutacja do projektu na 2011 r. zakończyła się już pod koniec lutego, tak by z
realizacją zadań ruszyć w marcu – mówi na zakończenie pani dyrektor. Szczegółowe
informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 lub pod numerem telefonu: 32 454 71
06 wew. 37.
�
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POWIAT – Kierowcy,

którzy z różnych powodów nie kupili zimó-

wek, mają kłopot

W sklepach brakuje
opon zimowych
Ze sklepów i warsztatów
poznikały opony w najpopularniejszych rozmiarach.
Bez większych problemów
kierowcy dostaną zimówki z
górnej półki, kosztujące 400
– 500 zł za sztukę. Jeśli popularne opony pojawią się ponownie, to będą kosztować
majątek. – Konkretna opona
kosztowała u nas z montażem
150 zł. Kiedy chcieliśmy ją domówić w hurtowni, to okazało
się, że cena będzie już wynosiła 200 zł. I to w hurtowni, bez
montażu. Jak 11 lat sprzedaję
opony, takiej zimy nie pamiętam – przyznaje pracownica jednego z rydułtowskich
warsztatów. Problemy serwisów oponiarskich i sklepów
motoryzacyjnych wynikły z
faktu, że mało kto zaopatrzył
się w duży zapas opon. Raczej planowali bieżące uzupełnianie towarów. – Szybko
przyszła bardzo ostra zima.
Naraz wyprzedały się opony
i pojawiły się braki w najpopularniejszych rozmiarach.
W hurtowaniach było pusto
– przyznaje Łukasz Onoszko, właściciel serwisu opon
Onoszko w Rydułtowach.
Nie wiadomo, czy tej zimy
uda się jeszcze uzupełnić

RADLIN 29 grudnia na sesji rady miasta radni oﬁcjalnie pożegnali Piotra Śmieję,
odchodzącego na emeryturę
zastępcę burmistrza. Jednocześnie poznali jego następcę
Zbigniewa Podleśnego, którego oﬁcjalnie przedstawiła Barbara Magiera, burmistrz.
Wiązankę kwiatów wręczył
Piotrowi Śmiei Jacek Sobik,
przewodniczący rady miasta.
Przyznał, że odejście zastępcy
burmistrza to smutna wiadomość. I podziękował mu za
wszystkie lata wspólnej pracy w samorządzie Radlina. Z
kolei Piotr Śmieja podziękował wszystkim półżartem, że
musieli się z nim męczyć. – W
tym wszystkim najważniejsze
wydaje mi się, że potraﬁliśmy
się w zasadzie dogadać i ze
sobą rozmawiać. Dziękując
za wspólne lata przeżyte i

dniach nowego roku nie
zmienią się (czytaj – nie
wzrosną) ceny towarów w
sklepach. Tak przynajmniej
będzie w placówkach należących do PSS Społem w
Wodzisławiu. Przyczyna tkwi
w zamieszaniu związanym z
nowymi stawkami VAT. – Nie
chodzi nawet o samą kwestię
wzrostu stawki z 22 na 23
procent, bo przeliczenie byłoby bardzo proste. Rzecz w

przepracowane, myślę, że
niejednokrotnie będziemy
się spotykać i wymieniać
spostrzeżenia na temat tego,
czego się nie udało zrobić i
co jeszcze czeka na zrobienie
– mówił na odchodne Piotr
Śmieja. Formalnie odszedł z
pracy 31 grudnia.
Barbara Magiera przedstawiła jednocześnie radnym
na sesji swojego nowego zastępcę. Ściągnęła go z wodzisławskiego magistratu. To
radlinianin, który, jak mówił
na sesji, nie miał jeszcze okazji pracować dla swojego miasta. Propozycję pani burmistrz
zostania jej zastępcą traktuje
jako zaszczyt i przejaw dużego
zaufania. – Bardzo się cieszę,
że pan burmistrz deklarował,
że będziemy się spotykać. Nie
ukrywam, że bardzo liczę na
wsparcie pana burmistrza

Zbigniew Podleśny zajmował
się wcześniej promocją w
Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu, a ostatnie
lata w Urzędzie Miasta w
Wodzisławiu.

– mówił Zbigniew Podleśny.
Pracę w Urzędzie Miasta Radlina rozpoczął formalnie 1
stycznia.
(tora)

– Zaciągnięte pożyczki i kredyty miasto będzie
spłacać do 2025 roku

RYDUŁTOWY

Mechanik Tadeusz Markiewicz z Rydułtów przy wymianie opon

braki. Firmy oponiarskie
produkują już opony letnie.
Zapasy w magazynach opustoszały, bo zimówki masowo

wykupili kierowcy w Europie
Zachodniej. W niektórych
krajach zimowki zimą są
obowiązkowe.
(tora)

Bałagan korzystny dla klientów
POWIAT W pierwszych

Pożegnali zastępcę
burmistrza i powitali
jego następcę

tym, że nie wiadomo dokładnie, które produkty traﬁają do
konkretnej stawki VAT. Nie
wiadomo, które będą miały
5 procent, które 8 proc, a które 23 proc. – mówi Stanisław
Kasznia, prezes PSS Społem.
Winą obarcza rząd za zbyt
późne uchwalenie przepisów
i niedokładne objaśnienia.
Handlowcy zastanawiają się
teraz, które produkty przyporządkować danej stawce. Potem konieczne będzie

wprowadzenie zmian w kasach ﬁskalnych i przemetkowanie towarów. To ogromna
praca. Handlowcy uważają,
że na jej wykonanie mają za
mało czasu. O zamieszaniu
z VAT mówią krótko – granda. Jeśli ceny faktycznie w
pierwszych dniach stycznia
nie wzrosną, klienci powinni
się tylko cieszyć. Ale znając
życie, handlowcy odbiją to
sobie później.
(tora)

Rozwój na kredyt
Garść zastrzeżeń i wątpliwości mieli radni Naszego Miasta
oraz Prawa i Sprawiedliwości co do zadłużenia miasta,
planów zaciągania kolejnych
kredytów i rozłożenia spłaty
do 2025 roku. – Wszystko się
ładnie rozwija, ale opiera się
na kredytach. Może pora pomyśleć o oszczędnościach.
My jesteśmy cztery lata, jeśli
zaciągniemy kolejne kredyty,
to kolejne rady nie będą mogły
już nic zrobić – mówiła radna
Regina Woźnica 30 grudnia na
sesji budżetowej.
Na 15 lat
Według planów w 2011 roku
miasto zaciągnie około 5,6 mln
zł kredytów. – Może warto planowany nowy kredyt powiązać
z konkretnym zadaniem, na

który ma być zaciągnięty? Bo
ktoś może pomyśleć, że kredyt
będzie zaciągnięty na pokrycie
bieżących wydatków – dopytywał z kolei Marek Wystyrk.
Bernard Labusek, skarbnik
wyjaśniał, że nie ma prawnej
możliwości pokrywania wydatków bieżących kredytami.
Te wydatki mogą być ﬁnansowane tylko z bieżących dochodów. Wydatki nie mogą być
wyższe od tych dochodów. – W
naszym przypadku wyraźnie
dochody bieżące przewyższają wydatki, nie ma więc mowy,
by kredyty były przejadane
– mówił skarbnik. Wyjaśnił, że
jeszcze w poprzedniej kadencji zapadła decyzja o rozłożeniu spłaty kredytów do 2025
roku, by kolejne rady również
mogły pożyczać pieniądze. Od

2014 roku wejdzie przepis, który określi maksymalny roczny
pułap spłaty kredytów. Gdyby więc pieniądze były pożyczone na krótki okres, roczna
rata byłaby wysoka i mogłaby
zablokować przyszłym radom
pole manewru z inwestycjami.
Rozłożenie spłaty na 15 lat spowoduje rozłożenie pożyczek na
mniejsze raty, więc radni kolejnych kadencji będą mogli głosować na kolejnymi kredytami,
jeśli uznają to za stosowne.
Wszyscy za
Wyjaśnienia musiały przekonać radnych, bo wszyscy
zagłosowali za budżetem. Planowane dochody wyniosą blisko 62,6 mln zł, wydatki nieco
ponad 65,5 mln zł, a deﬁcyt ponad 2,9 mln zł.
(tora)

REKLAMA
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WODZISŁAW – Renowacji

dokonano na podstawie zdjęć. Koniec prac zaplanowano na luty.

Ołtarz na stulecie kościoła
prawie gotowy

– Z początkiem roku ZUS zawiesza prawo do emerytur dla osób kontynuujących zatrudnienie.

REGION

Pracujący emeryci
(nie)zagrożeni

prawdopodobnie
obraz.
– Nie jesteśmy pewni czy to
rzeczywiście oryginał z 1911
roku – wyjaśnia Płonka.
– Niektóre źródła podają, że
pierwotny został zniszczony
podczas wojny, a ówczesny
proboszcz kazał namalować
nowy. Nie jesteśmy jednak w
stanie potwierdzić tej wersji
– dodaje.

Bogusław Płonka nie kryje zadowolenia z tak szybko postępujących prac

– Temat pojawiał się od
paru lat, ale przerastał nasze możliwości. Mieliśmy
tryptyk, nie chciałem robić
rewolucji – mówi dziekan
Bogusław Płonka. – Teraz
pojawiła się okazja, pomysł
i wykonawca. To wszystko
przemawiało za podjęciem
wyzwania i dokonania renowacji ołtarza – dodaje z
zadowoleniem.
Dzięki podjętym krokom
już najprawdopodobniej w
lutym mieszkańcy Wodzisławia będą mogli podziwiać
w całości odnowiony ołtarz,
jaki znajduje się we wnę-

trzu kościoła Wniebowzięcia NMP. Przypomnijmy, że
okazją do jego renowacji jest
100-lecie świątyni. Szeroki
na 6,5 metra, wysoki na 12
metrów od podstawy ołtarz
odnowiono na podstawie
zdjęć, jakie paraﬁi użyczyło
wodzisławskie Muzeum.
Ponad trzysta detali
Pierwszy etap rozpoczął
się w sierpniu, aktualnie
trwa czwarty, polegający na
renowacji ﬁgur Serca Jezusa,
wysokiej na 1,8 m i dwóchmetrowych św. Elżbiety i
św. Antoniego. – Realizacji

podjęła się katowicka Ars
Catholica – mówi gospodarz
paraﬁi. – Współpraca przebiega tak dobrze, że z pracami jesteśmy pół roku do
przodu – dodaje proboszcz.
A zadanie to niełatwe. Wymaga wprawnej ręki snycerskiej, już same wieżyczki
mają ponad trzysta detali,
które należało pieczołowicie
wykonać. Zachowały się oryginalne tabernakulum, które
przez jakiś czas znajdowało
się w kaplicy szpitalnej, 4
płaskorzeźby przedstawiające sceny biblijne ze Starego
i Nowego Testamentu oraz

Datki
i gospodarowanie
Całość zadania oszacowano na 340 tys. zł. Zgodnie z umową, bez względu
na rozwój wydarzeń cena
nie ulegnie zmianie. – Nie
bałem się o sﬁnansowanie
renowacji, bo budując probostwo trochę zaoszczędziłem – zapewnia dziekan.
– To co się dzieje w kościele
jest wynikiem datków wiernych, ale nie tylko. Ważne
jest umiejętne gospodarowanie – przekonuje. I jak
podkreśla, gdyby na tę inwestycję zbierał datki tylko
podczas odwiedzin kolędowych wówczas zajęłoby to
sześć lat. – Nie robię ołtarza,
by przejść do historii. Zdecydowałem się na ten krok, bo
jest okazja i są chęci – puentuje.
Nowy ołtarz oﬁarny?
Na tym nie skończą się
prace. Bogusław Płonka ma
w planach wykonanie ołtarza oﬁarnego, który charakterem pasowałby do tego
odnowionego. – Ołtarze
oﬁarne są posoborowe i pojawiły się w latach 60–tych
– wyjaśnia. – Musimy go dopasować do nastawy. Chcę,
by także był rzeźbiony w
drewnie – mówi, dodając,
że do Wielkanocy paraﬁa
powinna uporać się z tym
zadaniem.
(mag)

POWIAT – W wielu miejscowościach powiatu uchwalono budżet na przyszły rok

Jakim budżetem dysponują gminy
WODZISŁAW
Dochody budżetu miasta na 2011 r. zaplanowano na poziomie 124,3 mln
zł. Wydatki wyniosą 127,5
mln. Deﬁcyt ma wynieść
ok. 3,2 mln zł. Wydatki
bieżące zaplanowano na
poziomie 98,8 mln zł, natomiast dochody bieżące
mają wynieść 100 mln zł.
Nadwyżka w tym wypadku to ok. 1,5 mln zł. W tym
roku na obsługę obligacji
miejskich, spłatę kredytów
i pożyczek zarezerwowano

3 mln zł. Zadłużenie miasta
na koniec 2010 r. wyniosło
50 mln 726 tys. zł. Na koniec
2011 r. ma ono wynieść prawie 60 mln zł.
RYDUŁTOWY
Planowane dochody wyniosą blisko 62,6 mln zł, wydatki nieco ponad 65,5 mln
zł, a deﬁcyt ponad 2,9 mln
zł. Dochody bieżące szacowane są na blisko 59,24 mln
zł, wydatki bieżące – prawie
49,06 mln zł. Prognozowane
zadłużenie na koniec 2011

roku wyniesie 22,8 mln zł,
czyli 36,4 procent.
RADLIN
Planowane dochody ogółem wyniosą 44,04 mln zł.
Wydatki to 50,77 mln zł. Deﬁcyt wyniesie 6,7 mln zł. Dochody bieżące mają wynieść
41,41 mln zł, wydatki bieżące 39,11 mln zł. Planowane
zadłużenie na koniec 2011 r.
wyniesie 17,33 mln zł.
GORZYCE
Dochody gminy ustalono

na poziomie 50,9 mln zł, z
kolei wydatki wyniosą 53,4
mln zł. Deﬁcyt budżetowy
wyniesie około 2,5 mln zł.
Stan zadłużenia gminy na
koniec tego roku wyniesie
44,6% natomiast na koniec
2011 roku – 42,8%.
GODÓW
Dochody gminy mają
wynieść prawie 30,5 mln
zł. Wydatki wyniosą 35,1
mln zł. Deﬁcyt budżetowy
wyniesie 4,6 mln zł. Zadłużenie wyniesie 12,2 mln.

– Emerytura ulega zawieszeniu niezależnie od wysokości
osiąganego przychodu oraz wieku osoby uprawnionej – mówi
Beata Kopczyńska, rzecznik ZUS w Rybniku

Od nowego roku w życie
wchodzi ustawa o ﬁnansach
publicznych, zawieszająca
prawo do emerytury. Znalazł
się w niej zapis likwidujący
możliwość łączenia pensji z
emeryturą. Regulacja ta dotyczy wszystkich, którzy nie
rozwiązali stosunku pracy
zawartego przed uzyskaniem
praw emerytalnych, a więc
zarówno te osoby, które już
przeszły na emeryturę jak i te,
które prawo do niej uzyskają
począwszy od 1 stycznia. –
Emerytura ulega zawieszeniu
niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz wieku
osoby uprawnionej. Dotyczy
także kobiet, które ukończyły
60 lat i mężczyzn, którzy skończyli 65 lat – wyjaśnia Beata
Kopczyńska, rzecznik prasowy rybnickiego oddziału ZUS.
Tym samym osoby, które już
korzystały z przywileju pobierania wynagrodzenia i emerytury do końca września muszą
jednoznacznie wybrać między
świadczeniami z ZUS a pensją.
Doba wystarczy
Osoba zatrudniona z prawem do emerytury może
nadal pobierać zarówno pensję jak i świadczenia ZUS,
pod warunkiem, że zwolni
się z pracy na co najmniej 24
godziny, a pracodawca zechce ją przyjąć z powrotem.
Takiej możliwości nie ma
osoba korzystająca ze świadczeń przedemerytalnych.
Przyzna ale
nie wypłaci
Świadczenia nie będą wypłacane do momentu rozwiązania stosunku pracy.
Obrazowo rzecz ujmując,
Kowalskiemu, który złożył
wniosek o emeryturę w grudniu 2010 roku, jest zatrudniony na podstawie umowy
o pracę z 1997 roku, nadal
kontynuuje zatrudnienie,
wiek emerytalny ukończy

20 stycznia 2011 roku, ZUS
przyzna mu emeryturę, ale
nie będzie jej wypłacał, do
momentu zrezygnowania z
pracy. Co więcej, osoby zatrudnione na kilku stanowiskach muszą zrezygnować ze
wszystkich.
Zainteresowanym, którzy
przeszli na emeryturę przed
dniem 1 stycznia 2011, ale
nadal pracują, ZUS wstrzyma wypłatę emerytury od
dnia 1 października 2011
roku.
Warto pilnować swoich spraw
– Do wniosku o podjęcie
wypłaty emerytury należy koniecznie dołączyć
świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy,
potwierdzające fakt i datę
rozwiązania stosunku pracy – uzupełnia Kopczyńska.
– Dodajmy, że osobom, które rozwiążą stosunek pracy
z ostatnim dniem miesiąca
wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca – wyjaśnia pani rzecznik.
Istotne, by ci, którzy zrezygnowali z pracy powiadomili Zakład jak najszybciej.
Zaniedbanie będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty
emerytury od 1 października
2011 r.
Sprawa nie jest
przesądzona
Ustawa wzbudza jednak
wątpliwości i tuż po nowym
roku traﬁ pod obrady sejmu.
– Zdaniem Bronisława Komorowskiego, choć zawiera
wiele ważnych rozwiązań,
wymaga nowelizacji, a cofnięcie nie tak dawno przyznanej możliwości łączenia
pracy i emerytury może okazać się ryzykowne – mówi
rzecznik ZUS. Z kolei minister pracy Jolanta Fedak
uważa, że emeryci powinni
ustąpić miejsca młodym.
(mag)
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Zarobki samorządowców w regionie
Starosta wodzisławski ma więcej od prezydenta Warszawy
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Nowinywybory
WODZISŁAWSKIE
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stycznia 2010
Nowiny WODZISŁAWSKIE
• wtorek,
4 4stycznia
2011r. r.
samorządowe

 Budowa nowego przedszkola pod znakiem zapytania
W Mszanie zmienił się nie tylko skład rady gminy, ale i po ośmiu
latach jej przewodniczący

12

 Mieszkańcy nie chcą
przedszkola za 9 mln?

13

MARKLOWICE

– Gmina jako jedyna w okolicy uchwaliła dodatkowe wynagrodzenie dla
świeżo upieczonych rodziców. Teraz decyzję uchyla.

– Młodzi ludzie chcą grać w piłkę mimo zimy, a Orliki zamknięte

Koniec naciągania na becikowe?

Mają maszynę do
Odśnieżania a śnieg leży

Ustawa o świadczeniach
rodzinnych wprowadziła możliwość wypłacania
przez gminy dodatkowego
becikowego. Z takiej możliwości skorzystały władze
Marklowic i w 2006 roku
przyjęły stosowną uchwałę. Do tysiąca gwarantowanego przez państwo gmina
dorzuciła drugie tyle.

Mimo, iż Gorzyce mają na
swoim wyposażeniu urządzenie do odśnieżania orlików, z
boiska korzystać nie można.
Jest zasypane śniegiem. A
jak się okazuje zapaleńców
do gry mimo mroźnej pogody nie brakuje. – Dzwonią
do mnie młodzi ludzi i pytają, czy w zimie orlik będzie
otwarty bo oni chcieliby sobie pograć. Deklarują nawet,
że sami są gotowi go odśnieżyć jeśli zapewni się im do
tego łopaty – mówi Krzysztof
Małek, przewodniczący rady
gminy.

Sztuczne meldunki
Radni uchwałę przyjęli licząc, że w ten sposób zatrzymają ludzi w Marklowicach.
Warunkiem podstawowym
by otrzymać pieniądze było
zameldowanie w gminie na
pobyt stały oraz półroczne
uprzedzenie, że z takiej pomocy zamierza się skorzystać. Żadnej weryﬁkacji nie
było, bo nie pozwalała na
to ustawa. A że dodatkowe
wsparcie kusiło z czasem
pojawiły się sztuczne meldunki. – Jedno z rodziców
było zameldowane pomimo
tego, iż nie przebywało na
terenie gminy. Zdarzało się
tak, że rodzic zabierał becikowe i wymeldowywał
się po kilku dniach – mówi
rozgoryczona
Krystyna
Malina, kierownik gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

LUBOMIA

Andrzej Brychcy (z lewej), przewodniczący rady, krytykował prawo nie pozwalające na weryﬁkację
osób ubiegających się o pomoc ﬁnansową

Bez kontroli nie ma
sensu
– Nie damy się oszukiwać
– mówi Andrzej Brychcy,
przewodniczący rady gminy. – Żałuję tylko, że uczciwi
mieszkańcy stracą na uchyleniu zapisu. Złe jest prawo, bo
nie pozwala kontrolować tego
komu udziela się wsparcia –
dodaje. Jak podkreśla kierownik OPS, pracownicy socjalni
rzeczywiście nie mają możli-

– Diety radnych w górę

wości, by sprawdzić komu pomoc się należy. W tej sprawie
nie można przeprowadzać
wywiadów środowiskowych.
– Nie wolno nam pytać sąsiadów, czy dana osoba faktycznie mieszka w Marklowicach.
Na spotkanie w jej domu musimy się umówić, więc to
normalne, że ją zastaniemy –
przekonuje Malina. – W tym
roku na becikowe musieliśmy
wygospodarować dodatkowe

GORZYCE

11 tys., a nie jestem przekonana, że traﬁły one do prawdziwie potrzebujących – dodaje.
Liczba urodzeń co roku wzrasta. W grudniu 2010 sięgnęła
84. Przez cały 2009 r. odnotowano 70 urodzeń. Radni
zastanawiają się czy wraz z
zaprzestaniem wypłacania
dodatkowego becikowego
liczba ta w nadchodzącym
roku będzie równie wysoka.
(mag)

GORZYCE

Otworzą boisko
– Na początku roku orlik
będzie udostępniany do gry,
oczywiście jeśli pozwoli na to

pogoda i nie w takim wymiarze godzin jak do tej pory – deklaruje Arkadiusz Poloczek,
dyrektor GOTSiR Nautica.
Na maszynie zarobią
Maszyną do odśnieżania
orlików zainteresowane są
ościenne gminy. – Mieliśmy
zapytania z Krzyżanowic czy
Godowa, ale także i Wodzisławia odnośnie możliwości
wypożyczenia od nas tego
urządzenia. Żeby jednak go
pożyczać musieliśmy wprowadzić do statutu naszej
placówki odpowiedni zapis –
wyjaśnia dyrektor Poloczek.
Zmiana statutu była możliwa
dzięki decyzji radnych, którzy
przyjęli stosowną uchwałę.
(art)

Nie chce mówić
o powodach rezygnacji
GORZYCE Do przewodniczącego rady gminy wpłynęło
pismo o rezygnacji Stanisława
Witosza z prac w komisji rewizyjnej. W związku z tym, na
ostatniej sesji zmieniono skład
dwóch komisji. Witosz zamienił się z radnym Grzegorzem
Studentem, który do tej pory
był członkiem komisji spraw

rodzinnych i zdrowia. Radny Witosz nie chce zdradzić
przyczyn swojej rezygnacji w
komisji rewizyjnej, która jest
najważniejszą komisją w radzie, kontrolującą m.in. działania wójta. – Nie jest to dobry
czas, by o tym teraz mówić
– ucina krótko radny.
(art)

– Dostaną więcej, bo dokładają z własnej kieszeni?

W Lubomi
DIETY RADNYCH W GÓRĘ
też dostaną więcej
Powołana niedawno komisja doraźna zaproponowała
by stawki diet wzrosły średnio
o 11 procent. Najlepiej na podwyżce wyszli przewodniczący
i wiceprzewodniczący komisji
stałych, którzy dostaną odpowiednio 200 i 100 zł więcej
miesięcznie niż do tej pory.
W przypadku pozostałych
radnych podwyżka będzie
znacznie mniejsza i wyniesie
po 50 zł.
Przewodniczący rady dostanie 1300 zł, zaś jego zastępca
850 zł. Przewodniczący komisji stałej dostanie 700 zł, a

jego zastępca 600 zł. Pozostali
radni dostaną minimum 500
zł (600 zł jeśli są członkami co
najmniej dwóch komisji).
Nowa uchwała wprowadziła
też zapis, który złagodzi ﬁnansowe skutki nieobecności radnych na sesjach i komisjach.
Co prawda, tak jak do tej pory,
za każdą nieobecność radnego
odliczy się mu 20 proc. diety,
ale kolejny zapis, którego do
tej pory nie było, precyzuje, że
maksymalna kwota odliczeń
nie może wynosić więcej niż
60 procent.
(art)

REKLAMA

Zaprezentuj się
Przedstaw ﬁrmę w Internecie

350 zł za 4 miesiące!
Szczegóły: 0606 698 903, 032 455 68 66 w.38

Uchwałę o nowych dietach
poprzedziła wymiana zdań
pomiędzy radnymi. – Nasza
gmina jest zadłużona, budżet
jest trudny i sumienie by mi
nie pozwalało na głosowanie
za podwyżką – zaczął radny
Ryszard Nielaba. W podobnym
tonie wypowiedział się radny
Aleksander Tomiczek. – Skąd
się nam bierze ta hojność pojęcia nie mam. Ne wiem czy to
magia świąt czy jak. Tylko, że
święta miną a wyższe stawki
zostaną. Rozważmy to w naszych sumieniach – apelował
radny Tomiczek.

Większość chciała więcej
Innego zdania była większość rady. – Przed czterema
laty miałem podobne zdanie
co radny Tomiczek i Nielaba,
ale dziś będę głosował za podwyżką. Każdy radny wie, że te
diety nie rekompensują wszystkich wydatków, które ponosi
rzetelnie pracujący radny –
skwitował radny Jerzy Rebeś,
który rzekomych wydatków
już nie wymienił. – Mnie raziły te dysproporcje pomiędzy

szeregowymi radnymi a przewodniczącymi czy zastępcami
przewodniczących komisji.
Pracy prawie tyle samo, a diety tak różne. Dobrze, że zostało
to zmienione. Za pracę należy
się płaca – uważa z kolei radny
Henryk Tomala. Za nowymi
stawkami głosowało 14 radnych, 5 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Szeregowi dostaną najwyższą podwyżkę
Najlepiej na podwyżce wyjdą rzeczywiście ci radni, którzy
nie pełnią w radzie żadnych
funkcji, tzn. nie są przewodniczącymi ani zastępcami przewodniczących rady i komisji
stałych. Do tej pory szeregowy radny otrzymywał 330 zł,
chyba że zasiadał w dwóch
komisjach, to wtedy kwota ta
wynosiła 385 zł. Po podwyżce
najniższa dieta wyniesie 500
zł. 140 zł podwyżki, do poziomu 800 zł otrzymają przewodniczący komisji stałych rady.
W pozostałych przypadkach
podwyżki są mniejsze. Diety
zastępców przewodniczących

komisji wyniosą 550 zł (wzrost
o 55 zł). Przewodniczący komisji rewizyjnej oraz zastępca
przewodniczącego rady otrzy-

mają 850 zł (do tej pory było to
825 zł), zaś przewodniczący
rady 1800 zł (wzrost o 40 zł).
(art)

Jerzy Rebeś (z prawej) podkreślał, że dieta podwyżka się należy.
Wtórował mu Henryk Tomala (z lewej).
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MSZANA

– Kontrole kosztowały gminę 50 tysięcy rocznie

Mszana rezygnuje ze straży miejskiej...
na razie na miesiąc
O tym, czy straż miejska w
gminie jest w ogóle potrzebna, mieli zdecydować radni
na ostatniej sesji 29 grudnia. Konkretna decyzja co
do przyszłej współpracy nie
zapadła. Wiadomo jedynie,
że w styczniu strażników w
gminie nie będzie. Zrezygnowano z ich usług na razie na
miesiąc. Potem okaże się co
dalej. Umowa z funkcjonariuszami wygasa 31 stycz-

MSZANA

nia. Wówczas okaże się czy
są jeszcze potrzebni.
Mieszkańcy ich nie
chcą
Dyskusje dotyczące sensu patroli toczyły się już od
dłuższego czasu. Niezadowolenie radnych i mieszkańców z usług było widoczne,
i to zarówno na sesjach czy
zebraniach wiejskich jak i
podczas kampanii wybor-

czej. Większość opowiadała
się za rozwodem ze strażą, a
to dlatego, że ich praca kojarzyła się wyłącznie z kontrolą drogową i sprawdzaniem
umów na wywóz śmieci.
Straż to nie tylko
mandaty
Wójt gminy nie był już tak
jednoznaczny w swoich osądach. – Przeprowadziłem
rozmowę z komendantem

– Niesłusznie żądali zapłaty za psa

straży miejskiej, który uświadomił mi, że to gmina ustala warunki umowy – mówi
Szymanek. – Zatem to my
określamy zakres działań
strażników – przekonuje.
Aby przekonać radę do spokojnego zastanowienia się
nad sprawą i uniknięcia pochopnej decyzji, wójt przedstawił całą listę czynności,
jakie mogą wykonywać
funkcjonariusze. Znalazły

MSZANA

się na niej wizje lokalne,
kontrolowanie nielegalnych
wysypisk, mówił też o współpracy jednostki ze szkołami
i ośrodkami kultury. – Nieobecność straży będzie dla
nas utrudnieniem. Policja
nie reaguje na pewne zdarzenia. Jeśli dziś nie podejmiemy decyzji, to do najbliższej
sesji będziemy bez patroli
– wyjaśniał Szymanek, dodając, że ten miesiąc pokaże

na ile funkcjonariusze są faktycznie potrzebni.
Strażników dwóch
Do tej pory gmina rocznie
na straż miejską wydawała
ok. 50 tys. zł. Teren trzech
sołectw patrolowało dwóch
funkcjonariuszy w wymiarze 152 godzin miesięcznie.
Za każdą godzinę pracy jednego mundurowego gmina
płaciła 27 zł.
(mag)

– Trzynaście osób ukończyło projekt i otrzymało cer-

tyﬁkaty.

Urzędnicy się pomylili Przeszli przez

Do naszej redakcji zgłosił
się podenerwowany mieszkaniec Mszany, który zgodnie
z przepisami wniósł do urzędu gminy opłatę za swojego
psa (obowiązuje stawka 18
zł od czworonoga). Po kilku
tygodniach otrzymał decyzję
o naliczeniu odsetek. – To
jeszcze nic. Napisali mi, że za
brak opłat grozi mi kara więzienia. To absurd przecież
za psa zapłaciłem – twierdzi
mężczyzna.

Przeprosili
– Rzeczywiście mieliśmy
dwa takie przypadki, kiedy

MSZANA

okazało się, że właściciele
piesków zapłacili, a my omyłkowo wydaliśmy decyzję z
naliczonymi odsetkami i wezwaniem do zapłaty. Problem
wziął się stąd, że mieliśmy
dwie kartoteki i w ferworze
wystąpił błąd. Przeprosiliśmy
już mieszkańców – wyjaśnia
Gertruda Grzonka z referatu
ﬁnansowego Urzędu Gminy
w Mszanie.

Pies zniknął,
ale nie z kartoteki
Komplikacji było więcej.
Okazało się również, że wezwania do zapłaty dotarły do

kilkunastu osób, które u sołtysów zgłosiły zaginięcie psa lub
jego zgon. W tym przypadku
doszło do nieporozumienia
na linii sołtysi – urząd gminy.
– Sołtyski zgłaszały zmiany
do referatu, który wydaje numerki dla psów, a nie zgłosiły
tego w dziale ﬁnansowym,
stąd problemy – mówi Gertruda Grzonka.
Wójt Mirosław Szymanek
o sprawie dowiedział się od
nas. Dokumenty wysyłane
do właścicieli psów podpisał
jego poprzednik Jerzy Grzegoszczyk.

gruntowe szkolenia

(raj)

– Okazuje się, że pomaganie nie zawsze się opłaca

Kto zapłaci za pożyczoną ropę?
To wstyd, mówią zgodnie
radni, którzy na komisji budżetowej powrócili do tematu
sprzed kilku miesięcy. Rzecz
dotyczy rolnika, który pomógł
w majowej akcji powodziowej,
jaką na terenie gminy prowadziły jednostki OSP i kopalni
Jas-Mos.
Straż kopalniana do dyspozycji otrzymała pompę z Częstochowy. Ponieważ sprzęt
na miejsce dotarł w sobotę,
pracownicy nie mieli dostępu
do paliwa. Wtedy bez wahania
z pomocą przyszedł mieszkaniec gminy. By akcja nie zo-

stała przerwana pożyczył 400
litrów ropy. Do dziś nie otrzymał za to żadnej rekompensaty.
Kopalnia nie kwapi się do
wyrównania rachunku. Początkowo Jan Kieloch, przedstawiciel Jas–Mos, sugerował,
że to gmina powinna zapłacić
z funduszy przeznaczonych
na akcję powodziową. Ewentualnie jako rekompensatę za
paliwo rolnikowi proponował
drewno na opał. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało
zainteresowanego. Sprawa
utknęła w martwym punkcie.

Kompromisu brak. Radni zastanawiają się, czy nie powinni wyłożyć środków z budżetu
gminy i zakończyć sprawy. Pomysł neguje skarbnik gminy
Janina Zając. – Nie możemy
sprawy pokryć z własnego
budżetu – mówi. – Jak mamy
udowodnić, że faktycznie
płacimy za określoną usługę?
– pyta, dodając, że konsultowała się w tej sprawie z kopalnią.
Ta do końca roku zobowiązała się wynagrodzić pożyczkę.
Czy to konkretna decyzja, czy
też zwodzenie, czas pokaże.
(mag)

Kolejna podwyżka do wójta
MARKLOWICE Na sesji
22 grudnia radni uchwalili
wynagrodzenie dla wójta.
Pensja Tadeusza Chrószcza
została zwiększona o 4,1
proc. Decyzja ta nie zapadła jednogłośnie. Podwyżce
zdecydowanie sprzeciwiał
się radny Damian Chrószcz.
– To nieetyczne, by tuż po

wyborach podnosić wynagrodzenie – mówi wzburzony. – Praca wójta powinna
być służbą dla ludzi – dodaje.
Krystyna Klocek ripostowała,
że każda nowa rada powinna
uchwalić nowe wynagrodzenie, a wójt pracuje na etacie,
a nie w ramach jakiejkolwiek
służby.

Sam zainteresowany spuentował, że ustalona kwota, pod
względem zarobków, lokuje go
na szóstym miejscu w powiecie wodzisławskim. Tadeusz
Chrószcz wolą rady otrzyma
430 zł więcej, niż do tej pory.
Dotychczasowe wynagrodzenie wójta Marklowic wynosiło
10440 zł.
(mag)

W projekcie uczestniczyły osoby w różnym wieku.

Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył kolejną edycję
projektu z cyklu aktywizacji
społecznej i zawodowej. Takie przedsięwzięcia mszańska jednostka realizuje od
2008 r. Tym razem w kursach wzięło udział 14 osób.
Beneﬁcjentami projektu
współﬁnansowanego z Unii
Europejskiej (koszt ponad 94
tys. zł) byli bezrobotni. – Cel
projektu to wyrównanie
szans, podnoszenie kwaliﬁkacji bądź uzupełnienie
tych, które już się ma – mówi
Elwira Palarczyk, kierownik
OPS.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się w marcu od spotkania
z doradcą zawodowym.

Zaowocowało ustaleniem
indywidualnej ścieżki zawodowej dla każdego z uczestników. W sumie w projekcie
uczestniczyło 8 kobiet i 6
mężczyzn.
Odbyły się spotkania terapeutyczne z psychologiem,
zajęcia z umiejętności społecznych. Były także kursy
prawa jazdy, wózków jezdniowych, fakturowania,
obsługi koparko-ładowarki,
kasy ﬁskalnej czy księgowości. Odbyły się praktyki z
opieki nad osobami starszymi i dziećmi, kurs spawacza,
ﬂorystyczny, kucharski, nowego sprzedawcy i księgowości. Rekordzista skorzystał
aż z czterech. – Trzy z nich z

obsługi koparko-ładowarki,
spawacza i obsługi wózka
widłowego
zakończyłem
certyﬁkatem – opowiada
Damian, 41-latek, obecnie
bezrobotny. – Zostało prawo
jazdy, egzamin już w styczniu – dodaje z uśmiechem.
– Z własnej kieszeni nie opłaciłbym kursów, więc bez zastanowienia zdecydowałem
się na udział w projekcie i
nie żałuję – puentuje. Pan
Damian, podobnie jak pozostali uczestnicy, liczy na to,
że nowe kwaliﬁkacje pomogą mu w poszukiwaniu pracy. To doświadczenie, jakie
ich zdaniem powinno zaprocentować w przyszłości.
(mag)
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– Szymanek jako wójt Mszany
chciał zarabiać najmniej i tak też się stało

GODÓW – Cierpkie słowa radnych w kierun-

MSZANA

ku kierownictwa PZD dotyczą również…
przyszłego zastępcy wójta Godowa

Na życzenie
otrzymał
najmniejsze
wynagrodzenie
Na sesji 29 grudnia rada gminy ustaliła wynagrodzenie dla
nowego wójta. Mirosław Szymanek otrzyma dokładnie
9240 zł brutto, co jest najniższą
stawką wśród wynagrodzeń
jakie zaproponowano wójtom
w innych gminach powiatu. To
także mniej od poprzedniego
wójta Jerzego Grzegoszczyka,
który zarabiał 9710 zł. – Już w
trakcie kampanii Szymanek
mówił bez ogródek, że po
ewentualnej wygranej chce
zarabiać najmniej. Spełniliśmy jego życzenie, stąd taka a
nie inna pensja – mówi Piotr
Kuczera, przewodniczący komisji budżetowej.
Diety w górę
Podwyżki nie ominęły
jednak samej rady. Podjęto
uchwałę podnoszącą wysokość diet radnych średnio o
13 proc. – Komisja budżetu
pochyliła się nad tą sprawą,

MSZANA –

Powiatowy Zarząd Dróg
zbiera kolejne cięgi
Tym razem na kiepską jakość odśnieżania powiatowych dróg narzekali radni z
Godowa. – Czy w rejonowym
zarządzie dróg (chodzi o PZD
– przyp. red.) ktoś panuje nad
sytuacją? Przecież to skandal
w jaki sposób utrzymane są
powiatowe drogi – zwrócił
się radny Krzysztof Widz do
Eugeniusza Wali, przewodniczącego rady powiatu,
obecnego na sesji. – Ja odpowiedzialny za tę sytuację się
nie czuję, ale przepraszam za
nią. Sprawą miała zająć się

dlatego, że ostatnie podwyżki
były w 2007 roku – wyjaśnia
jej przewodniczący Piotr Kuczera.
Nowe stawki
Dla przewodniczącego rady
gminy zaproponowano wynagrodzenie w wysokości 1250
zł, wcześniej otrzymywał 1120
zł. Jego zastępca otrzyma 660
zł, czyli o 60 zł więcej niż do
tej pory. Za udział w obradach radni otrzymają 200 zł,
uprzednio stawka wynosiła
170 zł. Członkowie komisji
dostaną kolejne 150 zł, a ich
przewodniczący 250 zł. Dotychczas stawka ta wynosiła
odpowiednio 110 zł i 210 zł.
– W razie nieobecności na sesji i komisji suma ta zmniejsza
się proporcjonalnie do ogólnej
liczby posiedzeń w ciągu roku.
Nie może jednak wynieść
mniej niż 50 proc. – wyjaśnia
Kuczera.
(mag)

komisja rewizyjna rady powiatu, ale w związku z tym,
że została ona przez jednego
z kierowców skierowana do
prokuratury, poczekamy na
jej ustalenia – odpowiedział
Eugeniusz Wala.
Pikanterii całej sprawie
dodaje fakt, że zastępcą dyrektora PZD, a więc również
odpowiedzialnym za przebieg zimowego utrzymania
dróg powiatowych jest Tomasz Kasperuk, przyszły zastępca wójta Godowa.
(art)

Radni wstydzą się
swoich decyzji?

Mirosław Szymanek jako nowy wójt zarabia najmniej spośród
gospodarzy gmin powiatu wodzisławskiego

GODÓW Radnym zabrakło odwagi, dlatego nie będzie
imiennego głosowania nad uchwałami.
Na sesji 30 grudnia radny Zygmunt Skupień zgłosił propozycję, by każda uchwała była głosowana przez radnych imiennie.
To oznacza, że mieszkańcy wiedzieliby jak każdy głosował w
konkretnej sprawie, na przykład za podwyżką diet czy pensji
wójta.
– Głosujmy tak jak do tej pory. Nie potrzeba takich zmian,
chyba że w specyﬁcznych sytuacjach – oponował radny Eugeniusz Tomas. Jego zdanie poparła większość rady i wniosek
Skupnia przepadł. Za głosował tylko jego autor oraz radna
Izabela Tomiczek.
Do sprawy imiennego głosowania radni wrócą na komisjach.
(art)

Mieszkańcy nie chcą przedszkola za 9 mln?

Budowa nowego przedszkola pod znakiem zapytania
Na zorganizowanym przez
wójta spotkaniu zaprezentowano koncepcję budowy
nowego obiektu, w którym
edukację rozpocząć miałoby
stu przedszkolaków. Konsultacje społeczne w tak ważnych
sprawach to nowość i narzędzie, po które, jak zapewnia
wójt Mirosław Szymanek,
sięgać będzie niejednokrotnie.
– Nie wyobrażam sobie, by tak
istotne decyzje zapadały bez
udziału mieszkańców – mówi
gospodarz gminy.
Cena nie na kieszeń
gminy
Konsultacje przeprowadzono w przedświąteczny wtorek
w Wiejskim Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Mszanie. Uczestniczyli w nich architekci Karol
i Marek Wawrzyniak z biura
projektowego
TopProject
mieszczącego się, w Rybniku, władze gminy, radni oraz
zainteresowani sprawą mieszkańcy. Propozycja rybnickiego biura konsultowana była z
radą gminy na etapie koncepcji, jak i projektu budowlanego. Efekt końcowy zaskoczył
jednak wszystkich. Przede
wszystkim niespodziewanie
wysokimi kosztami. – Nie

rozumiem. Skąd dwukrotnie
wyższa kwota? – pytał ze zdziwieniem Tadeusz Wroński,
przewodniczący rady gminy.
Do tej pory projektanci szacowali, że budowa czterooddziałowego przedszkola to
wydatek rzędu 4 mln zł. Na
spotkaniu podawali kwotę
sięgającą nawet 9 mln zł.
Brak argumentów za
– Naszym zdaniem proponujemy najbardziej racjonalne i nowoczesne rozwiązania.
W tej kwocie mieści się zagospodarowanie terenu i adaptacja skarpy – przekonywał
Karol Wawrzyniak. Jego
współpracownik dodawał,
że to właśnie tanie rozwiązania nie są dla biednych. Tym
stwierdzeniem wywołał lawinę komentarzy. Uczestnicy
spotkania zaczęli zadawać
szczegółowe pytania dotyczące materiałów i kosztów.
Projektanci nie potraﬁli podać żadnych konkretów, co
zdaniem zainteresowanych
świadczyło o słabym przygotowaniu do konsultacji. Dodajmy, że do obiektu gmina
musiałaby wykupić drogę
dojazdową, a to wydatek rzędu 1 mln zł.

Zaadoptują urząd?
Nowoczesne rozwiązania
nie przekonały mieszkańców.
Zielony dach, tarasy i rozczłonowanie kubatury miało
więcej przeciwników niż zwolenników. Decydująca okazała się cena. – Już dziś wiem,
że nie stać nas na taki obiekt
– stwierdził Mirosław Szymanek. – Dlatego chcę byśmy
razem zdecydowali co robić
dalej. Nie ulega wątpliwości,
że nowe miejsca dla dzieci w
wieku przedszkolnym są potrzebne – uzupełnia. Powróciła koncepcja zaadaptowania
budynku gminy, w którym
mieści się przedszkole. – Zanim jednak zapadnie decyzja,
na nowo należy oszacować
koszty takiej adaptacji, ponieważ może ona być wyższa
niż budowa nowego obiektu
– mówi Wroński, dodając,
że warto zastanowić się nad
skromniejszym projektem,
może nie tak nowatorskim co
funkcjonalnym. Jego zdanie
podziela Katarzyna Capanda,
dyrektor mszańskiego przedszkola. – Wygląd zewnętrzny
nie jest istotny. Oczywiście,
że obiekt zaprojektowany
przez TopProject przykuwałby wzrok, ale nie o to chodzi.

Zależy nam na znalezieniu
dodatkowych miejsc, forma
nie jest aż tak istotna – mówi
pani dyrektor. Ewentualna
adaptacja, o ile zgodna byłby
z normami prawnymi, spowodowałby zmiany. Przedszkole
zajęłoby pomieszczenia, w
których obecnie ma siedzibę
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gdyby taka decyzja zapadła,
jednostkę przeniesiono by
najprawdopodobniej do remontowanej starej szkoły w
Połomi.
Pieniądze wyrzucono w
błoto?
Przed nową radą trudne zadanie. To na kolejnych sesjach

zapadnie decyzja dotycząca
nowego przedszkola. Zanim
jednak podjęte zostaną kolejne kroki, radni muszą zastanowić się dwa razy i dobrze
ulokować środki. Na propozycję TopProject wydano już 70
tys. zł i wszystko wskazuje na
to, że na darmo.
(mag)

Marek Wawrzyniak z ﬁrmy TopProject, która zaprojektowała przedszkole nie potraﬁł przekonać do
swojej koncepcji
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GORZYCE –

Ciągłe dotowanie basenu dziwi niektórych radnych

Na dotacji korzystają
najmłodsi amatorzy pływania
– Przecież jak budowano
basen Nautica, to robiono to
z zamiarem żeby na nim zarabiać. A tymczasem okazuje się, że co roku trzeba do
niego dokładać – nie kryje
zdziwienia radnym Roman
Szymiczek.
Wójt nie narzeka
Inne wspomnienia z przeszłości ma wójt. – Ja pamiętam, że założenia przed
jego budową były takie, że
będziemy dopłacać około

MARKLOWICE

1 mln rocznie. Tymczasem
co roku płacimy około 300
tys. zł, więc o wiele mniej
niż prognozowaliśmy. Na
szczęście ludzi na basen
przychodzi dużo, obłożenie
w niektórych dniach jest
tak ogromne, że czasem ludzie odchodzą z kwitkiem,
bo nie chcą stać w długich
kolejkach. Basen ma się
dobrze i dziękować Bogu,
że nie dopłacamy tego miliona. Ja się bardzo cieszę,
że on tak funkcjonuje jak

funkcjonuje. Oby tak dalej
panie radny a będzie dobrze – odpowiedział Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc.
Ulgi dzięki dotacji
– Nasza gmina nie dopłaca jako tako do działalności
samego basenu. Dopłacamy
tylko do biletów dla młodzieży szkolnej, które są tańsze
niż bilety normalne – wyjaśnia Wioletta Langrzyk,
rzecznik Urzędu Gminy w
Gorzycach. Kiedyś dotacja

obejmowała jedynie dzieci
i młodzież szkolną z terenu
gminy, a obecnie gmina dotuje każdy bilet ulgowy.
– Gorzyce są znane w
okolicy właśnie z tego basenu, więc trzeba wziąć pod
uwagę aspekt promocyjny
tego obiektu. Inne gminy
spore pieniądze wydają na
promocję, nas promuje ten
basen – dodał radny Jerzy
Rebeś.
(art)

– Niektórzy z uczestników projektu już otrzymali propozycję pracy.

Na dobry początek…

Pomoce naukowe to prezent dla osób, które ukończyły kursy

SKRZYSZÓW

Zakończyła się realizacja
projektu zmierzającego do
zaktywizowania bezrobotnych. Do trwającego od marca przedsięwzięcia ośrodek
pomocy społecznej zaprosił 11
osób. Pieniądze na jego realizację w kwocie 130 tys. zł. pochodziły z Unii Europejskiej.
Dotację przeznaczono na aktywizację zawodową oraz doposażenie nowego stanowiska
pracy w OPS na czas realizacji
projektu – wyjaśnia Krystyna
Malina, kierownik ośrodka.
- Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią
szansę na zmianę wizerunku
naszej jednostki, postrzeganej
do tej pory jako mało efektywna – dodaje z przekonaniem.

W ramach projektu były zajęcia teoretyczne i praktyczne. Beneﬁcjenci mogli, m.in.
uczestniczyć w kursach prawa jazdy – w kategorii B i C,
zajęciach ze stylizacji paznokci, warsztatach bukieciarstwa,
kursach księgowości i spawania. – Szczególnie ucieszyły
mnie zajęcia ze stylizacji paznokci. Miałam już wiedzę na
ten temat, ale uzupełniłam ją
o dodatkowe doświadczenie
– mówi Dominika, 24 lata. Otrzymałam już propozycję
pracy w tej dziedzinie, czekam na konkrety i jak wszystko pójdzie po mojej myśli będę
mogła połączyć pasję z pracą
– uzupełnia z satysfakcją.
(mag)

Oby tym razem
bez fuszerki
LUBOMIA Jeszcze tylko
do 20 stycznia można składać wnioski do studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy. Z kolei zbieranie wniosków do
zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zakończy się 4 dni później,
24 stycznia. Czasu nie zostało
więc wiele. Władze Lubomi
chcą, by pod względem technicznym plan był gotowy do
końca marca. Później dokument czeka długa procedura
wprowadzenia go do obiegu
prawnego. – Najpierw planem zajmie się rada gminy,
która podejmie odpowiednią uchwałę. Następnie
swoje uwagi będzie mógł
zgłosić wojewoda. Jeśli tego
nie zrobi, wówczas plan będzie mógł zostać skierowany

do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Śląskiego. Po 30 dniach od
momentu publikacji plan zacznie obowiązywać. Myślę,
że stanie się to w czerwcu,
może lipcu 2011 roku – dywaguje Czesław Burek, wójt
Lubomi.
Gmina ma już co prawda
plan zagospodarowania, który wszedł w życie na początku
2009 roku, ale szybko okazało
się, że wymaga on poprawki.
- Jego opracowywanie z winy
ﬁrmy, która się tym zajmowała trwało 5 lat. W efekcie nim
plan wszedł w życie wiele
jego założeń było już nieaktualnych. Nasi mieszkańcy
mieli do niego sporo uwag.
Dlatego konieczna była jego
gruntowna zmiana – tłumaczy wójt. Koszt nowego dokumentu to 245 tys. zł.
(art)

Wodociąg gotowy,
czekają na przepięcie
SYRYNIA Dobiegły końca

roboty związane z wymianą wodociągu na ulicy Wolności. W ramach inwestycji
poprzedzającej remont ul.
Wolności wymieniono ponad
600 m bieżących rur. Teraz
konieczne będzie przepięcie
zmodernizowanej sieci. – Planowaliśmy zrobić to jeszcze
przed świętami, ale zrezygnowaliśmy z tego pomysłu,
by nie narażać mieszkańców
na utrudnienia związane z

brakiem wody – wyjaśnia
Czesław Burek, wójt Lubomi. Ostatecznie sieć zostanie
podłączona 10 stycznia i w
tym dniu mieszkańcy Syryni
będą musieli liczyć się z brakiem wody w kranach.
Remont sieci wodociągowej na Wolności kosztował
465 tys. zł. Inwestycja jest
kolejnym krokiem w kierunku wymiany przestarzałej i
awaryjnej sieci.
(art)

– Na wystawie pokazano blisko 300 gołębi

Hodowcy gołębi
podsumowali sezon
Podsumowanie sezonu w
ramach Okręgu Śląsk-Południe miało miejsce przy
okazji dorocznej wystawy,
która odbyła się 18-19 grudnia w siedzibie oddziału
Godów Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych, która znajduje się w
Skrzyszowie.
Mika wskoczył na podium
Mistrzem Okręgu Śląsk–
–Południe został Arkadiusz
Kaczmarczyk z oddziału w
Lyskach, drugie miejsce zajął Henryk Mika z oddziału Godów, zaś trzecie ś.p.
Karol Komor z oddziału w
Gaszowicach. – Chciałbym
podkreślić wynik Henryka
Miki. To jeden z naszych

najbardziej zasłużonych
hodowców. Od wielu lat
znajdował się w czołówce,
ale zawsze zabrakło mu kilku punktów do podium. W
tym roku wreszcie się na
nie wdrapał. To naprawdę hodowca wielkiej klasy
– podkreśla Wiesław Tront,
prezes Okręgu Śląsk-Południe.
Ze względu na odległości
Mistrzami lotów krótkich zostali: Karol Komor,
Arkadiusz Kaczmarczyk
i Ireneusz Marek (oddział
Mszana). W lotach średnich zwyciężył Roman
Wojaczek (Godów), Arkadiusz Kaczmarczyk i duet
Andrzej i Łukasz Malich

(Wodzisław). Mistrzowie
lotów długodystansowych
to: Arkadiusz Kaczmarczyk, Jerzy Felkowski (oddział Rybnik III) i duet
Mirosław Kojzar/Roman
Król (o. Jastrzębie). Wręczono również puchary za
osiągnięcia w wielu innych
kategoriach.
Wspomnieli zmarłych
kolegów
– Ten sezon był dla nas
dość udany. Na pewno
lepszy niż poprzedni. Co
nie znaczy oczywiście,
że wszystko przebiegało
bez problemu. Zdarzył się
nam ciężki lot z Ostendy,
w czasie którego hodowcy
zanotowali spore straty. Gołębie nie poradziły sobie ze

Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem hodowców

sporym upałem i niektóre
nie wróciły w ogóle, inne
wracały przez 2 tygodnie
– opowiada Wiesław Tront.
– Niestety odeszło też trzech

naszych kolegów – Józef
Gach z Jastrzębia, Karol
Komor z Gaszowic, który
zresztą otrzymałby dziś kilka pucharów za tegoroczne

wyniki. Odszedł też Leon
Sobik, były prezes oddziału
wodzisławskiego – wspomina zmarłych kolegów prezes
okręgu.
(art)

14 wydarzenia

Postanowienia
noworoczne

LESŁAW ŚLEDZIEWSKI,
61 LAT, WODZISŁAW

Z noworocznymi postanowieniami w życiu bywa różnie. Większość z nich jest tylko pobożnym
życzeniem. Mimo to sądzę, że
zawsze warto mierzyć wysoko
i stawiać sobie jakieś cele. W
tym roku postanawiam zadbać
o swoje zdrowie. Więcej czasu
poświęcić na spacery i wszystko,
co dobrze wpływa na serce. I
obiecuję na przechadzki zabierać
swoją żonę. Czas pokaże, czy uda
się je zrealizować.
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WODZISŁAW–MARKLOWICE

– Zajęcia są odpowiedzią na zainteresowania kobiet. Projekt rusza już w styczniu.

Specjalnie dla kobiet
Darmowe warsztaty, transport i poczęstunek. To wszystko czekać będzie na 15 kobiet,
które zostaną zakwaliﬁkowane do projektu „Wdzięk i czar
kobiety” wspólnie przygotowanego przez Wodzisławskie
Centrum Kultury i Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet.
Spełnienie prośby
Inspiracją przedsięwzięcia
były same bohaterki. – Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom – mówi Magdalena
Świergolik, która wraz z Do-

rotą Patas jest koordynatorem
działań. – Panie z Marklowic
niejednokrotnie pukały do
drzwi Stowarzyszenia i prosiły o zorganizowanie zajęć
tematycznych. W końcu nadarzyła się okazja – uzupełnia.
Udział w nich wezmą osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo i kobiety pozostające
na urlopie wychowawczym.

Dla każdego coś dobrego
Pieniądze na projekt pozyskano z Europejskiego

Funduszu Społecznego. Całość zamyka się w kwocie
niespełna 50 tys. zł. Zajęcia
artystyczne i ruchowe odbywać się będą dwa razy
w tygodniu od stycznia do
maja. Rzeźba w glinie, biżuteria, aerobic, drama to tylko
niektóre z nich. W przedsięwzięcie włączone zostały
dzieci uczestniczek. – Specjalnie dla nich powstanie
kącik, w którym nasi pracownicy będą urozmaicać
im czas – wyjaśnia Świergolik. – Początkowo zajęcia dla

Młodzież z sercem

dzieci miały odbywać się do
południa, jednak z uwagi na
to, że niektóre z nich znalazły
miejsce w dobrze prosperującym marklowickim przedszkolu, przesunęliśmy je na
godziny popołudniowe, by
mogły uczestniczyć w projekcie – uzupełnia. Mowa o
dzieciach w wieku od 2 do 5
lat.
Będzie niespodzianka
Na tym nie koniec atrakcji. Organizatorzy szykują
spotkanie z gościem, natu-

ralnie kobietą, niebanalną i
inspirującą, nie chcą jednak
podać jej personaliów. – To
niespodzianka. Mogę jedynie
zagwarantować, że będzie
to spotkanie pełne wrażeń
– mówi koordynatorka. Niezwykle ciekawie zapowiada
się ﬁnał projektu. Na scenie
pojawią się uczestniczki, które zaprezentują spektakl wypracowany w ramach zajęć
teatralnych. Powstanie też
kalendarz dokumentujący
zajęcia i ich bohaterki.
(mag)

Nagroda dla szkoły
za stronę internetową
WODZISŁAW Od ponad

roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim realizowany jest projekt
partnerski Leonardo da Vinci
pod nazwą Building the common future. Witryna internetowa projektu dostępna pod
adresem: www.leonardo.zsz.
wodzislaw.pl zwyciężyła w
konkursie LEO-ON-LINE na
najciekawszą stronę stworzoną w ramach projektów
partnerskich Leonardo da
Vinci. Koordynator projektu
Mirosław Michalewski oraz

MAGDA SZYMANIEC,
26 LAT, POŁOMIA

Owszem, co roku stawiam sobie
jakieś nowe cele. Ale przyznam,
że trudno mi je wykonać w stu
procentach. Zwykle nic sensownego z nich nie wychodzi. W tym
nadchodzącym roku zakładam,
że bardziej będę dbała o siebie.
Zacznę prowadzić zdrowy tryb
życia, częściej będę zaglądać na
basen. I jeszcze bardziej chcę
zarażać uśmiechem wszystkich
dookoła.

kierownik kształcenia praktycznego Wiesław Pawlica 6
grudnia ubiegłego roku odebrali w Warszawie nagrodę
za zajęcie pierwszego miejsca.
Kamerę cyfrową wręczyła laureatom Izabela Laskowska,
dyrektor Zespołu Programu
Leonardo da Vinci.
Uroczystość ta odbyła
się podczas konferencji dla nowych wnioskodawców, dzięki
czemu szkoła zaprezentowała
projekt, działania i produkty
jako przykład dobrej praktyki.
(red)

Przegląd Jasełek
MARTA WIĆKO,
21 LAT, WODZISŁAW

Każda okazja do pracy nad sobą
jest dobra. Początek nowego
roku także. Będę starała się być
lepszym człowiekiem, lepiej
odnosić się do innych. Zamierzam coś osiągnąć w najbliższym
czasie i nie popełniać błędów.
Każde postanowienie powinniśmy wypełniać w ciągu całego
roku i nie poddawać się, gdy coś
pójdzie nie tak. Pracować trzeba
nieustannie, bo tylko tak można
osiągnąć upragniony cel.

MARZENA KUCZA-RĄCZKA,
30 LAT, WODZISŁAW

Niestety należę do osób, które
nie zawsze zrealizują coś, co
postanowią, dlatego oszczędzam
sobie takich noworocznych
obietnic. Muszę przyznać, że
mam słomiany zapał. Podejrzewam, że jak ktoś jest uparty z
natury, to łatwiej jest mu wywiązać się z obietnic. Mnie takiego
uporu zdecydowanie brakuje.
Mimo to uważam, że początek
roku jest dobrą okazją na zmiany.
Warto właśnie wtedy zacząć coś
nowego w życiu. .

Spotkania organizowane 22 grudnia były pełne wzruszeń

WODZISŁAW Zgodnie z

tradycją uczniowie Zespołu Szkół nr 1 przed świętami Bożego Narodzenia
spotkali się z podopiecznymi Zakładu Pielęgnacyjno
Opiekuńczego w Wodzisła-

wiu. Zaprezentowali widowisko jasełkowe, śpiewali
kolędy. To inicjatywa trwająca cyklicznie. Tym razem
młodzież odwiedziła także
osoby starsze i samotne w
ich domach. – To wspaniały

prezent dla nas, pedagogów,
wspaniali młodzi ludzie
wrażliwi na cierpienie drugiego człowieka, których z
każdym rokiem przybywa
– mówią nauczyciele.

Spotkali się po raz ostatni
WODZISŁAW W czeskiej
Karwinie 2 grudnia odbyło
się ostatnie spotkanie miejscowych uczniów z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 5
w Wodzisławiu. Wszystko w
ramach projektu „Woda naszym wspólnym, międzynarodowym skarbem”. Jest on
współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.
Uczestnicy przygotowali
prezentacje multimedialne,
pokazali także prace plastyczne wykonane przez
czeskich i polskich uczestników projektu. Alena Cieślova
– koordynatorka projektu po
stronie czeskiej – podkreślała wielkie zaangażowanie
uczniów.
(red)

(red)

WODZISŁAW
Tradycyjnie na początku roku w
Wodzisławskim Centrum
Kultury odbędzie się Przegląd
Widowisk Jasełkowych. 4 i 5
stycznia szkoły oraz placówki prowadzone przez miasto
pochwalą się umiejętnościami artystycznymi swoich
uczniów. Jasełka to nie tylko
kultywowanie tradycji, ale
i nabywanie doświadczeń
w tworzeniu małych form
teatralnych. W przeglądzie
zobaczymy różne formy

prezentacji scenicznych, w
tym: widowiska jasełkowe,
szopkę, spektakl teatralny,
inscenizowane wykonanie
kolęd i pastorałek, występy
kolędników. Widowiska oglądać można będzie już od godziny 9.00. Komisja przyzna
nagrody w kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja oraz w dwóch
kategoriach artystycznych
- zespoły teatralne i zespoły
muzyczne.
(mag)

Majewska porwała Radlin
RADLIN Alicja Majewska,
znakomita wokalistka i kompozytor Włodzimierz Korcz
wystąpili 29 grudnia podczas
Kulturalnych Ostatków w
Miejskim Ośrodku Kultury.
Alicja Majewska nie tylko uraczyła widzów, którzy szczelnie
wypełnili salę, swoimi utworami. Wciągnęła ich również do
wspólnego śpiewania kolędy.
Swoje pięć minut na scenie
miał Włodzimierz Korcz. Zagrał na fortepianie utwór „Jaka
róża taki cierń”, którą skomponował dla Edyty Geppert.
Ostatki tradycyjnie zamknęły
kulturalny rok w Radlinie.
Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną

(tora),
fot. Marieta Kuczera - Rok

u sąsiada 15
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Proboszcz na kolędę
chodzi z laptopem

Najbliższa stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajduje
się w Raciborzu. Przeanalizowaliśmy panujące tam zimy od 1961 roku.

W lutym było
prawie 20 na plusie

FOT. ADRIAN CZARNOTA

Mieszkańcy Chwałęcic z
zaciekawieniem przyglądają
się swojemu proboszczowi,
który na odwiedziny duszpasterskie przychodzi z nowoczesnym laptopem. Ks.
Grzegorz Jagieł słynie z nietypowych pomysłów, które
pozwalają przyciągnąć do
kościoła wiernych.
Najsławniejszym wydarzeniem, którego pomysłodawcą
jest proboszcz z Chwałęcic
jest coroczna msza na wodzie,
którą możemy przeżywać w
sierpniu. Kolejnym pomysłem, z którego przykład mogą
wziąć inni proboszczowie jest
chodzenie po kolędzie z przenośnym komputerem. Takie
odwiedziny niosą ze sobą
wiele zalet. – To jest fajne, bo
takie urządzenie jest małe i
lekkie, a bateria wytrzymuje nawet 14 godzin. Przede
wszystkim sprawdzam czy
baza danych o paraﬁanach
się zgadza – mówi ks. Grzegorz Jagieł. W komputerze
zainstalowany jest program
wspomagający prowadzenie
kancelarii paraﬁalnej, więc
wszystkie informacje, które
do tej pory proboszcz nosił ze
sobą na kartkach, są dostępne
w wersji elektronicznej. – Kiedy paraﬁaniesązainteresowani informacjami typu kto jest
najstarszy, albo ile lat miała
osoba, która niedawno zmarła, to bez problemu mogę znaleźć odpowiedź. Wcześniej
nie było to możliwe, ponieważ na kartotekach papiero-

Obserwator pogody Piotr Bluszcz prezentuje termometry do pomiaru temperatury ekstremalnej

Zmarzniemy w śniegu
Mówiąc o zimie meteoro-

ta z przełomu lat 1962/1963,
kiedy średnia temperatura
dla zimy wynosiła –7,1 stopni Celsjusza, dwie kolejne
to lata: 1984/85 –5,4 stopni
Celsjusza, 1969/1970 –4,0.
Najcieplej było w latach:
2006/2007 +2,9 stopni Celsjusza, 1989/1990 +2,5 stopni Celsjusza, 1997/98 +2,4
stopni Celsjusza – wylicza
Grażyna Bebłot. Synoptycy
zbierają również od 1961
roku dane na temat ilości
opadów śniegu i czasu zalegania pokrywy śnieżnej.
Najbardziej śnieżne zimy to
w kolejności te z przełomu
lat: 1962/63, 2005/06 oraz
1978/1979. – Ogólnie w rejonie, którym się zajmujemy,
Racibórz należy do cieplejszych miejsc. Temperatury
są tu zazwyczaj wyższe i nie
przekroczyły nigdy w historii obserwacji –30 stopni, co
zdarzało się w innych rejo-

lodzy biorą pod uwagę trzy
miesiące, czyli grudzień, styczeń i luty. – Ta zima według
prognoz sezonowych ma być
mroźna i śnieżna – mówi
Grażyna Bebłot z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Powyższe temperatury to odczyty na wysokości dwóch
metrów, przy gruncie temperatura jest jeszcze niższa.
Dla porównania, najzimniejszym dniem tej zimy był
5 grudnia, kiedy to temperatura spadła do –22,7 stopni
Celsjusza, jednak przy gruncie było jeszcze zimniej – tu
temperatura wynosiła –25,3
stopni Celsjusza.
Wiosna w zimie
– W historii tego regionu
bywały różne zimy, zarówno te cieplejsze jak i mroźne.
Najostrzejsza zima odnotowana przez nasz instytut to

nach Śląska – mówi pracownica IMGW.
Na Odrze spokojnie
Podczas gdy w innych rejonach kraju na rzekach z
lodem walczą lodołamacze,
sytuacja na Odrze w naszym
rejonie wygląda na stabilną.
Poziom wody nie stanowi
zagrożenia. W ostatnim tygodniu najwyższy poziom
odnotowano 27 grudnia. W
punkcie kontrolnym w Chałupkach na wodowskazach
odczytano 260 cm, do stanu
ostrzegawczego brakowało
40 cm. W kolejnych dniach
poziom wody opadał średnio
o około 20 centymetrów na
dobę. – Stany wody znajdują
się w granicach tzw. stanów
średnich i wykazują tendencję spadkową. Mówiąc
prosto, nie ma zagrożenia
– uspokaja Grażyna Bebłot.
(acz)

Z PARAFIALNEGO
KOMPUTERA
Według programu w komputerze proboszcza z Chwałęcic, w miejscowości żyje
531 rodzin i jednocześnie
1586 osób. Widać również,
że większość osób starszych
stanowią kobiety, co pozwala
wnioskować, że mężczyźni
szybciej umierają. Między 19
a 25 rokiem życia mężczyzn
w Chwałęcicach jest 115, a
dziewcząt tylko 78. Można
więc wysnuć wniosek, że ponad 30 kawalerów poszuka
sobie żony poza Chwałęcicami.

FOT. SZYMON KAMCZYK

Najzimniejszym
dniem
w Raciborzu był 7 stycznia
1985 roku, kiedy to temperatura spadła do –29,7 stopni Celsjusza. Najcieplejszym
był 25 lutego 1990 roku, kiedy
to po ulicach Raciborza można było chodzić w krótkim
rękawku przy temperaturze
+19,4 stopnia Celsjusza. Najbardziej śnieżną zimą była ta
z przełomu 1962 i 1963 roku.
– Dawno w Raciborzu
nie mieliśmy tak zimnego
grudnia – mówią zgodnie
meteorolodzy. Średnia temperatura dla tego miesiąca
zamyka się wynikiem –4,3
stopnia Celsjusza. To świadczy o wyjątkowo mroźniej
zimie, bo typowa średnia
temperatura dla grudnia z
ostatnich 30 lat to 0,3 stopnia
Celsjusza na plusie.

wych znajdowały się dane
tylko z jednej ulicy. Myślę,
że się to sprawdza – zapewnia proboszcz. Zalążek elektronicznej kolędy paraﬁanie
mogli widzieć już w zeszłym
roku, kiedy proboszcz nosił
ze sobą rozbudowany telefon
ze wszystkimi informacjami.
– Niewygodne i czasochłonne
było jednak wprowadzanie
informacji na małej klawiaturze. Tegoroczny pomysł to
strzał w dziesiątkę. Myślę, że
inni duszpasterze wezmą z
tego dobry przykład, szczególnie w mieście, gdzie na
osiedlach kolęda odbywa
się klatkami, więc zakres
informacji na papierze jest
jeszcze mniejszy – tłumaczy
proboszcz. Jak widać, do przodu wraz z technologią idzie
również Kościół. Wszystko
dla usprawnienia przepływu
informacji.
(ska)

Ksiądz Grzegorz Jagieł prezentuje poręcznego laptopa, którego
zabiera ze sobą w odwiedziny duszpasterskie

FOT. SZYMON KAMCZYK

EKSPANSJA MIEJSKIEJ POCZTY – Prywatna poczta z Rybnika planuje utworzenie miejsc pracy w małych miejscowościach

Agencje MPD będą używać oprócz normalnych obiegowych
znaczków Poczty Polskiej służących do opłacania listów
również dodatkowych znaczków, przedrukowanych z nazwą
miejscowości, w której dana agencja będzie się znajdować.
Znaczki jako dowód pobrania opłaty za pośrednictwo pocztowe
będą naklejane na tył koperty i kasowane datownikiem agencji,
co również będzie stanowiło gratkę dla ﬁlatelistów.

Po kilku latach działalności na rybnickim rynku pocztowym właściciel Miejskich
Przesyłek Doręczeniowych
Tomasz Bodach planuje
kolejny krok, który choć w
małym stopniu ma przyczynić się do zmniejszenia
bezrobocia w niewielkich
miejscowościach.
Nowy pomysł Bodacha to
utworzenie miniplacówek
pocztowych, które w pewnym
stopniu współpracowałyby ze
swoim niedawnym konkurentem. – Poczta Polska pół roku
temu zaczęła informować,
że spośród 8000 placówek
zlikwiduje w kraju 2000 nieopłacalnych miejsc, głównie
na wioskach. W planach było

także przekształcenie części
placówek w agencje, jednak
niewiele w tej materii zostało
poczynione – mówi Tomasz
Bodach, właściciel MPD.
Opłacalne na odludziu
– My poszliśmy o krok dalej
i tam, gdzie zostały zlikwidowane urzędy pocztowe, nigdy ich w ogóle nie było, lub
do najbliższego urzędu pocztowego jest powyżej 5 kilometrów, będziemy zakładali
agencje pocztowe. Nie będą
jednak one działały na tej zasadzie, że jest potrzebny listonosz, doręczyciele itd. Będą
to jednoosobowe placówki,
które będą przyjmowały
wpłaty, listy, przesyłki i będą

je dostarczać do najbliższych
urzędów pocztowych – wyjaśnia właściciel miejskiej poczty. Taka usługa ma wiązać się
jedynie z symboliczną opłatą
dodatkową. Dla mieszkańca
pomysł może okazać się opłacalny, ponieważ koszty dojazdu do najbliższego urzędu
pocztowego są często wyższe
niż koszt wysłania listu.

Prawie bez kosztów
Teraz MPD szuka osób
chętnych do utworzenia placówki w swojej miejscowości.
Warunki nie są wygórowane.
Wystarczy zaopatrzyć się we
własną pieczątkę i szyld oraz
posiadać wpis do ewidencji
działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane
utworzeniem w swojej
miejscowości agencji
Miejskich Przesyłek Doręczeniowych mogą uzyskać
bliższe informacje pod
numerem 888 717 574 lub
pod adresem mejlowym
bodach.tomasz@wp.pl

Placówka nie może też znajdować się bliżej niż 5 km od
najbliższego urzędu pocztowego lub agencji Poczty
Polskiej. – Liczymy, że w ten
sposób uda się stworzyć parę
miejsc pracy – dodaje właściciel MPD, który chce swoją
działalność rozwinąć na terenie całego województwa.
(ska)
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Drużyna roku

Strateg roku

ZORZA WODZISŁAW
Występująca w III lidze
siatkówki drużyna dziewcząt w tym roku sprawiła swoim fanom wiele
radości. A już końcówka
tego roku należy do iście
wybornych. Drużyna na
pewno powalczy o tytuł
Mistrza Śląska i awans do wyższej ligi. Warto podkreślić, że skład drużyny to bardzo młode
zawodniczki, które do tego walczą na kilku frontach, chociażby w drużynie kadetek Zorzy.
Mimo wyczerpującego sezonu w ostatnim tegorocznym spotkaniu drużyna potraﬁła się zebrać i pokonać z łatwością lidera rozgrywek.

PIOTR OŚLIZŁO, WÓJT GORZYC
Najpierw wójt (z lewej) wykazał się sprytem przed
wyborami. Poinformował, że weźmie udział w debacie kandydatów na wójta, organizowanej przez naszą
redakcję. Potem się rozmyślił, a gdy zrobił się szum
stwierdził, że nie został na debatę zaproszony. W taki
oto sposób wystawił o sobie świadectwo. Po wygranych wyborach Oślizło uznał, że musi zatrudnić sobie
drugiego zastępcę, bo jeden nie wystarczy, a w gminie pracy dużo. Do tego radni przyznali mu znaczną
podwyżkę. Inni wójtowie mogą tylko pozazdrościć
skuteczności. Lepiej jednak, by z wójta Gorzyc przykładu nie brali.

Społecznik roku

Sportowiec roku

MARIUSZ ADAMCZYK,
WÓJT GODOWA
Po wygranych wyborach
(nie miał konkurenta)
gospodarz Godowa poczuł się na tyle pewnie,
że zaszalał z wynagrodzeniem. Zarabiał 8774
brutto, a teraz pobiera
co miesiąc 11 340 zł. To
o blisko 2600 zł więcej
(30%). Oczywiście nie
sam sobie przyznał podwyżkę. Dali mu ją radni.
Do dzisiaj nie wiadomo,
kto przymusił wójta, by
ten na gigantyczną podwyżkę się zgodził.

ADAM PAWŁOWSKI, PIĘŚCIARZ
Gdzie nie pojedzie na zawody, tam wygrywa. W dodatku 17-letniego bok
dzisławia rywale się po prostu boją i zdarza się im nie wychodzić na rin
się zdarzały nieliczne porażki, to bokser potraﬁł się zrewanżować, tak jak
ostatnim turnieju w Krakowie, gdzie nie tylko wygrał w swojej kategorii,
pokonał właśnie swojego pogromcę z marcowych Mistrzostw Polski. Na
stawce 106 pięściarzy został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Pomysł roku
KAPSUŁA CZASU
Z inicjatywy nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu,
w parku miejskim zakopano niezwykłą skrzynię. Znalazły się w niej m.in. pamiątki dotyczące miasta, zdjęcia,
publikacje na temat mieszkańców oraz najważniejszych
wydarzeń. Wiele przedmiotów przekazali sami wodzisławianie. Kapsuła zostanie odkopana dopiero za…
sto lat, tak by przyszłe pokolenia miały w zasięgu ręki
wszystko to co dzieje się w Wodzisławiu obecnie. Akcja
miała miejsce w połowie czerwca.

Wpadka roku
KORNELIA MAREK PRZYŁAPANA NA DOPINGU
Popularna Kola reprezentowała Polskę w biegach narciarskich na
olimpiadzie w Vancouver. Bardzo dobrze spisała się w sztafecie,
zajęła także 11 miejsce w biegu na 30 km, techniką klasyczną. W
rodzinnych Marklowicach witały ją tłumy. Kola stała się gwiazdą…
na krótko. Okazało się bowiem, że jako jedyna uczestniczka zimowej
olimpiady została przyłapana na dopingu. Zdyskwaliﬁkowano ją na
dwa lata. Wyniki olimpijskie wymazano, pozostał wstyd.

400

liczba roku
Szczęściarz roku

Tyle kandydatów na radnych zarejestrowano na listach w wyborach samorządowych w Wodzisławiu. To drugi wynik w
kraju.

cytat roku
Czesław Burek, wójt Lubomi podczas sesji rady gminy
Wskaźnik G – proszę nie mylić z punktem G, który też jest
czasem przydatny – dla naszej gminy jest nieco poniżej
średniej krajowej. Wskaźnik ten określa dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

MIECZYSŁAW KIECA,
PREZYDENT WODZISŁAWIA
O mały włos, a musiałby rozstać
się z fotelem prezydenta. W drugiej
turze wyborów zdobył tylko 359
głosów więcej od swojej konkurentki Anny Białek. Przy dwóch kandydatach oznacza to, że inna decyzja
180 głosujących wodzisławian spowodowałaby porażkę Kiecy.

Niewypał roku
ODRA WODZISŁAW W RĘKACH CZECHÓW
Czesi obiecywali, że mają plan i pieniądze na wyciągnięcie Odry z dna. Kiedy zostali właścicielami spółki okazało się, że „król jest nagi” a nowi właściciele nie mają ani planu ani pieniędzy. Jesienią drużyna grała za darmo,
piłkarze wypłat nie widzieli. W nagrodę po zakończeniu sezonu za pracę „podziękowano” trenerowi Jarosławowi Skrobaczowi, a zawodnikom zakazano wspominać mediom o pustym portfelu. Teraz wszystkie znaki na
niebie i ziemi wskazują, że skład z jesieni zupełnie się rozpadnie, bo większość zawodników zamierza złożyć do
PZPN wniosek o rozwiązanie kontraktów z winy klubu, inni zaś znaleźli się na liście transferowej.

KU
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Miniony rok obﬁtował w wiele ciekawych wydarzeń. Oprócz tych nieprzyjemnych, a nawet tragicznych nie brakowało zdarzeń radosnych i humorystycznych.
Były również absurdy i wpadki, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Mogliśmy ponadto liczyć na aktywność znanych i (nie)lubianych. Poniżej rok 2010
okiem naszych dziennikarzy.

Przegrany roku

Powrót roku

JERZY GRZEGOSZCZYK, WÓJT MSZANY
W pierwszej turze wyborów wygrał. Zdobył ponad
tysiąc głosów więcej od Mirosława Szymanka. W
drugiej turze przeżył duże rozczarowanie. Jego
konkurent był zdecydowanie lepszy, zdobył ponad
4 tys. głosów więcej. Grzegoszczyk po 29 latach
odszedł z urzędu gminy. W tej kategorii nominowanym był także Henryk Wojtaszek, były dyrektor wodzisławskiego szpitala i były przewodniczący rady
miejskiej w Rydułtowach. Najpierw starosta się go
pozbył zmieniając dyrekcję ZOZ-u, a potem ocenę
Wojtaszkowi wystawili wyborcy. Zdobył zaledwie
85 głosów i do rady miasta nie wszedł.

ZBIGNIEW SEEMANN WE WŁADZACH POWIATU
Kiedy w grudniu 2005 r. były burmistrz Rydułtów usłyszał wyrok za
wystawianie lewych delegacji swojemu zastępcy (rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata) wydawało się, że to jego
polityczny koniec. Konsekwencją tego było wyrzucenie Seemanna
ze starostwa (był sekretarzem powiatu). Pan Zbigniew wrócił jednak gdy wyrok został wymazany, co oznacza, że nie widnieje on w
rejestrze skazanych. Wrócił w wielkim stylu. Najpierw przygarnął
go Marek Hawel, burmistrz Pszowa i zatrudnił w urzędzie miasta jako pracownika zajmującego
się kontrolą wewnętrzną. Pod koniec tego roku Seemann został radnym powiatowym, a potem
członkiem zarządu powiatu, i to zatrudnionym na etacie z pensją 8400 zł brutto.

Wieś roku
Rzecznik roku
MŁ. ASP. MARTA CZAJKOWSKA,
RZECZNIK PRASOWY
WODZISŁAWSKIEJ POLICJI
Życie widziane okiem pani Marty jest cudowne. Nic złego się nie dzieje. Kiedy jest
głośno na pół miasta o zdarzeniu na drodze, rzecznikowi nic nie wiadomo, bo to…
kolizja a nie wypadek. Wyciągnięcie szczegółów niezbędnych do publikacji graniczy
z cudem. Niezbędne są kontakty z innymi
funkcjonariuszami, którzy odsyłają do...
pani Marty. Ona sama często o poważnych sprawach kryminalnych dowiaduje
się od… dziennikarzy. Nie odmawiamy
pani Marcie dobrych chęci, ale przydałoby się trochę dziennikarskiego nosa.

ksera z Wong. A jak już
zrobił to na
ale w ﬁnale
dokładkę w
.

BLUSZCZÓW NAJPIĘKNIEJSZY
W WOJEWÓDZTWIE
Bluszczów wygrał w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Sam Godów
doceniono za nową muszlę koncertową przyznając nagrodę za „Najlepsze przedsięwzięcie
odnowy wsi”. Ponadto Czyżowice zajęły 3 miejsce w konkursie na najlepszą stronę internetową. Na zdjęciu Irena Pielka, sołtys Bluszczowa.

Naukowiec roku
DR CZESŁAW BUREK,
WÓJT LUBOMI
Żaden inny włodarz gmin czy miast w
powiecie wodzisławskim nie jest tak
wyedukowany jak wójt Lubomi, który
z końcem maja 2010 r. obronił pracę
doktorską pt. „Status prawny wójta”.
Studia doktoranckie wójt Burek podjął
w 2002 roku na Uniwersytecie Śląskim,
ukończył je 5 lat później. Przewód doktorski zamknął 9 lutego. Jego praca to
spore dzieło – liczy aż 626 stron. -- Przy
jej pisaniu skorzystałem z 400 pozycji
naukowych, 250 wyroków i 150 aktów
prawnych – podkreśla Czesław Burek.
Od momentu obrony wójt Lubomi jest
doktorem nauk prawnych.

Bohaterowie roku
STRAŻACY PRACUJĄCY PODCZAS POWODZI
To że straż pożarna jest służbą o wyjątkowym zaufaniu społecznym, wiedzieliśmy od dawna.
W maju 2010 r. przekonaliśmy się do czego tak naprawdę są zdolni. Towarzyszyliśmy im w
dzień i w nocy, gdy ratowali wsie naszego powiatu przed powodzią. Dzięki ich niezłomności
i wsparciu wielu cywilów udało się wygrać z wielką wodą.

Absurd roku
POWRÓT FIRMY ALPINE NA AUTOSTRADĘ
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zanotowała sukces. Jak większość z osiągnięć
sukces wątpliwy. Najpierw w grudniu 2009 z budowy autostrady A1 na odcinku z Gorzyczek do
Świerklan wyrzucono konsorcjum Alpine. Firma miała zbyt duże opóźnienia w realizacji zadania. Po 9 miesiącach pozwolono kontynuować prace i o opóźnieniach nikt już nie chce mówić,
choć wynoszą one ok. 1,5 roku. Do dzisiaj nikt nie odpowiedział za kompromitację, a parlamentarzyści PO z powiatu wodzisławskiego rozkładają ręce twierdząc, że są bezradni w tej
materii. Gdyby Alpine skończyła przed czasem, to by mieli z pewnością dużo do powiedzenia.

Inwestycja roku
DROGA ZBIORCZA
Budowa drogi, która ma odciążyć ruch w centrum Wodzisławia (połączy ul. Marklowicką z
ul. Pszowską przez ul. Rybnicką, 26 Marca i Matuszczyka) ruszyła w lutym. To największa
inwestycja drogowa w historii miasta. Kosztować będzie ok. 50 mln zł. Blisko połowę tej
kwoty wyłoży Unia Europejska.

18 zapowiedzi kulturalne
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W Wodzisławiu, Pszowie i Radlinie odbędą się największe imprezy w ramach 19 ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze
zbierane będą na sprzęt medyczny dla szpitalnych oddziałów nefrologicznych i urologicznych.

HUMORYSTYCZNIE DLA OWSIAKA

KOLĘDOWANIE ZE ŚWIETLIKAMI I NIE TYLKO

ORKIESTRA Z KABARETEM DNO

9 stycznia, Radlin
Radliński ﬁnał WOŚP jak zwykle odbędzie się w MOK. Start o
godz. 15.30 występem podopiecznych Radlińskiej Przystani.
O godz. 16.00 z recitalem piosenki aktorskiej wystąpi Joanna
Kaszta. Od 16.15 na scenie wystąpi kabaret Chwilowo Kaloryfer. Natomiast godz. 17.00 to początek koncertu hip-hopowego
zespołu Dewiza. O godz. 18.00 na scenie powinni pokazać się
wokaliści i zespoły działające w MOK Radlin, jak Przytup, Tep,
Wenus. Oni też o godz. 18.30 zaprezentują bajkę. Godz. 19.30
to początek występu kabaretu Suche Kluski. Oprócz tego pokazy ratownictwa, licytacje, loteria fantowa i wiele innych atrakcji.
(tora)

ŚLĄSK ZAŚPIEWA W KOŚCIELE
6 stycznia, Wodzisław
To będzie wielkie wydarzenie muzyczne. Zespół Pieśni i Tańca
Śląsk wystąpi w wyjątkowym koncercie kolęd i pastorałek, który
odbędzie się w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu.
To niepowtarzalna okazja, by posłuchać świątecznych utworów nie tylko w tak doskonałym wykonaniu, ale i niecodziennej
scenerii. Bilety w cenie: 40 zł do nabycia w kasie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Koncert to prawdziwa uczta duchowa
dla wszystkich mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i nie tylko.
Początek o 18.30.
(mag)

KONCERT WIEDEŃSKI

8 stycznia, Pszów
W ramach WOŚP od godz. 9.00 w sali gimnastycznej SP 1 (lub
na boisku ze sztuczną nawierzchnią – w zależności od pogody)
zostanie rozegrany III halowy turniej piłki nożnej. Zapisy: wosppszow@wp.pl lub tel. 660620727, 508154708.
Główna impreza XIX ﬁnału WOŚP odbędzie się w MOK Pszów w
niedzielę od godz. 16.00 występem orkiestry dętej. Od 16.30 zaprezentują się grupy taneczne Radość i Szansa. Godz 17.00 to początek występu słynnego kabaretu DNO. O godz. 18.00 odbędą
się pokazy tańca zespołów Diablo i Tornado. Od godz. 18.30 pokaz
sztuk walki. Godz. 19.00 to już Fire Show. O godz. 20.00 światełko do nieba.
(tora)

9 stycznia, Wodzisław
O godz. 8.00 na rynku rozpocznie się Wodzisławski Jarmark
Staroci. Będzie także strzelnica przygotowana przez grupę Airsoft WPZ, a także zabawy dla dzieci z Teatrem Wodzisławskiej
Ulicy. Będzie ponadto Jednostka Strzelecka 2023 oraz Ostatni
Mohikanie, czyli ekipa na różnych pojazdach.
O godz. 14.00 rozpoczną się imprezy organizowane w Wodzisławskim Centrum Kultury. W programie bezpłatne kino dla
dzieci, akcja krwiodawstwa, pokaz kick-boxingu i kolędowanie
ze Świetlikami. W klubie Art-Cafe z kolei o godz. 17.30 rozpoczną się koncerty. Zagrają kolejno: Figure Smile, Highway, Blend,
The Thinners, Symetria.
(raj)

GRUPA MoCarta

KONCERT FOLKLORYSTYCZNY

8 lutego, Wodzisław
Nietuzinkowe poczucie humoru,
dobra puenta, całość ubrana w
dźwięki klasyki, jaki i popularnych utworów to wszystko składa się na krótką charakterystykę grupy MoCarta. Spotkanie
z kwartetem smyczkowym to
gwarancja świetnej zabawy.
Kabaret pojawi się na deskach
Wodzisławskiego Centrum Kultury o godz. 19.00. Bilety do nabycia w kasie instytucji. Cena
40 zł.
(mag)

7 stycznia, Czyżowice
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zaprasza na koncert zespołu folklorystycznego PASIKA z chorwackiej Kostanje – laureata wielu nagród na festiwalach i przeglądach w Europie.
Towarzyszyć będą mu występy lokalnych grup, w tym zespołów
Błeszniczanki, Rogowianki i Czyżowianki. Impreza odbędzie się
w WDK. Początek o godzinie 16.00. Wstęp wolny.
(mag)

KAZIK JUŻ W PIĄTEK

WEJŚCIÓWKI CZEKAJĄ

7 stycznia, Pszów
Kazik Na Żywo – ostry rockowy zespół Kazika Staszewskiego zagra już w najbliższy piątek w Miejskim Ośrodku Kultury. Kazikowi towarzyszą Robert „Lica” Friedrich, Adam Burzyński, Michał
Kwiatkowski i Tomasz Goehs. Przed nimi na scenie wystąpią:
Lady Frau (Pszów), Absynth (Tarnowskie Góry), Hug Me Mum
(Warszawa). Start o godz. 17.30. Bilety w dniu koncertu kosztować będą 40 zł. W przedsprzedaży – 30 zł. Po problemach z dostawami bilety można kupować w MOK Pszów, kiosku Kolporter
na dworcu autobusowym w Pszowie, w Butiku Muzycznym 77 na
wodzisławskim rynku, w sklepie muzycznym Rondo Music przy ul.
Wodzisławskiej w Rybniku, w sklepie muzycznym Zygmunt przy
ul. Wrocławskiej w Jastrzębiu i w Rydułtowskim Centrum Kultury
przy ul. Strzelców Bytomskich.

14 stycznia, Rydułtowy
Od 4 stycznia w sekretariacie Rydułtowskiego Centrum
Kultury można się zgłaszać
po bezpłatne wejściówki na
koncert tematyczny Melodie
śląskie w ramach cyklu Muzyczny Śląsk a Europa. Koncert odbędzie się 14 stycznia
o godz. 18.00. Wystąpi zespół
Karpowicz Family.
(tora)

HRABI W RCK FENIKS
15 stycznia, Rydułtowy
Popularny kabaret Hrabi zaprezentuje się w Rydułtowskim
Centrum Kultury. Początek występu o godz. 18.00. Bilety kosztują 35 zł.
(tora)

22 stycznia, Wodzisław
Wodzisławskie Centrum Kultury dla miłośników muzyki klasycznej przygotowało nie lada gratkę. Na scenie pojawią się muzycy Opery Śląskiej z Bytomia w repertuarze, na które złożą się
najpiękniejsze melodie wiedeńskie, nie tylko rodziny Straussów,
ale i utwory Offenbacha, Karla Zellera. Publiczność usłyszy
znane i lubiane arie i wspaniałe utwory twórców wiedeńskich.
Koncert zakończy „Wiedeń, miasto moich marzeń” Roberta Sieczyńskiego. Początek już o godzinie 18.00. Bilety w cenie 50 zł
do nabycia w kasie WCK codziennie od godz. 8:00 do 16:00,
w środy od 10:00 do 18:00. Rezerwacje pod numerem tel.
(32)4554855 bądź e-mail: impresariat@wck.wodzislaw.pl

5 lutego, Mszana
Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza wszystkich lubiący dobrą zabawę na tańce, hulanki z zespołem Coral. Początek
karnawałowej imprezy o godz. 19.00. Już czas, by zarezerwować
bilety. Koszt od pary wynosi 100 zł.

(mag)

(mag)

(tora)

WYJAZD NA „CHOLONKA”

ZABAWA KARNAWAŁOWA

16 stycznia, Czyżowice
WDK w Czyżowicach organizuje wyjazd do teatru Korez w Katowicach na spektakl „Cholonek czyli dobry Pan Bóg z gliny”
według Janoscha (właśc. Horsta Eckerta). Wyjazd na spektakl
zaplanowano o godz. 10.00. Spektakl rozpocznie się o 12.00.
Powrót do Czyżowic o godz. 16.00. Cena biletu i przejazdu to
80 zł. Zapisy w WDK Czyżowice do 8 stycznia.
(art)

wszystkie imprezy w Twoim mieście w jednym miejscu:
����������������������������

������������������������������������
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O P Ł A T Y

Książki z VAT-em

Od 1 stycznia obowiązuje 5-proc. stawka podatku
VAT na książki. Zastępuje
on dotychczasowy, zerowy
podatek. Na wniosek członków Polskiej Izby Książki
Ministerstwo wprowadziło
okres przejściowy. Do końca kwietnia 2011 r. wszystkie książki obecne na rynku
i w magazynach w dniu 1
stycznia 2011 r. pozostaną
w starych cenach. Pozostałe
wydawnictwa zdrożeją. Potanieją za to książki w wersjach
elektronicznych (np. na płytach CD). Tu podatek spad(woj)
nie z 22 do 5 proc.

WYROK
TRYBUNAŁU
W październiku 2010 Trybunał Sprawiedliwości UE
wydał wyrok, w którym
oświadczył, że Polska bezprawnie stosuje 7-procentową stawkę VAT na buty
i ubranka dla dzieci. Nasz
rząd do tej pory argumentował tę taryfę stymulacją
przyrostu naturalnego. Dzięki niższym cenom miało się
rodzić więcej dzieci. Teraz
Polska musi przyjąć zalecenia UE pod groźbą znacznych kar ﬁnansowych.
Od 1 stycznia ceny ubranek
i obuwia dziecięcego wzrosną o 16-punktową korektę
podatku. VAT na te artykuły będzie teraz wynosił 23
(woj)
proc.

NIERUCHOMOŚCI
Pomimo, że ceny nieruchomości utrzymują się w naszym regionie na wysokim
poziomie, w nowym roku
nie należy się spodziewać
obniżek.
Pierwsze miesiące roku
charakteryzują się mniejszym ruchem na rynku nieruchomości. Eksperci Open
Finance w swoim raporcie
zaznaczają jednak, że rok
2011 przyniesie wzrost cen
mieszkań. Podwyżki nie
ominą sektora nieruchomości
wielkopowierzchniowych, które będą wyżej
opodatkowane.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, rachunki za
energię w 2011 r. wzrosną w skali kraju średnio o
5,7 proc.
Na terenie Polski działa 7 operatorów dostarczających energię do domów. Na terenie Śląska głównym dostawcą prądu jest ﬁrma Vattenfall. Każdy
z operatorów chcąc podwyższyć opłaty musi je
skonsultować z URE. Urząd bada czy podwyżka jest
zasadna i negocjuje jej wysokość.
Vattenfall nie ma zatwierdzonej stawki podwyżki na
2011 r., gdyż do tej pory nie uzyskał zgody URE na
swoje propozycje. Do chwili wprowadzenia nowych
opłat będą obowiązywać stawki z 2010 r. Wiadomo
natomiast, że opłata za dystrybucję u tego dostawcy
wzrośnie o 4 proc. – Dla przeciętnej rodziny będzie
to podwyżka nie większa niż 1 zł/ miesiąc – tłumaczy
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Vattenfall. Sama

E N E R G I Ę
cena energii elektrycznej wzrosła u innych dostawców, w innych województwach średnio o 5,7 proc.
Jak wyjaśnia Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE, podwyżki na rynku energetyki są spowodowane przez dwa czynniki: wzrost cen energii
zielonej i modernizację sieci. Energia zielona to surowce, które wykorzystuje się do produkcji energii
elektrycznej. Chodzi m.in. o odnawialne źródła energii np. biomasy. Wzrost cen tych surowców wpływa
na ceny energii. Modernizacja sieci przesyłowej jest
związana m.in. z jej konserwacją, remontami i rozbudową. Te ostatnie czynniki wpływają na ceny dystrybucji. Niestety, nie wszystkie propozycje dostawców
podobają się w URE, stąd nieuregulowana sytuacja
nowych stawek za prąd na Śląsku. Podwyżka czeka
nas pewnie za kilka miesięcy.
(woj)

Droższe papierosy

Od 1 stycznia obowiązuje nowa stawka akcyzy na wyroby tytoniowe. Sejm i senat przyjęły nowelizację w ustawie o podatku
akcyzowym podnosząc poprzednią stawkę podatku o 4 procent. Dla palaczy oznacza to, że za jedną paczkę papierosów
zapłacą średnio 25 gr więcej.
Podwyżka jest związana z dyrektywą unĳną, która polega na
zrównaniu cen tytoniu w całej Unii Europejskiej. Do 2014 r. akcyza ma wynieść co najmniej 60 proc. średniej ceny sprzedaży,
nie mniej jednak niż 90 euro za 1000 sztuk papierosów. Polska
wynegocjowała dłuższy okres wprowadzania zmian i podwyżki
będą wprowadzane stopniowo do 2018 r.
W 2011 r. za 1000 papierosów akcyza wyniesie 158,36 zł, co
daje 31,41 proc. Wzrost akcyzy to większe wpływy do budżetu
Państwa ale i spadek sprzedaży. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w związku ze zmianami sprzedaż wyrobów tytoniowych spadnie o 2,5 proc. Jako dodatkowy argument za pod(woj)
wyżką wymienia się troskę o zdrowie obywateli.

CENY OSTRO

WZRASTA
NAJNIŻSZA PŁACA
O 69 ZŁ
Nowy rok to nie tylko podwyżki. Rząd zadbał o to aby
zarabiający najniższą krajową mogli częściowo pokryć
wyższe ceny. Od 1 stycznia
minimalna płaca wzrosła z
1317 zł do 1386 zł brutto. To
wzrost o 5,2 proc.
W Polsce minimalne wynagrodzenie ustala się co
roku. Jest ono zależne od
planowanej stopy inﬂacji
oraz wskaźnika PKB. W 2011
r. 1386 zł stanowi około 40,7
proc. przeciętnej płacy. To
mniej niż w zeszłym roku,
kiedy minimalna płaca była
równa 42 proc. przeciętnego
wynagrodzenia.
Limit zmniejsza się w przypadku osób, które rozpoczynają pracę. W pierwszym
roku zatrudnienia pracownik
może otrzymywać 80 proc.
kwoty płacy minimalnej (w
2011 będzie to 1108,80 zł
brutto).

W GÓRĘ
LEKARSTWA
CHLEB
MIĘSO
BENZYNA

– za to już płacimy więcej. Sprawdź w naszym
raporcie jakie podwyżki szykują się w tym roku.

Gaz w dół

W naszym regionie, gdzie
gaz dostarcza Gazownia
Zabrzańska, stanieje on o
około 2 gr na metrze sześć.
Wzrośnie za to miesięczna
opłata
abonamentowa,
śrtdnio o ok. 8 gr.
(woj)

oprac. (woj)

Lekarstwa
Od 30 grudnia obowiązują
nowe ceny leków refundowanych. – Przy takich zmianach pacjenci zazwyczaj
tracą – mówi Stanisław Piechula, prezes rady Śląskiej
Izby Aptekarskiej.
Nowe ceny zostały opublikowane 29 grudnia wieczorem tak, że większość
aptekarzy do ostatniej chwili
nie była pewna zmian. – Gdyby takie ceny obowiązywały
od początku 2010 r., to pacjenci dopłacaliby średnio
do każdego leku o 26 groszy
więcej. NFZ dopłacałby śred-

Z A

nio o 53 groszy mniej i cena
leku refundowanego zmniejszyłaby się o 27 groszy – tłumaczy Stanisław Piechula.
Z danych Izby wynika, że z
każdym rokiem społeczeństwo kupuje coraz więcej leków.
– Wartość rynku leków refundowanych wzrasta o 600
mln zł, do czego NFZ dołoży
50 mln zł zaś pacjenci dopłacą 550 mln zł. NFZ stara się
dopłacać do leków jak najmniej – dodaje. Lista leków
refundowanych obejmuje
blisko 2 tys. pozycji.
(woj)

(woj)

O samochodach

O ILE ZDROŻEJE ŻYWNOŚĆ PO PODWYŻKACH
PRODUKT

STARA CENA

NOWA CENA

RÓŻNICA

Chleb

3,90 zł

4,13 zł

23 gr

Bułka

0,60 zł

0,64 zł

4 gr

Masło

3,00 zł

3,15 zł

15 gr

Mleko 1 litr

1,80 zł

1,90 zł

10 gr

10 jajek

4,20 zł

4,41 zł

21 gr

Kiełbasa śląska 1 kg

14,00 zł

14,70 zł

70 gr

Szynka 1 kg

18,40 zł

19,51 zł

91 gr

Kurczak 1 kg

5,70 zł

6,01 zł

31 gr

Mięso mielone 1 kg

12,30 zł

13,02 zł

72 gr

Ser żółty 1 kg

14,70 zł

15,58 zł

88 gr

Pomidory 1 kg

5,50 zł

5,83 zł

33 gr

Cebula 1 kg

2,20 zł

2,33 zł

13 gr

Ziemniaki 1 kg

1,70 zł

1,80 zł

10 gr

Ryż 1 kg

4,25 zł

4,46 zł

21 gr

Makaron 0,4 kg

3,40 zł

3,57 zł

17 gr

W przyszłym roku za produkty spożywcze możemy zapłacić nawet o 6 procent
więcej niż dotychczas – ostrzegają w Zakładzie Badań Rynkowych w Instytucie.
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Od nowego roku producenci samochodów sprzedający swoje auta na terenie UE
muszą spełnić nową normę. Euro 5 to nowa norma
emisji spalin, która właśnie
zaczyna obowiązywać. Producenci nieoﬁcjalnie mówią
o podwyżkach cen na poziomie nawet 10 proc. Wzrost
cen będzie dotyczył nowych
samochodów.
Również ubezpieczenia OC
pójdą w górę. Przez ostatnie
lata silna konkurencja ﬁrm
ubezpieczeniowych wymusiła mocne obniżki. Teraz
odbĳa się to wszystkim
czkawką i bardzo prawdopodobne, że koniec taniego
OC nosi imię „2011”.
Usługi mechaników i blacharzy
samochodowych
będą kosztować więcej o co
najmniej kilka procent. Właściciele ﬁrm tłumaczą, że
podwyżki cen energii oraz
podatków przekładają się
bezpośrednio na ich koszty.
(woj)
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minionym roku w sporcie działo się wiele ciekawych rzeczy, a kibice na brak emocji narzekać nie mogli

SPORTOWE
wzloty i upadki roku 2010
Najwięcej powodów do
narzekań mają z pewnością
kibice Odry Wodzisław. Rok
dla występującego najwyżej
spośród drużyn piłkarskich
naszego powiatu zespołu
rozpoczął się… nadzwyczaj
medialnie. A wszystko za
sprawą Dariusza Kozielskiego. Dzięki niemu zagrożona
spadkiem Odra (ostatnie
miejsce po rundzie jesiennej z dorobkiem zaledwie
9 punktów) nie schodziła z
czołówek ogólnopolskich gazet. Dokooptowany do Odry
jako członek zarządu Kozielski postanowił ratować
Odrę sprowadzając tu znanych zawodników. Pojawili
się w Wodzisławiu piłkarze
o statusie gwiazd jakich dotąd w koszulkach Odry nie
oglądano – Arkadiusz Onyszko, Brasilia, Mauro Cantoro,
Robert Kolendowicz i wielu
innych.
Czeski ﬁlm
Naprędce
zbudowana
drużyna grała poprawnie i
do końca walczyła o uniknięcie degradacji. Nie udało się. Starty z jesieni, kiedy
pod wodzą trenerów Ryszarda Wieczorka i Roberta Moskala prezentowała mizerny
futbol, okazały się zbyt duże
i po 14 latach gry na najwyższym szczeblu rozgrywek
Odra spadła z ekstraklasy.
Od tego momentu w klubie
rozpoczął się czeski ﬁlm, czyli przyjmowanie klubu przez
udziałowców z Czech. Kiedy
ci już dopięli swego organizacyjnie Odra wcale nie przestała pikować w dół, a można
odnieść wrażenie, że jeszcze
przyśpieszyła lotu w kierunku organizacyjnego krachu.
Nie traﬁł w medal
Początek roku zapowiadał spore emocje dla fanów
sportów zimowych. Zwią-

koncie klubowym, w obliczu
komorniczych egzekucji i
kłótniach działaczy bardzo
dobrze radziła sobie drużyna
Odry Wodzisław. W przedsezonowych
prognozach
nawet kibice z Wodzisławia
widzieli ją raczej w gronie
kandydatów do spadku z I
ligi. Tymczasem sklecona w
ekspresowym tempie i tanim
kosztem drużyna grała ponad
stan, odprawiając z kwitkiem
potentatów ligi i sprawiając
swoim kibicom sporo radości. Na stadionie coraz częściej było słychać, że młodzi
zawodnicy grają z takim sercem i zaangażowaniem jakiego dawno w Wodzisławiu nie
oglądano. Tym bardziej więc
szkoda, że drużyna najprawdopodobniej się rozleci. Piłkarze nie chcą już czekać na
zaległe pieniądze i zamierzają
rozwiązać swoje kontrakty.

Wiosną kibice Odry oglądali grę m.in. Arkadiusza Onyszki. Nawet ten dobry golkiper nie zapobiegł spadkowi do I ligi.

zane były one oczywiście z
Igrzyskami Olimpijskimi w
Vancouver. Jednym z pewniaków do medali obok Adama
Małysza i Justyny Kowalczyk
był rodowity wodzisławianin
Tomasz Sikora. Nasz biathlonista na podium niestety nie
stanął, a szkoda bo byłoby to
pięknym ukoronowaniem,
fantastycznej, ale dobiegającej już końca kariery tego
zawodnika. Jego najlepszym
rezultatem w Whistler było 7
miejsce w biegu indywidualnym na 20 km.
Po olimpiadzie pozostał wstyd
W Kanadzie startowała
również marklowiczanka
Kornelia Marek. Mimo, że
nie była wymieniana wśród
faworytów,
wychowanka

Agata Stebel, Mikołaj Polczyk, Kacper Bilczewski i Dagmara
Szurek – szachiści z Rydułtów reprezentowali nasz kraj na
Mistrzostwach Świata w Grecji

UMKS-u Marklowice osiągnęła na olimpiadzie bardzo
dobre wyniki… Kilka dni później świat obiegła wiadomość,
że u Marek wykryto niedozwolone środki. Afera dopingowa z udziałem biegaczki
narciarskiej z Marklowic była
jak uderzenie obucha, dla jej
kibiców i niej samej. Marek
została zawieszona na 2 lata,
utraciła stypendium i sympatię. Do dziś nie wyjaśniono wszystkich kontrowersji
związanych ze sprawą. W
ich rozwiązaniu nie pomogła
sama zainteresowana, która
milczała jak grób.
Szachowe dzieci radzą sobie coraz lepiej
Lepiej działo się za to w sporcie młodzieżowym. Wiosną
pierwsze sukcesy zaczęli od-

nosić młodzi szachiści Ogniska Rydułtowy. Awansowali
do II ligi, odnieśli w tym roku
wiele indywidualnych sukcesów na szczeblu ogólnopolskim, a ukoronowaniem
dobrej gry był występ 4 najlepszych szachistów – Agaty
Stebel, Mikołaja Polczyka,
Kacpra Bilczewskiego i Dagmary Szurek – na Mistrzostwach Świata Juniorów w
Grecji. Akropolu rydułtowianie co prawda nie zawojowali, ale jak sami przyznają
jechali tam po naukę. A na tę
czasu mają sporo. Mikołaj
Polczyk, srebrny medalista
Pucharu Polski, startował w
minionym roku w kategorii
do lat 8. Agata Stebel i Kacper Bilczewski, kolejni multimedaliści różnych imprez
na szczeblu wojewódzkim i

Bartosz Sawicki, jeden z najlepszych młodych pływaków Górnika
Radlin

krajowym, startowali w kategorii do lat 10.
Radlin sportem stoi
Z dobrej strony przez cały
rok pokazywali się pływacy
Górnika Radlin. Eliza Kowalska, Bartosz Sawicki, Jonasz
Salamon to bodaj najlepsi dziś
w województwie pływacy w
swoich kategoriach wiekowych. W ślad za nimi podąża wielu innych. W Radlinie
głośno było też o młodych
gimnastykach, którzy z ogólnopolskich imprez zawsze
wracali z medalami, a młody
reprezentant KG Radlin Piotr
Wieczorek talentem podobno
nie ustępuje innemu wychowankowi tego klubu mistrzowi olimpijskiemu Leszkowi
Blanikowi. Młodych utalentowanych w Radlinie zresztą nie brakuje. Chociażby w
szermierce. Wiąże się tu spore
nadzieje min. z Mateuszem
Rokiem, brązowym medalistą ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Razem z Markiem
Zabawą są coraz bliżej wyjazdu na tegoroczne Mistrzostwa
Świata juniorów, które na przełomie marca i kwietnia odbędą
się w Jordanii. Mając tak wielu świetnych młodych sportowców nietrudno odgadnąć,
że Radlin sportem stoi, co też
znalazło odzwierciedlenie w
konkursie Aktywna Gmina.
Radlin wygrał bijąc 350 innych
miejscowości.
Grali ponad stan
Jesienią wbrew wszystkiemu i wszystkim, przy pustym

Problem z jastrzębskimi kibicami
Na brak emocji nie narzekali również kibice drużyn
piłkarskich z niższych lig.
Ciekawie szczególnie było w
lidze okręgowej, gdzie prawdziwy postrach siali… kibice
GKS Jastrzębie. Przy tym
nie musieli nawet za bardzo
ruszać się ze swoich domowych pieleszy. Przestraszeni
perspektywą najazdu kilku
setek kibiców z Jastrzębia
prezesi wiejskich klubów
decydowali się na rozgrywanie spotkań w roli gospodarzy na stadionie w Jastrzębiu.
Powstał z tego niemały problem. Prezesi klubów okręgówki zażądali rozwiązania
problemu przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Ten zaś nie
bardzo ma pomysł co robić.
Regulamin zabrania wszakże
rozgrywania dwóch spotkań
w sezonie na tym samym stadionie. Jak to będzie wyglądało wiosną, tego na razie
nikt nie wie.
Piękne oblicze siatkówki
Jesienią swoich kibiców zachwycały siatkarki III-ligowej
Zorzy Wodzisław. Młode, nastoletnie dziewczyny zagrają
wkrótce w Mistrzostwach
Śląska. Brawa należą się im
i za styl i za przemożną wolę
walki. Wiele z nich z racji
młodego wieku reprezentuje również drużynę kadetek
Zorzy, rozgrywając nieraz po
3 mecze w tygodniu. Mimo
zmęczenia sezonem na koniec rund zasadniczej wodzisławianki potraﬁły odprawić
z kwitkiem chociażby lidera
tabeli.
Artur Marcisz
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PŁYWANIE

– Tak udanego występu radlińskiej młodzieży nikt się pewnie nie spodziewał

Jonasz i spółka wspaniale walczyli w Gliwicach
Z bardzo dobrej strony
pokazali się zawodnicy KS
Górnik Radlin i zarazem Zespołu Szkół Sportowych z
Radlina na Mistrzostwach
Śląska 14,15,16-latków oraz
seniorów.
Rywalizowano
17 i 18 grudnia na pływalni w Gliwicach. Prawdziwą
gwiazdą zawodów okazał się
Jonasz Salamon. Wygrał 3 ﬁnały wyścigów grzbietem na
dystansach 50, 100 i 200 m.
Rezultat osiągnięty na tym
ostatnim dystansie pozwolił
mu jednocześnie na zajęcie 3
miejsca wśród seniorów! Do
tego dołożył medale w kategorii do lat 14 na dystansie 50
m i 1500 m stylem dowolnym,
w wyścigach tych zajmując 2
miejsce. Dodatkowo w każdym swoim starcie poprawiał
rekordy szkoły i klubu.
Nie tylko Jonasz pływał dobrze
Zaskoczył wszystkich Szymon Andrejko, który bijąc
rekord szkoły na 100 metrów
stylem dowolnym został jednocześnie zwycięzcą tej kon-

Radlińscy medaliści z Mistrzostw Śląska w Gliwicach

Kadetki Olimpii
pewnie wygrały
ostatni mecz
KOSZYKÓWKA Wodzi-

sławianki podejmowały 21
grudnia na własnym parkiecie MMKS Kędzierzyn-Koźle. Od początku spotkania
uwidoczniła się przewaga
gospodyń, które wygrały
pierwszą kwartę 22:11. W
kolejnych wodzisławianki
również nie miały problemu
z narzucenie swoich warunków gry i mecz zakończył się
wysokim ich zwycięstwem
105:48 (22:11, 36:11, 24:16,
23:10). Był to przedostatni
mecz kadetek w rundzie
zasadniczej. Do rozegrania
pozostał jeszcze tylko zale-

gły mecz z JAS-FBG Sosnowiec. Wiele wskazuje na to,
że niezależnie od wyniku
tego meczu drużyna Olimpii utrzyma 3 miejsce, które
jest premiowane awansem
do dalszych gier.
Punkty dla Olimpii zdobywały: Aleksandra Grabowska 17, Żaneta Wiertelak
19, Karolina Mikołajewska
19, Agnieszka Wiertelak 7,
Aleksandra Szeremeta 7,
Angelika Drózd 4, Marta
Cywka 6, Zuzanna Kuhn 2,
Marta Prokop 4, Marta Kolorz 5, Julia Karwot 15.

SKAT –

kurencji wśród 14-latków. Do
tego dołożył 4 miejsce w wyścigu na 50 m stylem dowolnym. Medal zdobył też inny
14-latek z radlińskiego klubu
Adam Kotowski, który zajął 3
miejsce w ﬁnale wyścigu na
200 m stylem motylkowym.
Na dystansie 100 m motylkiem
był czwarty. Medale w Gliwicach zdobył również Wojciech
Jabłoński, który przy okazji
ustanowił seniorskie rekordy
Polski osób niesłyszących na
50 i 100 m stylem klasycznym.
Zawodnik, którego trenerem
jest Jacek Kuliński zdobył 2
brązowe medale, plasując się
na podium w ﬁnałach wyścigów na 100 i 200 m stylem
klasycznym. Blisko medalu
był również w wyścigu na 50
m klasykiem, ostatecznie zajął
4 miejsce.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się sztafeta radlińskich 14-latków, która w
składzie Salamon, Andrejko,
Jabłoński, Kotowskim zdobyła 3 tytuły mistrzowskie w
wyścigach 4x200 m i 4x100 m
stylem dowolnym i na 4x100

m stylem zmiennym. Sukces
radlińskich 14-latków to również sukces Danuty Gerlich,
która zajmuje się ich trenowaniem.
Medale dla 15-latków
Udanie zaprezentowali się
również radlińscy pływacy
z rocznika 1995. Remigiusz
Gołębiowski zajął 2 miejsce
na 1500 m stylem dowolnym.
Z kolei na dystansie 400 m
zajął miejsce 4. Rafał Suchodolski zdobył brązowy medal
na 200 m stylem zmiennym.
Również brązowy medal wywalczyła Agnieszka Wodecka
w konkurencji 50 m stylem
klasycznym. Na dystansie
dwukrotnie dłuższym była
4. Medalowe szanse mieli
również Dawid Gardyan,
Sebastian Rożyk i Roksana
Pędzich, którzy co prawda
wystartowali w wyścigach
ﬁnałowych w swoich konkurencjach, ale ostatecznie medali nie zdobyli.
Rożyk i Gardyan powetowali to niepowodzenie dobrym występem w sztafecie,

w której wystartowali jeszcze
Gołębiewski i Suchodolski.
Sztafeta wywalczyła srebrny
medal w wyścigu 4x200 stylem dowolnym. Medalowe
szanse miałaby z pewnością
również w wyścigu 4x100 m
zmiennym, ale na przeszkodzie stanęła choroba Dawida Gardyana. - Uznaliśmy
wspólnie, że zdrowie kolegi
jest najważniejsze a medale
zdobędziemy na Letnich Mistrzostwach – podkreśla trener Tomasz Buchta, zastępca
dyrektora ds. sportowych
ZSS.
Absolwenci też nie
najgorzej
W Gliwicach dobrze spisali
się również absolwenci ZSS
Radlin, a obecnie uczniowie
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu: Patryk Suchodolski (4 na 100 m zmiennym),
Mateusz Szewczyk (4 na 200
m grzbietem) i Krystian Obracaj, który zdobył 3 brązowe
medale na 50, 100 i 200 m stylem dowolnym.
(art)

Działacze i zawodnicy podsumowali udany sezon

Pan Adam z Głożyn
z tytułem Grand Prix
W niedzielę 19 grudnia w siedzibie Okręgu Śląsk-Południe
Polskiego Związku Skata w
Rogowie podsumowano miniony sezon. Nie zabrakło ważnych gości. Obok gospodarza
Alojzego Huwera czyli prezesa Okręgu Śląsk Południe był
również obecny Henryk Brzoska, prezes Polskiego Związku
Skata, oraz starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła.
Ponad 40 zawodów
W roku 2010 rozegrano 41
zawodów Grand Prix Okręgu,

w których uczestniczyło 191
zawodników, spośród ogółem 247 zrzeszonych w Okręgu. Miejsce 1 w Grand Prix
wywalczył Adam Juraszek,
reprezentujący klub S.C. Strażak Głożyny. Radlinianin wyprzedził kolejnych na podium
Mariana Pielacza, z Dębu Gaszowice oraz Jerzego Kabuta
z Górek Śląskich. Indywidualnym Mistrzem Okręgu został
Marian Pielacz. Miejsce drugie zajął Grzegorz Wojaczek z
Lysek, a 3 Marian Wodecki z
WOKiR-u Mszana.

Mszana w pierwszej
lidze
W zawodach o Puchar
Prezesa Okręgu Śląsk Południe ponownie najlepszym
zawodnikiem okazał się Marian Pielacz. Za jego plecami
uplasowali się Krystian Balcar z WOKiR-u Połomia i Józef Cegiełka z S.C. Herkulesa
Rydułtowy. Puchar Fair Play
traﬁł do Mariana Kasperka z
TKKF-u Racibórz.
Miniony sezon był równie
udany dla klubów, których
w okręgu zrzeszonych jest

27 (247 zawodników). Tytuł
Drużynowego Mistrza Okręgu wywalczył klub LKS Górki
Śląskie, wyprzedzając w zmaganiach drugi WOKiR Połomia i trzeci na podium KWK
1 Maja Wodzisław. Spory sukces osiągnął WOKiR Mszana,
który awansował do I ligi skata. Szczebel niżej występował
będzie TKKF Racibórz, który
również wywalczył awans. Z
kolei do III ligi awansowały
drużyny S.C. Czarni Gorzyce,
S.C. Radlin 95 i LKS Lyski.
(art)

(art)

Zorza
w półﬁnałach
Mistrzostw Śląska
SIATKÓWKA Na ostatnie

spotkanie rundy zasadniczej
kadetki Zorzy Wodzisław udały się do Gliwic. 22 grudnia
zmierzyły się z tamtejszym
SiKReT-em. Mecz zakończył
się gładkim zwycięstwem
wodzisławianek 3:0 (25:15,
25:14, 25:4). W żadnym secie
gospodynie nie były w stanie
nawiązać wyrównanej walki

z siatkarkami Zorzy, a ostatni set zakończył się wręcz
pogromem niespotykanym
na siatkarskich boiskach.
Kadetki Zorzy w 14 meczach zdobyły 35 punktów i
zajęły drugie miejsce, premiowane awansem do półﬁnałów
Mistrzostw Śląska. Dalsze gry
zostaną wznowione po miesięcznej przerwie.
(art)

Starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła (drugi z prawej) gratulował działaczom i zawodnikom udanego sezonu. Od lewej Henryk
Brzoska – prezes Polskiego Związku Skata, Jerzy Polnik – prezes WOKiR Mszana, Alojzy Huwer – prezes Okręgu Śląsk–Południe, Marian
Pielacz – Mistrz Okręgu, Tadeusz Skatuła – starosta wodzisławski i Grzegorz Wojaczek – wicemistrz z Lysek.

22 jubileusze
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PSZÓW Trzydzieści dwie
pary świętowały w minionym roku jubileusz złotych godów. Małżonkowie
spotkali się 11 grudnia w
Domu Przyjęć Renesans
z władzami miasta. Odebrali pamiątkowe medale
prezydenta RP i dyplomy.
Ze strony władz miasta w
uroczystości wzięli udział
Marek Hawel, burmistrz,
Paweł Kowol, przewodniczący rady miasta i Leon
Porwoł, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Był
obiad, lampka szampana
i występ artystyczny. Na
uroczystość nie przybyli z
różnych względów Helena
i Hubert Pawliczkowie, Lidia Antończyk oraz Halina
i Eugeniusz Kabutowie.

Pół wieku razem
Adela i Ryszard Konieczny

Agnieszka i Jan Heiderowie

Alicja i Henryk Krukowscy

Barbara i Leon Maciejek

Edyta i Stefan Gamrotek

Elżbieta i Ernest Bujokowie

Elżbieta i Jan Mołdrzykowie

Elżbieta i Piotr Skirlińscy

Elżbieta i Stanisław Moskwa

Gertruda i Józef Szymroszczykowie

Irena i Augustyn Wojtek

Irena i Eryk Kasprzakowie

Irena i Zygmunt Krakowczykowie

Jadwiga i Bernard Kowolowie

Jadwiga i Norbert Bargielowie

Jadwiga i Zygfryd Żydkowie

Klara i Józef Moskwa

Krystyna i Antoni Skibowie

Lidia i Edward Kozubowie

Lidia i Stanisław Foltysowie

Maria i Franciszek Majcharowie

Maria Wieczorek, mąż Tadeusz
nieobecny

Otylia i Longin Tkoczowie

Paweł Grasman, żona Lidia zmarła

Renata i Zygmunt Siedlokowie

Renata i Zygmunt Szymiczkowie

Stefania i Bogusław Paczosowie

Bernadeta i Rudolf Sycha

(tora)
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Cześć. Na imię mam Maksymilian. Po raz
pierwszy przytuliłem się do rodziców 14 grudnia o
godzinie 9.35. Są nimi Aleksandra i Bogdan Baronowie. Po urodzeniu ważyłem 3580 g. Nie jestem
jedynakiem. Mam już siostrę Emilię, która kończy
siedem lat. Zamieszkam w Rydułtowach.

Cześć. Jestem Marcin. Urodziłem się 15 grudnia
o godzinie 4.30. Moimi rodzicami są Sabina i
Jerzy Brzęczkowie. Jestem ich drugą pociechą.
Po urodzeniu ważyłem 3650 g i miałem 55 cm.
Mam siostrę Martynę, która kończy siedem lat.
Zamieszkam w Lubomi.

Cześć. Jestem Laura. Moimi rodzicami są Nikoletta Podgórska i Arkadiusz Marciniec. Urodziłam się
8 grudnia o godzinie 17.55. Ważyłam wtedy 3700 g i miałam 59 cm. Póki co jestem jedynaczką.
Zamieszkam w Niewiadomiu.

Witam. Na imię mam Milena. Tak wybrali moi rodzice, Lucyna i Szymon Palendowie. Na świecie
pojawiłam 14 grudnia o godz. 14.10. Ważyłam
3900 g i miałam 60 cm. W domu czeka na
mnie dziewięcioletnia Kamila. Zamieszkam w
Jejkowicach.

Witam. Jestem Nikola. Takie imię wybrali dla
mnie rodzice, Michalina i Łukasz Otawowie. Na
świecie pojawiłam się 14 grudnia o godzinie
20.45. Ważyłam wtedy 2780 g i miałam 50
cm. Póki co jestem jedynaczką. Będę mieszkać
w Bukowie.

Witam. Ta urocza dziewczynka na fotograﬁi to
ja, Oliwia. Urodziłam się 14 grudnia o godzinie
10.14. Po urodzeniu ważyłam 2860 g i miałam
56 cm. Moimi rodzicami są Małgorzata i Dariusz
Pajorowie. Jestem ich pierwszą pociechą.
Zamieszkam w Jastrzębiu.

Dzień dobry. Na imię mam Zuzia. Urodziłam się 13 grudnia o godzinie 11.25. Moimi rodzicami są
Monika i Mariusz Bizoniowie. Po urodzeniu ważyłam 3200 g i miałam 56 cm. Mam dwójkę braci. Są
nimi ośmioletni Bartosz i sześcioletni Szymon. Będę mieszkać w Niedobczycach.

Witam. Na imię mam Wiktoria. Tak zdecydowali
moi rodzice, Daria i Paweł Kopka. Jestem ich
pierwszą pociechą. Urodziłam się 14 grudnia
o godzinie 7.35. Ważyłam wówczas 2850 g i
miałam 54 cm. Zamieszkam w Rydułtowach.

Cześć. Ten uroczy chłopczyk na zdjęciu to ja, Kacper. Urodziłem się 14 grudnia o godzinie 17.35. Moimi
rodzicami są Barbara i Wiesław Bednarkowie. Po urodzeniu ważyłem 3700 g i miałem 60 cm. Nie jestem
jedynakiem. W domu czeka na mnie brat Mateusz, który ma 8 lat. Zamieszkam w Turzy Śląskiej.

Witam. Ta urocza dziewczynka to ja, Manuela.
Jestem trzecim dzieckiem Aldony i Krzysztofa
Bańczyków. Urodziłam się 2 grudnia o godzinie
8.40. Ważyłam wówczas 3150 g i miałam 53
cm. W domu czekają na mnie siostry Wiktoria,
która ma 10 lat i o cztery lata młodsza Nikola.
Będę mieszkać w Rogowie.

Witam. Ten uroczy chłopczyk na zdjęciu to ja,
Jakub. Moimi rodzicami są Ramona i Andrzej
Szczempińscy. Jestem ich pierwszą pociechą.
Na świecie pojawiłem się 29 listopada o godzinie
11.02. Po urodzeniu ważyłem 3850 g i miałem
58 cm. Razem z rodzicami zamieszkam w Kuźni
Raciborskiej.

Cześć. Jestem Dawid. Pierwszy raz przytuliłem
się do rodziców 17 grudnia o godzinie 14.40.
Są nimi Małgorzata i Michał Zającowie. Tuż po
urodzeniu ważyłem 3250 g i miałem 54 cm. W
domu czeka na mnie brat Adaś, który ma 9 lat.
Będę mieszkać w Wodzisławiu.

Dzień dobry. Ten uroczy chłopiec na fotograﬁi to
ja, Fabian. Moimi rodzicami są Aurelia i Michał
Brachmańscy. Urodziłem się 19 grudnia o godzinie 1.40. Ważyłem wtedy 4300 g i miałem 60
cm. Nie jestem jedynakiem, mam siostrę Klaudię,
która ma już 13 lat. Zamieszkam w Rybniku.

Witam. Na imię mam Dorian. Tak wybrali moi
rodzice, Karolina i Kamil Janikowie. Jestem ich
pierwszą pociechą. Na świecie pojawiłem się 19
grudnia o 6.18. Po urodzeniu ważyłem 3700 g i
miałem 58 cm. Zamieszkam w Radlinie.

Cześć. Ten uroczy chłopczyk na zdjęciu to ja,
Mikołaj. Urodziłem się 12 grudnia o godzinie
4.35. Ważyłem wtedy 3200 g i miałem 57
cm. Moimi rodzicami są Agnieszka i Franciszek
Szwedowie. Jestem ich pierwszą pociechą. Będę
mieszkać w Raciborzu.

Dzień dobry. Na imię mam Karol. Takiego wyboru
dokonali rodzice Marta i Krzysztof Sobikowie.
Pierwszy raz przytuliłem się do rodziców 2
grudnia o godzinie 9.55. Po urodzeniu ważyłem
3500 g i miałem 56 cm. Nie jestem jedynakiem.
Mam brata Krzysztofa, który kończy 4 lata.
Zamieszkam w Rybniku.

Witam. Jestem Maja. Po raz pierwszy uśmiechnęłam się do rodziców 18 grudnia o godzinie
22.50. Są nimi Katarzyna i Piotr Zniszczołowie.
Po urodzeniu ważyłam 3170 g i miałam 56 cm.
Jestem ich pierwszą pociechą. Będę mieszkać w
Krzyżanowicach.
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Krzyżówka panoramiczna

NOWOŚĆ!

Miejsce
na Twoją
reklamę

wolne terminy
REZERWACJA:

tel. 32 415 47 27 w. 12, 13

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

Wyślĳ SMS na numer 7101, odpowiadając na pytanie, która wypowiedź podoba
Ci się najbardziej (odpowiedzią jest imię i nazwisko przedszkolaka) czyli:
NRC imię i nazwisko przedszkolaka. Głosować można do poniedziałku
do godziny 12:00. Koszt SMS–a 1,23 zł z VAT

JULIA STEBEL

KUBA RYBARZ

Grupa „Pszczółki” 5,6-latki, wychowawca Bernadeta Organista,
Przedszkole Publiczne w Rogowie

OLIWIER MIKA

Moja babcia
ma na imię
Gosia i kocham ją za to,
że pomaga
mi w tak wielu sprawach,
że trudno by
je wszystkie
wymienić. Bardzo lubię jak gotuje
pyszne obiady, chociażby kopytka z cukrem. Babcia ma też wiele
fajnych starych rzeczy, ma taką
lampę naftową. Lubię kiedy gra ze
mną w szachy.

Babcię
Krysię najbardziej
kocham za to,
że się tak bardzo troszczy o
mnie i moją siostrzyczkę. Robi
nam śniadania,
chodzi po nas
do przedszkola. Babcia też się z
nami bawi, gramy dużo w gry planszowe. Myślę, że babcia bardzo nas
kocha i dlatego ja też ją bardzo kocham.

Babcię Renatę najbardziej
kocham za
to, że pozwala mi chodzić
do kolegi i
koleżanki. Pomagam jej w
różnych pracach, na przykład przy pieczeniu
ciasta lub zmywaniu naczyń. Za
to babcia kupuje mi różne smakołyki. Jak jestem głodna, to robi
mi pyszne kanapki.

PP w Mszanie, grupa 3-6- latków, opiekunowie
Ewa Krzystała, Anna Włochyńska, Katarzyna Capanda.
KAROL WITA

JULIA KOCHAŃSKA

Moja babcia
na imię ma
Róża. Z babcią
gotuję
zupę i obiadek. To są najlepsze obiady
na świecie.
Czasem włącza mi komputer, na którym oglądam swoją ulubioną bajkę o autkach. Kocham ją, bo się za mną
bardzo często bawi. Układamy
budowle z klocków. Moja babcia
ma czerwony samochód, ale nim
nie jeździ, bo nie ma prawa jazdy.
A w dodatku ma krótkie włosy.

Mam babcię Jadzię, z
którą często
oglądam bajeczki o Barbie. Mam takie nagrane
na płycie. Pomagam babci
w kuchni, czasem pozawala mi
gotować. Najbardziej smakują
mi jej ciasteczka. Pomagam też
przynosić naczynia ze stołu. Kocham ją za to, że się mną opiekuje i za to, że mnie odwiedza.
Czasem przynosi mi też prezent
i to jest bardzo miłe.

EMILIA KRZYSTAŁA

Moja babcia
ma na imię
Dorotka. Lubię z nią kulać
kluski i piec
ciasteczka.
Pomagam jej
w zmywaniu
naczyń. Razem spędzamy sporo czasu. Babcia wychodzi ze mną na spacery i
bawimy się razem. Chodzimy też
na miejsce, gdzie buduje się mój
dom. Podoba mi się bardzo, jak
babcia się ubiera.
KONRAD RASZKIEWICZ

Przedszkole Publiczne nr 19 Wodzisław, grupa 5-6- latków,
opiekunowie Anna Przybyła i Joanna Pieniacka

KUBA ADAMCZYK

WIKTORIA WODECKA

Moja babcia
ma na imię
Terenia. Bawimy się razem
kostką. Ale to
nie wszystko.
Pomagam jej
robić kluski
ze skwareczkami i moje ulubione
placki. Potem razem zmywamy
naczynia. Kocham ją za to, że zaprasza mnie na noc i wtedy czyta
mi na dobranoc. Moja babcia jest
blondyną, lubi nosić jeansy i ﬁoletową bluzkę. Podoba mi się jej
ubranie.

Moja babcia
ma na imię
Mila. Wieczorami gramy w chińczyka.
W
ciągu dnia
razem gotujemy. Najczęściej naleśniki, choć
smakuje mi wszystko co babcia
przygotuje. Kocham ją za to, że
ona mnie kocha. Rzadko ją odwiedzam, bo mieszka daleko, ale
jak już jestem u niej, to jeździmy
na rowerach.

Mam
babcię
Weronikę, której
często pomagam sprzątać.
Czyszczę podłogę i zamiatam.
Razem gramy
w nemo. To taka
gra, która polega na szukaniu identycznych par.
Bawimy się też w grę planszową, w
której trzeba jak najszybciej dojść do
miasta. Kocham babcię za to, że się
mną zajmuje i za to, że jest dla mnie
miła i szczęśliwa.

REKLAMA

PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE od godz. 12:00
ZABAWA KARNAWAŁOWA
WALENTYNKI
Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
e–mail: biuro@lesniczowka.wodzislaw.pl
tel. 32 453 01 10, 32 453 01 12,
kom. 502 538 068, 509 211 766
www.lesniczowka.wodzislaw.pl

Fundatorem zabawek edukacyjnych
dla przedszkola jest ﬁrma Marko
ekspert zabawek rozwojowych
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• Kupię auto osobowe, dostawcze,
busy każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel.601-555581.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Audi 80, 1991 r., poj. 1,8 stan bdb,
zadbany, okazyjna cena, 661-995722.

• Kupię seicento, uno, sienę, punto,
matiza, lanosa, vw, seata, opla, skodę i inne. Gotówka! 509-486-266.

• Passat, 2.0 TDI, 2006/2007, krajowy,
bezwypadkowy, Citroen C5, 2.0 HDI,
2005, krajowy, bezwypadkowy, 32456-86-85, 603-845-054.

• Skup samochodów za gotówkę, roczniki: 1996-2006, płacimy
najlepiej, chętnie w dobrym stanie,
dojazd do klienta, gotówka i umowa
od ręki, 509-486-266.

• Sprzedam toyotę yaris, 2003, 1,0,
przebieg 65.000 km, I właściciel, 603460-001.
• Vw Golf 4, 1998, 1.4, dodatki, pierwszy właściciel, stan bdb, bezwypadkowy, cena 8900, 511-585-405.

• Auto-skup osobowe i dostawcze,
do remontu i na części. Pomoc
drogowa tel. 609 701 170

• Sprzedam samochód ciężarowy marki Steyr 1491, tel. 512-947-033.

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

• Ford galaxy ghia, 2003, 19 DTI, 6 biegów, webasto, bogate wyposażenie,
sprowadzony z Austrii, 604-338-339.
• Sprzedam vw polo, 2007, 1,4 TDI,
czarny metalik, 73.000 km, sprowadzony z Niemiec, 604-338-339.
• Citroen C3, nowy model, 2010, 1,4,
lekko uszkodzony tył, bogate wyposażenie, sprowadzony z Niemiec, 604338-339.

• Kupię każdy samochód, osobowy
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze. Traktory, 32-424-18-04,
501-011-090.

GASTRONOMIA

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz zachodnie do rejestracji. Sprzedaż części używanych,
604-344-033, 793-913-434.

KREDYTY – POŻYCZKI

• Skup samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, 792-785-493.
• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji. Złomowanie, umowa, gotówka
od ręki. Najlepsze ceny. Sprzedaż
części używanych. Racibórz, Rybnik,
Wodzisław. Dojazd gratis, 692-191-585,
32-415-72-60.

• Kredyty konsolidacyjne od 20.000
rata 440 zł, bez BIK-u, Racibórz, Długa
32, tel. 535-013-379.

• Kredyty do 20.000 na oświadczenie
– złóż wniosek przez telefon, Wodzisław, ul. Konstancji 9, 32-410-45-32.

• Masz brak zdolności, fachowo oddłużamy! Racibórz, ul. Długa 32, tel. 535013-379.

• Kredyty konsolidacyjne od 25.000
rata 550 zł, bez BIK-u, Wodzisław, ul.
Rynek 14, 32-476-70-65.

• Gotówkowe od 10.000 rata 220 zł (8
lat), także bez BIK-u, Wodzisław, Rynek
14, 32-476-70-65.

• Kredyty na działalność bez zaświadczeń 1 miliona, kredyty bez BIK-u, bezwiekowo, Wodzislaw, Hala Targowa,
32-455-11-67.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, ze złą historią BIK, oddłużenia
komornicze, Racibórz, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.

• Kredyty konsolidacyjne od 15.000 zł,
rata 330 zł, bez BIK-u, Wodzisław, ul.
Konstancji 9, 32-410-45-32.

MATRYMONIALNE

• Kredyt na oświadczenie, wysokie
kwoty – złóż wniosek przez telefon,
Wodzisław, Hala Targowa, 32-455-11-67.

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

KUPIĘ

• Kredyty na działalność na oświadczenie, do 1 miliona, Wodzisław, ul.
Konstancji 9, 32-410-45-32.

• Masz brak zdolności? Wstąp! Kredyty
dla każdego, Wodzisław, ul. Konstancji
9, 32-410-45-32.

INNE

• Opony, felgi, alufelgi. Najnowocześniejsze maszyny. Najtańsze ceny.
Montaż gratis. Gacka, Racibórz, Mariańska 25, 32-415-18-68, 504-476-839.

• Corsa 1.4, 2009, 5-drzwiowy, 5000
km, Mercedes A-140, 2001, bezwypadkowy, Astra 1.6, 2002, klimatronic,
bezwypadkowy, 32-456-86-85, 603845-054.

• Kredyty na działalność na oświadczenie do 300 tys. zł, Wodzisław, ul. Rynek
14, 32-476-70-65.

• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne,
od 100.000 zł, rata 543 zł, Wodzisław,
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.

• Naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników,
maszyn i urządzeń rolniczych i budowlanych. Szybko, tanio, solidnie,
692-432-465.

• Renault kangoo 1.5 dci, 2003, przebieg 100 tys., ciężarowy, 2-osobowy,
kolor biały, stan idealny, tel. 792-553002.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000
rata 220 zł, bez BIK-u, Racibórz, Rynek
7 (Bolko piętro) 32-415-32-82.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne oraz kredyt oddłużeniowy
ze złym BIK, na spłatę komornika,
32-746-04-15.

• Hipoteczne - operat gratis, konsolidacyje od 100.000, rata 543 zł – Rybnik,
Rynek 4, tel. 32-422-36-17.

• Kredyty do 20.000 na oświadczenie
– złóż wniosek przez telefon Racibórz
Rynek (Bolko piętro), 32-415-32-82.

• Biuro matrymonialne. Znajdź drugą
połówkę. Racibórz, 32-414-07-77, 500776-920. Serdecznie zapraszamy.

NAUKA
• Lekcje w domu – języki obce, matematyka, polski i inne przedmioty
szkolne. Doświadczeni nauczyciele,
507-799-916.
• Mgr filologii germańskiej udzieli korepetycji z języka niemieckiego. Szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum oraz
studentom, 511-900-030.

• Wejdź w Nowy Rok z niższymi
kosztami swojego zadłużenia.
Bezpłatnie przeliczymy dla Ciebie
wysokość nowej raty pożyczki,
tel. 32-451-12-33.
• Kredyty do 20.000 zł na oświadczenie
– złóż wniosek przez telefon, Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.
• Konsolidacje kredytów i pożyczek,
do 100 000 zł, bez zabezpieczeń
i poręczycieli, tel. 32-451-12-33.

• Kredyty konsolidacyjne od 20.000
rata 440 zł, bez BIK, Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.

• Przystojny, miły blondyn 48 lat, samotny, szuka pani do wspólnego życia
w wieku od 35 lat, ze znajomością j.
niemieckiego. Listy proszę wysyłać na:
Lutz Kutschera, Grunewaldotrase 6,
63834 Sulzbach.

• ITIM Finanse – kredyty do 150 tys.,
hipoteki na 50 lat, chwilówki, kredyt
bez BIK-u, tel. 506-253-653.
• Kredyty do 30.000 zł na oświadczenie
– złóż wniosek przez telefon, Wodzisław Śląski, Rynek 14, 32-476-70-65.

• Hebrajski (ivrit) – egzotyczny, tel.3242-25-408.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

• Kupię mieszkanie w Raciborzu do 50
m kw., 607-245-849.
POSZUKUJĘ

• Poszukuję miejsca na kioski internetowe do 70% zysku dla właścicieli,
530-349-870.
• Poszukuję lokali z możliwością postawienia lotek, piłkarzyków i szaf grających, 530-349-871.

SPRZEDAM

• Budowlane – Markowice, ul. Odrodzenia. Inwestycyjne – korzystna cena.
Babice, ul. Gliwicka. 501-863-965.
• Sprzedam 2 działki pod inwestycję
w Kornicach koło Raciborza, powierzchnia 1 i 2 ha, 600-368-683.
• Sprzedam działkę budowlaną 3 500
m kw. w centrum Godowa blisko głównej ulicy, tel. 608-242-468.
• Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi – Racibórz – Studzienna,
ul. Henryka Pobożnego 32. Kontakt
602-588-346.
• Działka 20 arów mieszkaniowa i pod
działalność, Nędza, ul. Jana Pawła II,
możliwość podziału, 602-396-250.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
pow. 38,5 m kw., niski czynsz (150
zł), Racibórz, Kościuszki, 695-745049.
• Sprzedam mieszkanie, 30,5 m kw., II
piętro. Racibórz, ul. Lotnicza, 64.000 zł,
604-698-839.
• 33 zł/m kw., działki uzbrojone, ogrodzone, budowlane, 6 km od Raciborza,
502-658-785.
• Sprzedam mieszkanie w centrum Wodzisławia 60 m2 lub 80 m2
tel. 723-131-343.
• Sprzedam kawalerkę na I p., 34 m kw.
w centrum Raciborza. Tel. 32-740-3822, 509-747-007.
• Sprzedam działki budowlane,
Racibórz – Miedonia, 12 i 7 arów,
tel. 501-540-146.
• Sprzedam dom, 5 pokoi, 2 łazienki, na
działce 2000 m kw., c.o. węglowe, cena
290.000 zł, bez pośredników, Pszów,
32-454-06-19.
• Dom do sprzedaży w centrum
Raciborza. dobra inwestycja, 4
mieszkania + 2 pokoje z łazienkami
oraz duży ogród (2800 m2) tel. 694732-010 lub 796-533-484

• Sprzedam mieszkanie, po remoncie,
53,5 m kw., 2 pokoje, Racibórz, Żorska,
III p., 606-276-345.

CENNIK OGŁOSZEŃ DROBNYCH*
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

• PRACA – 5 zł PROMOCJA!
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

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

Chcesz zamieścić ogłoszenie? – odwiedź nasze punkty:

RACIBÓRZ

PSZÓW

RYBNIK

WODZISŁAW ŚL.

RYDUŁTOWY

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

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

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

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

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

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl
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NOWOŚĆ!

za 5 złotych
POGRUBIENIE*

RAMKA*

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

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

wyróżnij
drobne ogłoszenie

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
w Kuźni Raciborskiej. c.o. miejskie.
Tel. 668-127-341.

• Sprzedam kawalerkę, na Ostrogu, 27
m kw., II piętro, nowe okna, wyremontowana łazienka, 504-985-258.

• Działka budowlana w lesie, Łaziska,
gmina Godów, 28 arów, z projektem
dużego domu, 130 tys. zł, 604-207-218.

• Sprzedam działkę budowlaną 850 m
kw., Owsiszcze, uzbrojona (gaz, kanalizacja, woda, prąd), tel. 0049/2373178-553.

• Pilnie sprzedam mieszkanie, Racibórz,
Żorska, 71 m kw., 4-pokojowe, VIII piętro, 506-908-322.
• Sprzedam mieszkanie w Raciborzu,
nowoczesne, wyremontowane z kuchnią, 61 m kw., 159.000, 609-434-942.
• Sprzedam mieszkanie M6 na Os.
Dąbrówki w Wodzisławiu Śl., parter +
ogródek, tel.32-456-21-73, 888-693856.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
w Raciborzu, ul. Kossaka, parter, cena
do negocjacji, 501-712-828.
• Działka budowlana (usługowa) – 8ar,
Mszana, ul. 1 Maja, uzbrojona, 43 tys. zł
(do negocjacji), 663-181-730.
• Sprzedam atrakcyjne M2, 31 m kw.
centrum Rybnika z lokatorem na
etapie eksmisji Cena 99 tyś., tel. 604553-848.
• Sprzedam nowy dom, Gorzyce,
tel. 886-845-987.

• Sprzedam mieszkanie 67 m kw., 3-pokojowe, IV p., Racibórz Ostróg, tel. 691304-975.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w centrum Raciborza, I p., tel. 697-696857.
• Sprzedam mieszkanie, Racibórz,
Żółkiewskiego, 65,15 m kw., parter, 3pokojowe, 605-067-724.
WYNAJMĘ

• Do wynajęcia sklep o pow. 40 m kw.,
Racibórz, Opawska (koło Biedronki),
0049/6938-7945.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

* Czcionka biała, tło czarne

* Czcionka czarna, tło niebieskie
* Czcionka niebieska
Wymienione opcje wyróżnień można łączyć ze sobą w dowolny sposób. Oferta ważna od 15 czerwca 2010 r.

• 2-pokojowe, 37 m kw., po remoncie,
umeblowane, pralka, 1500 zawiera
wszystkie opłaty, Racibórz, 504-703441.

• Wynajmę atrakcyjne, dwupokojowe
mieszkanie w centrum Raciborza, ul.
Opawska, umeblowane i wyremontowane, 800 zł, 514-661-712.

• Wynajmę umeblowaną kawalerkę
z całym wyposażeniem oraz 2-pokojowe mieszkanie. Racibórz, 604-653-768.

• Wynajmę pół domu, Szymocice. Na
sms nie odpowiadamy, 507-369-285.

• Wynajmę domek Pizzeria, Racibórz,
pl. Wolności. Gastronomia, pizeria,
kebab, z możliwością postawienia
ogródka. Tanio i konkretnie, 602716-432.
• Wynajmę w centrum Raciborza, ul.
Długa mieszkanie 36 m kw., 800 miesięcznie, kaucja 2400, 784-052-775.
• Wynajmę w centrum Raciborza
mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, 950
miesięcznie, 2850 kaucja, 784-052-775.
• Hala Targowa Racibórz do wynajęcia boks, 20 m kw., 501-540-146.

• Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Raciborza, przy ul. Chopina – 66
m kw., www.raciborz-chopina17.maax.
pl, tel. 602-396-497.

• 2-pokojowe, centrum Raciborza, 44
m kw., po remoncie, umeblowane,
AGD, RTV, wysoki standard, 1000 zl
+ media, 530-297-755.

• Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną, Nędza, tel. 696-751-685.

• Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Raciborza, przy ul. Nowej – 120
m kw., www.raciborz-nowa9.maax.pl,
tel. 602-396-497.

• Mieszkanie 3-pokojowe, 64 m2, wysoki standard, Racibórz, Lotnicza. Oferta
z garażem lub bez, 728-304-305.

KOLOR*

• Wynajmę 2 kawalerki: 600 i 900 zł
oraz 2-pokojowe, 800 zł, depozyt. Racibórz, 604-653-768.

• Do wynajęcia bar w Samborowicach, ul. Polna 1 (od stycznia 2011),
tel. 606-643-895.

• Sprzedam M-3 50,76 m2 na IV-tym
piętrze, Wilchwy z wyposażeniem, balkonem 96 tys. zł.

APLA*

• Do wynajęcia lokal użytkowy o pow.
1000 m kw. na obrzeżach Raciborza,
przy ul. Ocickiej, www.hala.maax.pl
tel. 602-396-497.

• Sprzedam mieszkanie M3, Wodzisław,
ul. Pokoju, do remontu, cena 80tys. zł,
tel. 609-388-622.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie,
2-pokojowe, 47,2 m kw., atrakcyjna
cena. Racibórz, Ocicka, 667-486-084.

KONTRA*

• Wynajmę mieszkanie dla firm (i nie
tylko) w domu wolno stojącym, internet, miejsce parkingowe, Racibórz,
696-728-592.
• Do wynajęcia umeblowane mieszkanie 2-pokojowe, Racibórz, 788-713-414.

• Do wynajęcia bar w Pawłowie, ul.
Powstańców Śl. 57 (od lutego 2011),
tel. 606-643-895.

• Wynajmę zdecydowanie, na
dobrych warunkach lokal o pow.
102 m kw., Racibórz, Mickiewicza,
602-716-432.

• Do wynajęcia mieszkanie Racibórz,
Staszica, 54 m kw., umeblowane również dla firm, 1000 zł + media, kaucja
3000 zł, 602-396-497.

• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
3-pokojowe blisko PWSZ, ul. Katowicka, umeblowane, tel. 32-417-61-69 lub
696-074-863.

• Wynajmę lokal na każdą działalność
w Raciborzu, 32-415-39-01, 886-994127.
• Do wynajęcia pokoje z łazienkami
umeblowane w Raciborzu, 600-801134.
• Dom do wynajęcia w Tworkowie
od zaraz. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, garaż, ogród, centralne, 609-128428.
• Wynajmę kawalerkę z balkonem
(umeblowana), os. Piast, Wodzisław
Śląski, dzwonić po 16.00, 698-356-860.
• Do wynajęcia kawalerka, Racibórz
- Ostróg, 502-207-931.
• Wynajmę mieszkanie 56 m kw., kaucja 2.500 zł, czynsz 650 + media, Racibórz, Mariańska, 0049/631-777-25.
• Wynajmę restaurację w ścisłym centrum Raciborza, 602-609-081.

PRACA
DAM PRACĘ

• Zatrudnię pracowników budowlanych i pomocników (praca na budowie), tel. 697-177-760 lub 506-193-315.
• Zatrudnimy: pracowników do sortowania odpadów, operatorów
wózków, ładowarek, ślusarzy oraz
spawaczy. Stawka 5,6 – 6,65 euro.
Możliwa premia. Wymagany paszport niemiecki. Tel. 32-279-96-80.
• Zatrudnimy kobiety do pracy
w odzieży, wymagane prawo jazdy, j.
niemiecki lub angielski, 608-679-444.

• Przyjmę do pracy w Niemczech przy
sortowaniu śmieci, mieszkanie gratis, praca od zaraz, na dłuższy okres,
0049/1712-614-915, 0049/1715-259094.
• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi osobami. Wymagany niemiecki
paszport, znajomość języka niemieckiego. 32-419-83-13.
• Zatrudnimy mężczyzn w Holandii
do gładzi gipsowej i kafelkowanie 608679-444, 0031-610-329-048.
• Zatrudnię kosmetyczkę i fryzjerkę
z doświadczeniem, Racibórz, 505-346845.
• Zatrudnię pracowników do ubojni
i rozbioru drobiu z doświadczeniem,
przedstawiciel handlowy (praca na
terenie Czech i Słowacji) oraz kierowców, prawo jazdy kat. C, E, Pszów, 667531-837.
• Świąteczne wyjazdy do opieki
w Niemczech. Krótkie terminy,
wysokie wynagrodzenie. Zadzwoń:
32-720-12-16. Napisz: 500-415-686.
• Ekskluzywny apartament w Toruniu
zatrudni młode panie 18 – 30 lat,
wysokie zarobki, 533-530-188.
• Praca dla elektryków w Niemczech
(Straubing). Zapewniamy pracę przez
cały okres zimowy, 77-442-95-95.

• Przyjmę do pracy barmankę, aktualna
książeczka zdrowia, praca na dwie
zmiany, pełny etat, tel. 510 084 915.
• Niemcy, zbieranie zamówień 1200
euro/m-c, paszport niemiecki,
tel. 77-440-25-25, 515-650-000,
www.argo24.pl, argo personel,
Rynek 18, Strzelce Op.
• Szukam osób do współpracy w nowo
otwartym Studiu Dietetyki i Pielęgnacji Cery w Wodzisławiu Śl. Zapewniony
system szkoleń! Tel. 504-441-844.
• Niemcy, spawacz mig-mag, 8
euro/h, paszport niemiecki, tel. 77440-25-25, 515-650-000, www.
argo24.pl, argo personel, Rynek 18,
Strzelce Op.
• Praca dla kobiet i mężczyzn w Niemczech – produkcja, atrakcyjne wynagrodzenie, wyjazdy od zaraz, paszport
niemiecki. Tel. 77-427-05-43.
• Oferta pracy dla kierownika
budowy na pół lub cały etat. CV
proszę przesłać na biuro@plaweckagruszka.pl.
• Kierowców C+E do transportu międzynarodowego zatrudni Sanco Sp.
z o.o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami do Polski. Podstawa + diety. 32226-45-91.

Drukarnia NOWINY

tel. 32 765 90 41

• Firma zatrudni lakiernika i pomoc
lakierniczą, 694-189-486, 508-991707
• Potrzebna pani z okolic Radlina
do opieki nad starszą, niepełnosprawną osobą, tel. 32-326-46-19.
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• Night Club Fantasy w Raciborzu zatrudni tancerki, masażystki, hostessy.
Wysokie zarobki, 515-364-733.
• Praca. Wykończenia wnętrz (glazurnik, gładzie gipsowe), wymagane
doświadczenie, kontakt 7.00 – 17.00,
Radlin, 790-538-288.
• Poszukuję opiekunki do dziecka, Racibórz – Brzezie, 660-411-312.
• Competia – praca dodatkowa. Jesteś
komunikatywny? Konsultant ds.
odszkodowań, największe zarobki
w branży. michal.competia@gmail.
com

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Anglia, Irlandia,
Holandia, Dania, Norwegia, Austria,
71-385-20-18, 601-759-797.
• Zatrudnimy od zaraz przedstawiciela
handlowego na woj. śląskie i łódzkie,
516-005-448.
• Zatrudnimy w Raciborzu kierowcę
kat. B z lekkim stopniem niepełnosprawności do rozwozu mebli, 32415-07-78, CV na arthen@arthen.pl.
• Zatrudnimy do sprzątania z grupą
inwalidzką na terenie Raciborza. ŁadKomplex, tel. 32-433-00-38.
• Zatrudnimy do kantoru wymiany
walut osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności z okolic Rydułtów,
CV na: arthen@arthen.pl, 32-41507-78.
• Zatrudnię panię z doświadczeniem
do pracy w kwiaciarni, tel. 698-360547.
• Zatrudnię panie na Śląsku, najwyższe
zarobki dowolne dni pracy, dyskretnie,
506-578-033.
• Salon Urody Gabriel, Wodzisław Śląski
zatrudni kosmetyczkę na cały etat, 32454-51-84.
• Poszukuję Panią do sprzątania domuokolice Raciborza. 601-899-542.
• Kierowców C+E zatrudnimy, transport
międzynarodowy, Rybnik, tel.32-42243-45.
• Restauracja Dzika Róża w Raciborzu
zaprasza do współpracy kierowców i
kelnerów, tel. 692-564-144.
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• Zatrudnię przedstawiciela handlowego branża rolna i biomasa Kietrz,
tel. 608-486-663.
• Niemiecka firma oferuje prace
w zawodach: ślusarz/spawacz
MIG MAG TIG, krawiec/krawcowa
(obróbka mebli), tapicer, rzeźnik,
lakiernik. Tel.721-210-671.

• Firma z Raciborza przyjmie do pracy
handlowca w dziale technicznym. Wykształcenie min. średnie. CV z listem
motywacyjnym wysyłać na info@
atlatech.pl.
• APN zatrudni w Holandii wykwalifikowanych malarzy, spawaczy plastiku,
spawaczy TIG oraz monterów. Wymagana znajomość j. niemieckiego lub
angielskiego. Tel. 77-423-06-00.
• Firma Dako zatrudni do pracy
w Niemczech opiekunki, opiekunów
i pielęgniarki nad osobami starszymi
ze znajomością j. niemieckiego, 32279-96-80.
• Firma Dako zatrudni do pracy
w Niemczech pracowników budowlanych ze znajomością j. niemieckiego,
32-279-96-80.
• Załóż firmę i skorzystaj z dofinansowania 49.000 zł. Inwestując jedynie
3.000 zł, będziesz mógł podjąć z nami,
dochodową współpracę na wiele lat,
w branży finansowo-ubezpieczeniowej. Rybnik-793-596-461, Wodzisław791-756-952.
• Zatrudnię fachowca do wykańczania
wnętrz, 880-449-849.
• Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym. Wymagania: prawo jazdy kat. C + E, 0601-842-524.
POSZUKUJĘ PRACY

• Podejmę sie prac remontowych,
porządkowych, naprawczych, 669921-972.

RÓŻNE
• Antyki Kupię, meble przedwojenne,
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia pocztówki i wiele innych, 605-255-770.
• Drewno rozpałkowe i kominkowe,
węgiel, brunatny, ekogroszek, flot, tani
muł, dostawa ekspresowa, również
workujemy, 692-236-095.

• Węgiel brunatny, węgiel orzech, groszek, eko-groszek, eko-miał, flot, muł
na życzenie workowany tel. 32-45-16091, 602-183-587.

• XXL, 514-687-357.

• Kupię książeczki węglowe na deputat, tel. 503-980-605, 503-980-605
zadzwoń.

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

• Sprzedam: lampę Zepter leczniczą,
oświetlenia dyskotekowe, szampanówki, kieliszki, bulionówki, talerze,
pokale, 721-434-700 po 16.00.

• Racibórz, tel. 530-292-918 .

• Drewno opałowe, 90 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.

• Dajana, 513-237-012.

• Sprzedam tanio dwa wózki
inwalidzkie, spacerowe (meyra i
invacare), mało używane, w bardzo
dobrym stanie, tel. 501-474-986.

• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.
• Kupię przedwojenne meble, militaria,
zegary, zdjęcia, medale, lampy, motory. motorowery, części stan obojętny,
tel.32-476-02-86,663-125-597.
• Superoferta dla właścicieli nowo
otwartych barów, pubów w zamian
za wywieszenie baneru reklamowego
naszej firmy, 601-182-072.
• Tanio sprzedam elektryczną maszynę
do szycia firmy Privileg. Odbiór Pietrowice Wlk., tel. 661-919-271.
• Tanio sprzedam telewizor Sony Trinitron 26 cali. Odbiór Pietrowice Wlk.,
tel. 661-919-271.
• Sprzedam suknię ślubną, cena 600 zł,
501-540-189.
• Muł, flot, węgiel. Szybka dostawa,
606-454-105.
• Sprzedam przyczepę wywrotkę, 6
ton. Cena do uzgodnienia, 606-454105.

TOWARZYSKIE
• 606-521-450, Radlin.
• Diablica, 669-460-221.
• Ładna 511-941-338.
• Beata 796-937-987.
• Angelika, 883-479-535.
• Pani 608-031-713.
• Rybnik, 728-129-863.

• Referenta ds. ubezpieczeń i likwidacji
szkód zatrudni firma transportowa
z Rybnika. Wymagana dobra znajomość angielskiego. Kontakt 32-42243-45.

• Węgiel, ekogroszek, miał, flot – luzem
i workowany. Tel. 608-315-746.
• www.komismax.strefa.pl – zobacz co
możesz dobrze kupić lub sprzedać.

• Komfortowo, Rybnik, 519-705-992.

• Firma wykończeniowo-budowlana
zatrudni pracownika z doświadczeniem w układaniu glazury (kafelkowanie) tel. 509-943-003.

• Muł od 100 zł, 692-236-095.

• Czarnula, 600-624-753.

• Zlecę remont strugarki czterostronnej, typ „SVITAVY” FTC 50, Wodzisław
ŚL, 502-452-347.

• Brunetka, 608-709-996.

• Zatrudnię kierowcę kat.C+E w ruchu
międzynarodowym i krajowym oraz
mechanika samochodowego. Kietrz
tel. 608-486-663.

• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki
Ludowej – płacę cenę amatorską, 77437-36-81, 694-070-838.

• Wodzisław, 19-latka, 721-179-815.

• Zatrudnię pracownika gospodarczego ślusarz-spawacz Kietrz, tel. 608486-663.

• Sprzedam meble z BRW, model Wiktor, używane zaledwie 3 lata, kolor
jasna jabłoń, tel. 606-663-957.

• Angelika, 697-797-379.
• Dojrzała, 660-821-989.

• Brunetka XL, 698-023-823.

• Kinga, 698-726-942.
• Wodzisław, 20 latka, 503-647-385.
• Szczupła Blondynka, 691-231-644.
• Daria, 696-135-564.

• Dziewczyny Fantasy, 660-173-134.
• Kaśka, Rybnik, 722-282-995.

• Zadbana 40-latka, 888-967-756.

• Claudia, 697-699-505.
• 880-725-239, Paris, Wodzisław.
• Malina, 880-131-950.
• Rybnik, 502-946-147.
• Ewa Rybnik, 797-683-006.
• Rybnik, 508-494-985.
• Nowa Rybnik, 723-332-204.
• Gabi, 661-613-025.
• Eromasaże, Rybnik, 795-250-485.
• Rybnik, blondynka, 888-422-206.

• Dona TS, 531-898-686.
• XL opalona, 795-787-902.
• Nowa Natasza, 883-240-771.

TRANSPORT
• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
mebli, materiałów budowlanych, etc.
Solidnie, ceny konkurencyjne, 667970-566.

TURYSTYKA
• Sklep narciarski, snoboardowy,
serwis, wypożyczalnia, czynny
od 6.12.2010 r., Racibórz, Słowackiego
57 (obok akademików PWSZ), 502-242548.
• Łap okazje! Egipt w styczniu od 1469
zł, Fuerteventura od 1439 zł. Ponadto
Lato 2011 w sprzedaży! Chorwacja
od 1035 zł. Zapraszamy! Biuro Podróży
WW, Św. Jana 1, Wodzisław Śl., 32-45555-00, www.wakacjeww.pl.

USŁUGI
• Kindergeld, podatek – Niemcy,
Austria, Holandia. Tłumaczenia, odnowienie Statu – Racibórz, 32-700-32-11.
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszelkiego rodzaju. Markizy balkonowe,
bramy. Producent i ceny producenta. Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.

• Biuro rachunkowe – usługi księgowe
„Biuroteka”, A. Zając, Racibórz, Szczęśliwa 5, 32-417-91-30, 502-658-848.
• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Usługi koparko-ładowarką, tel. 533080-184, 691-036-303.

• Odśnieżanie chodników, placów,
dróg, 508-255-954, 32-415-40-84.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/m kw. Producent z wieloletnią
tradycją. 3 lata gwarancji, 32-41517-32.
• www.podpiselektroniczny.gliwice.pl.
• Odśwież swoje meble i dywany na
święta. Profesjonalne czyszczenie
dywanów i mebli tapicerowanych,
mycie okien i przeszkleń, witryn,
tel. 692-509-691.

• Koparko – ładowarka, koparka, wyburzenia, ocieplanie budynków, tynki wewnętrzne, zewnętrzne, roboty ziemne,
brukarstwo, 604-207-218, 791-979-702.
• Drewno workowane, opałowe,
kominkowe (dąb, brzoza, buk) wraz
z dowozem, 606-118-496, 609-110496.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Nowo otwarte Biuro rachunkowe.
Wszystkie formy księgowości, tel. 601509-603.
• Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
mgr inż. Witold Figura Geodeta
uprawniony nr uprawn. 15058, 601615-612, www.witoldfigura@wb.pl.
• OFE - sms może cię uratowć, nie daj
się wylosować, 696-665-919.
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.
• Odszkodowania powypadkowe!
Najwyższe kwoty, wysoka skuteczność oraz krótkie terminy. Bezpłatna
wycena i doradztwo! 791-604-477.

USŁUGI REM.-BUD.
• Azbest, acekol, eternit – demontaż,
utylizacja, 792-013-569.
• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za m
kw./ doba, promocja zimowa 10 gr za
m kw., 660-782-402.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty architektoniczno-budowlane,
nadzory budowlane, kompleksowa
obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz,
32-410-82-81, 691-779-787.
• Wykończenia wnętrz, regipsy,
gładzie, kafelkowanie, malowanie,
itp. 502-299-708.
• Kompleksowe wykończenia wnętrz,
tel. 600-522-240, 32-451-72-10.
• Docieplanie domów, tynki mineralne, akrylowe, silikatowe, mozaikowe,
malowanie elewacji, 600-522-240, 32451-72-10.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.

TWOJE OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ JEDNOCZEŚNIE W 3 GAZETACH I NA PORTALU W INTERNECIE
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• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie.
Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
dociepalnie od 40 zł m kw. Firma MK,
tel. 509-943-003.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy. 603411-536.

• Tanio i solidnie wykończenie wnętrz.
Malowanie, gładzie, panelowanie oraz
wstawianie drzwi i okien, 791-349-480.
• Dachy, remonty, odśnieżanie, 511585-405.
• Usługi remontowe od sufitu po podłogi. 666-829-092.
• Usługi remontowo-budowlane,
www.sargabud.orangespace.pl, tel.
503-626-748.

• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynkowanie agregatem. Dekortynk, 32-41518-64, 691-717-839.

• Usługi ogólnobudowlane, ocieplanie
poddaszy, płyty gipsowe, sufity, ściany,
kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, gładzie, posadzki, 509-850-018.

• Firma rem.-bud. wykonuje kompleksowe remonty mieszkań, sklepów,
domków jednorodzinnych oraz
budynków. Konkurencyjne ceny.
Tel. 721-658-561 lub 723-516-441.

• Instalacje wod.-kan., c.o., gaz,
kotłownie gazowe, olejowe, węglowe.
Kotły z podajnikiem. Krótkie terminy
realizacji, 507-061-599.

• Docieplanie budynków, cena za metr
kwadratowy 40 zł, wolne terminy 2011,
szybko, tanio, solidnie, 785-730-556.
• Elektryczne instalacje – kompleksowo z materiałem, 515-364-733 lub 32755-27-33 www.elektrocom.pl.
• Gładź, malowanie, tel. 691-718-657.
• Firma ogólnobudowlana oferuje
usługi w zakresie tynkowania, płytkowanie, motaż płyt g.-k., gipsowanie,
888-197-478.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaik, paneli, schody, sprzedam polerkę parkietową mało używaną 45-78293, 506-985-357, 513-134-616 Mrówka.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe, szafy przesuwne. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne, brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, płyty gipsowo-kartonowe, gładzie
bezpyłowo, 601-381-421.
• Kafelkowanie, panele, gładź gipsowa,
ocieplenia, malowanie, montaż płyt
gipsowych, drzwi i okien, 32-451-7580, 692-992-670.
• Kol-Mag usługi remontowo-budowlane, montaż okien, drzwi, paneli, malowanie, tapetowanie, montaż płyt k.-g.,
697-584-131.
• Montaż płyt k.-g., adaptacje poddaszy, kafelkowanie, gładzie bezpyłowe
oraz szlifowane, malowanie, szalowanie schodów. Tel. 501-550-880.
• Usługi remontowo – budowlane,
solidne wykonanie, zawsze na czas,
tel. 518-810-591.
• Malowanie mieszkań, elewacji, dachów, gładzi, panele podłogowe, odśnieżanie dachów, tel. 514-666-992.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.

• Kolektory słoneczne płaskie i próżniowe, kotłownie ekologiczne – skorzystaj z dotacji funduszy ochrony
środowiska, 507-061-599.

• Wykończenie wnętrz, malowanie,
docieplenia, kafelkowanie, gładź, płyty
gipsowe, 661-741-625.
• Firma ogólnobudowlana oferuje:
usługi budowlane, budowa domów,
dachy, szałowanie schodów, wylewki, kompleksowe wykończenia
wnętrz, 516-121-066.
• Wywóz gruzu w kontenerach, transport piasku, żwiru, łupku. Usługi koparko-ładowarką, wykopy. Wyburzenia, rozbiórki domów. Sprzedaż kostki
granitowej. Utwardzanie nawierzchni,
606-454-105.
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie nadzorów budowlanych, 695-638650, 32-415-16-45.
• Salon Meblowy Basztowa w Raciborzu – zakupione u nas meble
dostarczamy bezpłatnie do krajów
Unii Europejskiej. Tel. 32-415-07-78.

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

ZDROWIE
DERMATOLOGIA

• Prywatny gabinet dermatologiczny
– Klaudia Krężel, przyjmuje w pn. 16.00
– 18.00. Racibórz, Wojska Polskiego
26b/7, 608-339-478.
• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. – pt. 15.00 – 17.00,
tel. 32-415-37-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, www.derma.neostrada.pl,
tel. 32-415-37-50.

• Specjalista dermatolog Renata Skaźnik-Hanslik, choroby skóry, włosów,
paznokci, nowoczesne leczenie trądzika, mikrodermabrazja (korundowa,
diamentowa, wodna), peelingi lekarskie, laserowe usuwanie brodawek,
blizn, guzków, nowość fraksel, redukcja przebarwień, zmarszczek i innych
defektów, 668-271-822.

LARYNGOLOGIA

DIAGNOSTYKA USG

OKULISTYKA

• Specjalista laryngolog, Urszula Krężel,
przyjmuje pn., czw., 16.00 – 18.00. Racibórz, W. Polskiego 22/8, 692-430-970.
• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30
– 18.00, Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501-287-739.

• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150,
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
USG – Kolor – Doppler, przepływy, 32729-40-68, 32-724-24-20, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17,
Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny
pn. godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.

• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn., wt.,
czw., pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669,
www.usg-raciborz.pl.

• Psychiatria. Przyjęcia codziennie
w terminie dogodnym dla klienta. Teresa Sowińska, Racibórz, Wyszyńskiego 16/1, 32-417-84-91.

ENDOKRYNOLOGIA

• Irena Leśnik, specjalista chorób wewnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości, menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka
19, 606-399-821, 32-419-92-90.
INTERNISTA

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

• Kardiologia Dziecięca i Dorosłych.
UKG, próby wysiłkowe, holtery EKG,
RR specjaliści Jadwiga Rapnicka, Piotr
Jarski, Neuro-Med, Racibórz, Skłodowskiej 12 a, 32-414-96-93.
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista
kardiolog, poniedziałki, środy 17.00
– 18.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego
6a/6, 602-695-679. Obowiązkowa rejestracja, 32-415-39-89.
• NZOZ Neuro-Med przyjmuje zapisy
w ramach NFZ do poradni kardiologicznej, medycyny sportowej, preluksacyjnej (badanie stawów biodrowych
niemowląt), Racibórz, Marii Skłodowskiej 12 a, 32-414-96-93.

PSYCHIATRIA

REHABILITACJA

• Reh-Dom rehabilitacja w domu pacjenta, Gaworowski Piotr, 796-676-776
Dojazd gratis.
STOMATOLOGIA

• Przychodnia Stomatologiczna Walux.
Leczenia na NFZ. Wybielanie w godz.,
Racibórz, Żółkiewskiego 11/1, 781-988202.
URODA

• Medycyna estetyczna Racibórz. Spektakularne efekty lekarskich zabiegów
odmładzających, kwas hialuranowy,
mezoterapia, botox, korekcja ust,
twarzy. Laserowe usuwanie przebarwień, tatuaży, blizn, fraksel. Depilacja
(IPL). Zamykanie naczynek, żylaczków
(scleroterapia, kamera venlight), 602462-057.

ZWIERZĘTA
• Sprzedam yorki. Krycie, 781-015-432.
• Tresura psów bez udziału właściciela, wszystkie rasy, 609-520-808.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.

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

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.
RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.
tel. 32 424 94 82, 32 455 18 90.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� FIAT GRANDE PUNTO
2008/9 19.900 zł
2� FORD FOCUS
2006 24.000 zł
3� OPEL ASTRA II
2006 18.500 zł
4� OPEL ASTRA III
2007 26.500 zł
5� RENAULT CLIO II
2006 14.900 zł
6� RENAULT SCENIC GRAND
2007 36.500 zł
7� RENAULT CLIO III
2006 25.900 zł
8� SKODA FABIA
2007 17.900 zł
9� SKODA OCTAVIA
2006 36.900 zł
10� VOLKSWAGEN POLO
2002 15.900 zł
11� PEUGEOT 206
2005 12.900 zł
12� AUDI A4
2003 33.500 zł
13� FIAT DOBLO 5-osobowy
2007 22.900 zł
14� MERCEDES A160
1999 14.900 zł
15� RENAULT THALIA
2007 18.500 zł
W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS”

Rybnik – Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik – Wodzisław)
• VW PASSAT 2006 2,0TDI 140KM krajowy, I wł.
• VW GOLF V 2006 1,9 TDI 105KM krajowy, I wł.
• VW GOLF PLUS 2006 1,9TDI klima,krajowy I wł
• VW POLO 1,2 12V 2003 KLIMA, 5drz., metalik
• HYUNDAI i20 2009 1,4 CRDi klima,ABS, metalik
• OPEL VECTRA 2006 1,9 CDTI 120KM kraj, I wł.
• OPEL ASTRAIII kombi 1,7CDTI klima,kraj, I wł.
• OPEL ASTRA III 2007 1,6 combi,klima,kraj, I wł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI 75KM kraj, I wł.
• PEUGEOT 206 2003 i 2002 1,1 krajowy, I wł.
• SKODA OCTAVIA 2007 1,9 TDI 105KM klima
• SKODA OCTAVIA 2006 1,9 TDI krajowy, I wł.
• FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, I wł.
• FORD FOCUS combi 2003 1,8 TD klimatr., kraj
• FIAT PUNTO II 2000 1,2 80KM 5d.krajowy, I wł.
• RENAULT SCENIC II 2006 1,5 DCI klimatronik
• SUZUKI SWIFT 1999 1,3 krajowy, Iwł., metalik
• SEAT LEON 1,4 16V 2000 ABS, el.sz., krajowy
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI KLIMATR.
• SAAB 900 1994 2,0T 185 KM stan bardzo dobry
SKUPUJEMY SAMOCHODY ZA GOTÓWKĘ

PŁACIMY NAJ LE PIEJ!

Salon czynny: pn. – pt. 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 13.00
www.tomas.pl
salon@tomas.pl

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

Wodzisław – Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka

Rok

Cena

FIAT CROMA 1,9 JTD DYNAMIC

07r.

32,900
34,900

CITROEN C8 2,0 HDI 7 miejsc

06r.

RENAULT CLIO 1,2 16V 5 drzwi klima
VW PASSAT 2,0 TDI 170 KM COMFORT
kombi
VW GOLF 5 1,9 TDI 105 KM 5 drzwi
COMFORTLINE
VW GOLF 5 1,9 TDI 105KM 5 drzwi
TRENDLINE
OPEL MERIVA 1,7 CDTI ENJOY 100 km

05r.

16,500

06r.

43,900

06r

32,900

05r

28,500

04r.

19,900

OPEL CORSA 1,4 16V 5 drzwi

09r.

36,500

OPEL ASTRA 1,7 CDTI 5 drzwi navi

05r

27,900

OPEL ASTRA 17 CDTI COSMO kombi

05r

28,900

TOYOTA COROLLA 1,4 D4d 3 drzwi
FORD TRANSIT CAMPER ELNAGH
6 miejsc
CITROEN C4 1,6 HDI NAVTEC 5 drzwi

05r.

25,900

93r.

44,900

08r.

30,900

AUDI A4 1,9 TDI 115 KM S-LINE kombi
PEUGEOT 207 CC kabriolet 1,6 16V
klima
MERCEDES SPRINTER 208 9 miejsc
oryginał
OPEL VECTRA 1,9 CDTI kombi
COMFORT GOLD
SEAT CORDOBA 1,4 TDI klimatyzacja

01r.

21,900

04r.

19,900

03r.

29,900

06r.

35,900

06r.

23,900

Ceny samochodów zawierają 22% VAT
Skupujemy samochody bezwypadkowe,
do 7 lat – także z kredytem bankowym!
Czynne od 800 – 1800, w okresie zimowym do 1700
Kredyty samochodowe i ubezpieczenia na miejscu!

30 radni
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NOWA RADA GMINY
2010 – 2014
Lubomia

Barbara Szczepka
60 lat
KWW Barbary
Szczepki
187 głosów

Maria Franiczek
47 lat
KWW Ruch Demokracji
Samorządowej
247 głosów

Zbigniew Szuba
42 lata
KWW Naprzód Gmino
337 głosów

Beata Kopel
40 lat
KWW Naprzód Gmino
233 głosy

Gabriela Świerzy
47 lat
KWW Naprzód Gmino
147 głosów

Marek Szebesta
42 lata
KWW Wspólne Sprawy
198 głosów

Bogusław
Wawrzyńczyk
44 lata
KWW Jedność
168 głosów

Marek Jęczmionka
30 lat
KWW Naprzód Gmino
263 głosy

Andrzej Godoj
47 lat
KWW Naprzód Gmino
252 głosy

Roman Bizoń
53 lata
KWW Naprzód Gmino
342 głosy –
przewodniczący rady

Jarosław Pawełek
29 lat
KWW Naprzód Gmino
282 głosy

Antoni Pawełek
58 lat
KWW Naprzód Gmino
340 głosów

Krystyna Kuczera
53 lata
KWW Krystyny
Kuczery
253 głosy

Łucjan Wendelberger
60 lat
KWW Naprzód Gmino
93 głosy
– wiceprzewodniczący
rady

FREKWENCJA WYNIOSŁA

43,55%

Seraﬁn Zdziebko
70 lat
KWW Naprzód Gmino
232 glosy

Fotograﬁe radnych nowych rad miast i gmin będziemy systematycznie publikować co tydzień
PROMOCJA

PROMOCJA NOWOROCZNA!

W tym miejscu reklama

z 20% RABATEM

Tu może być Twoja firma
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: tel.
Oferta ważna tylko do końca STYCZNIA 2011 r.

32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

reklama 31
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Wodzisław-Kokoszyce, ul. Smolna 28, tel. 32-456-21-83

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:

17. WODZISŁAW ŚL., os. 1. Maja. Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 54,12 m² + blaszany garaż. Kuchnia
z oknem w wyposażeniu kuchni zostana meble kuchenne, łazienka wykafelkowana z kabiną prysznicową. 2 balkony. Drzwi wejściowe do mieszkania
Gerda, cena: 125 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO

1. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne,
3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m², położone na II
piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W pokojach na podłodze - panele, łazienka - ściany w panelach. Cena: 148 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
SPRZEDAJĄCY.

18. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4-pokojowe + garderoba o pow. 83,10 m². III piętro, niski
blok. Kuchnia połączona z dużym pokojem. W dużym
pokoju na podłodze parkiet, w kuchni, łazience, wc i
przedpokoju na podłodze kafelki, w dwóch pokojach
na podłodze deska berlinecka. Łazienka wykafelkowaSPRZEDAJĄCY.
na z kabina prysznicowa, nowy grzejnik, wc wyka3. RADLIN, ul. Wiosny Ludów. Mieszkanie o pow. felkowane. W całym mieszkaniu wymienione drzwi.
35,30 m², składające się z 1 pokoju, kuchni z oknem, Mieszkanie posiada duży balkon. Kabel TV sat rozprołazienki i przedpokoju. Mieszkanie położone jest na II wadzony w całym mieszkaniu. Cena: 190.000 zł.
piętrze w niskim bloku. Do mieszkania przynależna jest
piwnica. W sąsiedztwie bloku znajduje się park leśny. 19. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow. 84 m²,
4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka w mieszOferta godna polecenia. Cena: 59 000 zł.
kaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł. PROWIZJĘ
4. WODZISŁAW ŚL., ul. A. Ludowej. 2-pok. o pow.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
56,64 m², kuchnia z oknem, okna nowe. Łazienka wykafelkowana. W kuchni na podłodze i między szafkami 20. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1-po- kafelki, w pokojach na podłodze panele. C.O. z sieci. kojowe o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe
Cena: 95 000 zł.
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła woda z
5. WODZISŁAW ŚL., ul. 26. Marca, rejon apte- sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 75 000 zł.
2. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie o pow. 38,47
m², położone na parterze, 2 pokoje, łazienka wykafelkowana, okna PCV, w pokojach na podłodze nowe
panele. Cena: 85 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO

ki całodobowej. Mieszkanie 2 pokojowe o pow.
36 m², w niskim bloku 5-piętrowym, położone
na IV piętrze. Kuchnia z oknem, balkon, okna nowe
PCV. Cena: 89 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO

SPRZEDAJĄCY.

21. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie
4-pokojowe o pow. 72,56 m², położone na I piętrze
w niskim bloku. Kuchnia z oknem, łazienka wykafelkowana, wc osobno (podwieszany), w pokojach na
podłodze nowe panele. 2 balkony. Cena: 159 000 zł.

6. WODZISŁAW ŚL. ul. 26 Marca. Mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 38,5 m², położone w niskim bloku.
Kuchnia z oknem. Okna nowe w całym mieszkaniu.
W pokojach i przedpokoju na pogłodze parkiet + wykładzina dywanowa. W kuchni, łazience na podłodze
kafelki. W całym mieszkaniu gładź gipsowa. Czynsz na
2 osoby razem z CO: 350 zł. Cena: 89 000 zł.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

7. WODZISŁAW, ul. Bracka. Mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 45,91 m². Mieszkanie położone jest na
II piętrze w bloku 3-piętrowym. Kuchnia z oknem, okna
nowe w całym mieszkaniu. Nowe drzwi wejściowe.
Łazienka wykafekowana, balkon. Cena: 125 000 zł.

23. WODZISŁAW, ul. Wojska Polskiego. Komfortowe
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 45,98 m².
Kuchnia z oknem, okna nowe w całym mieszkaniu. W
wyposażeniu kuchni zostaną: meble kuchenne, lodówka, kuchenka, zlewozmywak. W przedpokoju zostanie
szafa zrobiona pod zabudowę. Łazienka po remoncie:
wykafelkowana wanna rogowa,wymieniony junkers
i sanitariaty. W pokojach na podłodze nowe panele,
ściany gładź gipsowa. Balkon wykafelkowany, cena:
135 000 zł.

22. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4-pokojowe o pow. 83,68 m², w niskim bloku. Kuchnia z
oknem, okna PCV, łazienka, wc osobno, spiżarka, 2
przedpokoje, balkon. Możliwość zamiany na mieszkanie 2-pokojowe. Cena: 165 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
TYLKO SPRZEDAJĄCY.

8. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 64 m². Kuchnia z oknem
połączona z dużym pokojem, łazienka, wc osobno- wykafelkowane. W pokojach na podłodze - deska berlinecka. W cenie mieszkanie zostanie zabudowana
szafa w sypialni i w przedpokoju oraz meble kuchenne. 24. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie 2Balkon, okna nowe. Cena: 190 000 zł.
pokojowe o pow. 46,14 m². Mieszkanie położone na
9. WODZISŁAW ŚL., ul. PCK, 2-pokojowe mieszkanie III piętrze. Kuchnia z oknem, balkon. Cena: 99 000 zł.
o pow. 44,5 m², położone na IV p., kuchnia z oknem, PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
balkon. Cena: 89 500 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO

DOMY DO SPRZEDANIA:

SPRZEDAJĄCY.

10. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. Mieszkanie 2-pokojo- 1. BEŁSZNICA, ul. Raciborska. Nieruchomość jest
zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 176
we o pow. 46,88 m², II p. balkon, cena: 114 000 zł
m² - do kapitalnego remontu i zabudowaniami go11. WODZISŁAW, M-4 ul. Przemysława. Mieszkanie spodarczymi do kapitalnego remontu. Nieruchomość
3-pokojowe o pow. 60,42 m², III piętro, niski blok, położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul.
cena: 192 000 zł.
Raciborskiej z ul. Wałową. Działka o pow. 1 810 m² o
12. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m². wym. 44 x 41 m, uzbrojona w wodociąg i sieć elekMieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z tryczną. Istnieje mozliwość podłączenia telefonu i
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 zł. gazu. Cena 120 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

2. GODÓW ul. 1 Maja. Nowy komfortowy dom o
pow. użyt. 160 m². 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki , CO:
gaz. Dom ocieplony wełną mineralną. Parcela: 820
m². Na parceli znajduje sie garaż na dwa samochody.
Cena: 540 000 zł.

13. WODZISŁAW ŚL., ul. 26. Marca. Mieszkanie 2 pokojowe o pow. 38 m², połozone na V pietrze. Pokój
duży połączony z aneksem kuchennym. Łazienka
wykafelkowana. W duzym pokoju i przedpokoju na
podłodze panele, w małym pokoju na podłodze par- 3. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom idealkiet. Cena: 90 000 zł.PROWIZJĘ PŁACI TYLKO nie nadający się na dwie rodziny. Parter: 3 pokoje,
SPRZEDAJĄCY.
kuchnia, łazienka, piętro: to samo, dach kopertowy po14. WODZISŁAW ul. 26 Marca. Mieszkanie 3-pokojo- kryty papą, okna nowe w całym budynku. Dom podwe o pow. 62,11 m², położone na VI piętrze. Wejście piwniczony częściowo. parcela: 4 940 m². Na parceli
do wszystkich pokoi osobne, kuchnia z oknem, łazien- znajduje się budynek gospodarczy + stodoła. Cena:
ka, wc osobno. Balkon. Cena: 149 000 zł. Mieszkanie 450 000 zł.
wolne od zaraz.
4. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy parte15. WODZISŁAW, ul. Przemysława, Mieszkanie 2-po- rowy dom o pow. 120 m² częściowo podpiwniczony.
kojowe o pow. 50,45 m², II piętro Łazienka po remon- Parter - salon z kominkiem połączony z kuchnią, pocie, wykafelkowana do suﬁtu, wanna nowa antypośli- kój mały, łazienka, poddasze - sypialnia, 1 pokój, duża
zgowa z uchwytem.W kuchni, przedpokoju i łazience łazienka, garderoba. Co: gaz + węglowe (2 piece).
na podłodze kafelki. Kuchnia z oknem, okna nowe Parcela: 857 m². Na parceli garaż + wiata. Działka
PCV w całym mieszkaniu. Korytarz zamykany do kilku ogrodzona i zagospodarowana, plac wyłożony kostka
mieszkań. Monitoring w bloku. Nowy domofon, duza brukową. Cena: 450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
piwnica + komórka w mieszkaniu. Cena 118 000 zł. SPRZEDAJĄCY.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

6. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy całkowicie podpiwniczony. Parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
piętro: 2 pokoje, 1 pokój, kuchnia oraz łazienka – do
wykończenia. Nowe okna PCV od środka w kolorze
białym na zewnątrz orzech. CO: węglowe. Dach nowy
betonowy pokryty papą. Parcela: 735m². Cena: 360
000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

9. WODZISŁAW ŚLĄSKI. Do wynajęcia murowana
hala handlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość
hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia, szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zł / 1 m².

OBIEKTY KOMERCYJNE DO SPRZEDANIA
1. RYDUTOWY, ul. Jadwigi. (targowisko). Do
sprzedania pawilon handlowo-usługowy o pow.
26 m². Pawilon składa się z sali sprzedaży 19 m²
+ zaplecze 7 m² oraz WC. Okna PCV. CO we własnym zakresie (obecnie jest elektryczne). Parcela:
59 m². Cena: 71 980 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO

7. PSZÓW, ul. K. Miarki. Dom typu wysoki parter.
3 pokoje, kuchnia ze spiżarką i oknem, łazienka, hol,
okna na parterze PCV pięciokomorowe, wysokie piwnice ogrzewane - do adaptacji na mieszkalne. Nowy
piec ECO do centralnego ogrzewania. Parcela: 5 269
m². Dom oddany do użytku w 2002 roku. Dobre po- SPRZEDAJĄCY.
łożenie na prowadzenie działalności gospodarczej. W
pobliżu: szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, sklepy. 2. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek hanCena: 440 000 zł (do negocjacji). PROWIZJĘ PŁACI dlowo-usługowy o pow. użyt. 250 m², poddasze do
zagospodarowania (idealnie nadaje się na mieszkanie).
TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Parcela: 563 m², cena: 123 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
8. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwniczo- TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ny, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż, Parcela:
600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO 3. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.położony na działce o pow. 528 m², stan surowy zamknięSPRZEDAJĄCY.
ty, dach dwuspadowy pokryty dachówką (graﬁtową),
9. RYDUŁTOWY. Dom stan surowy zamknięty o pow. okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.
130 m² położony na parceli o pow. 1 490 m². Garaż w
4. WODZISŁAW Śl. ul. Chrobrego. Budynek mieszkalbudynku na dwa samochody. Cena: 349 000 zł.
no-usługowy pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m².
10. RYDUŁTOWY, Dom piętrowy idealnie nadający się Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5 m i
na dwie rodziny, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki wykafel- 2m. Budynek przygotowany jest pod aptekę zgodnie
kowane. Dom podpiwniczony całkowicie, c.o. węglo- z nowym prawem fermaceutycznym. CO: gazowe.
we. Parcela: 1 549 m². Na parceli znajduje się garaż Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
wolnostojący. Cena: 290 000 zł.
5. WODZISŁAW ŚL, ul. Górnicza. Magazyn o pow.
11. TURZA ŚLĄSKA. Nowy dom parterowy z podda- 442 m² położony w terenach przemysłowych o konszem użytkowym o pow. całk. 150 m².- do niewiel- strukcji stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka w
kiego wykończenia. 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc.
magazynie betonowa. parcela: 550 m² z możliwością
Garaż połączony z domem. CO: węglowe piec z podajdokupienia sąsiedniej parceli (teren przemysłowy) w
nikiem. Parcela: 970 m². Cena: 365 000 zł.
zależności od potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1 m²
12. WODZISŁAW, ul. Odrodzenia. Dom piętrowy pod- - 122 zł. Cena: za magazyn: 366 000 zł.
piwniczony całkowicie z lat 80-tych. Parter: 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, piętro: 3 pokoje, kuchnia, łazienka. 6. WODZISŁAW ŚL., os. Dąbrówki. Lokal handl.Okna drewniane starszy typ. Dach płaski betonowy usług. o pow. 32,80 m², c.o. z sieci, woda ciepła z
pokryty papą. CO węglowe. Dom wymaga remontu. sieci, dojazd drogą asfaltową. Cena: 99 000 zł.

Na parceli znajduje się budynek gospodarczy. Cena: 7. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt magazynowo139 000 zł.
usługowo-biurowy położony w streﬁe przemysłowej.
13. WODZISŁAW ul. Goździkowa (rejon szkoły budow- W skład obiektu wchodzą: dwie hale z bramami rololanki). Dom o powierzchni 190m². Parter: 3 pokoje (1 wanymi – możliwość wjazdu samochodem ciężaropokój z kominkiem), łazienka, pralnia, kotłownia, ogród wym, dwa magazyny, pom. socjalne, trzy pom. biurozimowy. Piętro: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo- we. Obiekt częściowo podpiwniczony. Parcela: około
kój. Poddasze: do zagospodarowania. Garaż połączo- 1 000 m², własny utwardzony parking. Nieruchomość
ny z domem. Parcela: 835 m², zagospodarowana z jest całkowicie ogrodzona. Cena: 498 000 zł.
oczkiem wodnym. Co: węglowe. Dach dwuspadowy 8. WODZISŁAW, ul. M. Dąbrowskiej. Nieruchomość
pokryty blachą ocynkowaną. Cena: 490 000 zł.
komercyjna o pow. użyt. budynków 1498,10 m², pow.
działki 27 499 m². Nieruchomość zabudowana jest:
1. budynek administracyjny o pow. 505,40 m²
DO WYNAJĘCIA:
1. LUBOMIA, ul. korfantego. do wynajęcia pom. 2. portiernia o pow. 27,60 m²
handl.-usług. parter pow. ok. 200 m² cena najmu 3. Wiata o pow. 195 m²,
1000 zł/ m-c, piętro, ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c. 4. Obiekt jednokondygnacyjny o pow. 210,80 m²
5. Obiekt dwukondygnacyjny o pow. 457,40 m²
2. MSZANA, ul. 1 Maja. Do wynajęcia nieruchomość 6. budynek nadszybia o pow. 45,90 m²
zabudowana murowanym pawilonem handlowym, 7. budynek rozdzielni elektrycznej o pow. 54 m².
piętrowym o powierzchni użytkowej 520 m². Istnieje Nieruchomość ogrodzona. Cena 2 200 000 zł.
możliwość wynajęcia parteru lub piętra. Duży parking.
9. WODZISŁAW, os. 1-Maja, (teren po byłej kopalCzynsz najmu: 15 zł /1 m² netto + media.
ni 1 Maja). Nieruchomość komercyjna o pow. działki
3. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany 11 260 m², zabudowana budynkiem hali produkcjnej
budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m² + pow. 1372 m² wyposażona w suwnicę, oraz przylegająmurowany budynek garażowy o pow. użyt. 123 m² + cy do hali budynek pietrowy socjalno- biurowy o pow.
parcela około 4000 m². Czynsz najmu 3 600 zł. / 1 m-c 934 m² w stanie surowym zamkniętym. Nieruchomość
4. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia działka położona jest około 2 km od zjazdu z autostrady A1,
o powierzchni 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa. cena: 2 500 000 zł.
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena najmu
DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.
5. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I piętrze 1. BĄKÓW, ul. Sadowa, gm. Strumień. Działka rekrelokal biurowy o powierzchni 100 m², składający się z acyjna o pow. 7 463 m², cena: 80 000 zł.
jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na ła- 2. BLUSZCZÓW. Działka o powierzchni 6 219 m² z
zienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking. Lokal możliwością zabudowy zagrodowej. Teren płaski.
znajduje sie w budynku hurtowni materiałów budow- Media do podłączenia około 100 m. Dojazd droga aslanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr 49 trasa faltową, następnie 100 m drogą gruntową. Cena: 37
Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200 zł brutto (do 000 zł.
negocjacji) + media.
3. CZYŻOWICE. Działka mieszk. o pow. około 1000
6. WODZISŁAW, ul. Jastrzębska. Do wynajęcia lokal m² (w trakcie podziału). Szerokość działki 19 m + drona o pow. 20 m² na parterze, czynsz najmu 30 zł netto ga z boku działki o szerokości 5 m, cena: 45 000 zł.
/ 1 m², pomieszczenie magazynowe o pow. 50 m² i
4. CZYŻOWICE, do sprzedania las mieszany o pow.
180 m², czynsz 11 zł netto / 1 m².
3 309 m², cena: 82 500 zł.
7. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia budynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą. 5. GODÓW. Do sprzedania działka o pow. 2 194 m²,
Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne z dojazd z dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltoprawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach dwu- wa, z drugiej droga gruntowa.Woda na działce, enerspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m². czynsz gia obok działki, wymiary dzialki 17 x 129 m, cena:
najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.
62 000 zł.

5. ODRA, ul. Krótka. Do zamieszkania dom parterowy
16. WODZISŁAW ŚL., os. 1. Maja. Mieszkanie 4-poko- 4 pokoje, kuchnia, łazienka, podpiwniczony częściowo, 8. WODZISŁAW ŚL., ul. Bogumińska do wynajęcia 6. GOŁKOWICE, działka budowlana o pow. 1 063 m².
jowe o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem, parcela: 740 m², cena: 150 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis, dzia- Dojazd droga asfaltowa, wymiary działki 29 x 36,5 m.
łal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
Cena: 63 000 zł.
TYLKO SPRZEDAJĄCY.
okna nowe, cena: 129 000 zł.

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

7. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m², cena:
60 zł/ 1m², działki w drugiej lini zabudowy o pow. 850
m², 838 m², 837 m², cena: 50 zł / 1 m².

27. TURZA ŚLĄSKA, ul. Wodzisławska. Działka budowlana o pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dojazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł.PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

28. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położona
działka budowlana z rozpoczętą budową domu (obecnie wylane fundamenty i zalana płyta, projekt domu o
powierzchni użytkowej 134 m²) działka o powierzchni 3 477 m², 1/3 działki zalesiona lasem mieszanym.
9. ŁAZISKA, ul. Dworcowa. Działka bud.-rolna o pow. Przyłącze energii i wody. Gaz obok działki do podłą5 071 m², szerokość działki 32,5 m. Uzbrojenie: woda, czenia. Oferta godna polecenia. Cena: 175 000 zł.
gaz, telefon, (energia: słup na działce ze skrzynką, PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
licznik do założenia). Dojazd droga asfaltowa. Cena:
29. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Działka o powierzch125 000 zł.
ni około 1000 m² (obecnie jest w trakcie podziału,
10. MSZANA, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna powierzchnia po podziele będzie około 1 000 m²) przeo pow. 10 192 m² przy zjeździe z budowanej autostra- znaczona pod budowę domu jednorodzinnego z garady A1, przezn.: budowa stacji paliw płynnych, stacja żem. Szerokość działki 25 m. Dojazd bezpośrednio z
tankowania gazem LPG, komisu samochodowego, ho- drogi asfaltowej ul. Chrobrego, cena: 54 000 zł.
tel z restauracją, myjnia, Cena: 1 800 000 zł.
30. WODZISŁAW ŚL., Turzyczka, ul. Starowiejska.
11. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow. Działka bud.-rolna o pow. 3 066 m². Uzbrojenie do
3 091 m², połozona w terenach MN1, R przy głów- podłączenia. Dojazd drogą asfaltową, a następnie 100
nej ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do ulicy m drogi utwardzonej. Cicha, spokojna okolica. Cena:
Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do podłącze- 99 000 zł.
nia. Cena: 119 000 zł.
31. WODZISŁAW, ul. Wilcza (blisko centrum) Działki
12. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o pow. mieszkaniowe o pow. 937 m² – cena: 55 000 zł,
2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształcenia na działka o pow. 2969 m² – cena: 119 000 zł. Media
obok do podłączenia. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
8. GORZYCE ul. Prusa. Działka bud.-rolna, pow.
2681 m². Położona w drugim pasie zabudowy.
Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do podłączenia.
Cena: 55.000 zł.

13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Dwie działki budowlane: jedna o pow. 2 122 m² położona w drugim pasie i zabudowy – cena: 38 000 zł, druga działka położona w trzecim pasie zabudowy o pow. 3 297 m². Cena: 25 000
zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

SPRZEDAJĄCY.

32. WODZISŁAW ŚL., ul. Bogumińska Działka budowlano-handlowa o powierzchni 1326 m². Położona w
trzecim pasie zabudowy od ulicy Bogumińskiej. Rejon
targowiska miejskiego, stadionu, urzędu miejskiego. Działka z dwóch stron obsadzona jest sadzonka14. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka o pow. 1 286 m² po- mi sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99 000 zł.
łożona w terenach mieszkaniowych, wym.: 25 x 50. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Dojazd drogą asfaltowa. Całkowicie ogrodzona siatką.
33. WODZISŁAW - JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.
Uzbrojenie obok działki. Cena: 59 000 zł.
Działka o pow. 3 530 m², położona w terenach miesz15. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszkaniowa o kaniowych. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 123 000
pow. 1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy. zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ
34. WODZISŁAW ŚL., ul. Radlińska. Działka o pow.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
6 100 m², położona na terenach usługowych, cena:
16. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700 80 zł/ 1 m².
m², dojazd droga asfaltowa, media przy działce. Cena:
95 000 zł.
17. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna
o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.

OFERTA SPECJALNA

18. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rolna o pow. 5 107 m². Na działce znajdują się
2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł.
19. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120 m²,
3/4 działki położone jest w terenach mieszkaniowych.
Działka uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na działce znajduje się piętrowy budynek murowany o wym.
9 x 7 m. Parter: dwa garaże, piętro: pom. socjalne o
wysokości 2,20 m. Dojazd drogą utwardzoną - około
100 m. Cena: 199 000 zł.
20. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna
o pow. 3 330 m². Działka położona jest w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren usług
o dowolnej funkcji. Cena: 895 000 zł.
21. RYBNIK, ul. Małachowskiego. Działka mieszkaniowa o pow. 806 m² – 69 000 zł. II działka o pow. 838
m² cena: 72 000 zł. Kształt działek kwadrat, teren płaski. Spokojna okolica, otoczenie domy jednorodzinne.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

22. RYDUŁTOWY ul. Bohaterów Warszawy. Działka o
powierzchni 1 058 m² położona w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wymiary działki 19 x
58 m. Dojazd droga asfaltowa. Media w granicy działki. Cena: 95 000 zł.

MIESZKANIE do sprzedania pozycja nr 20
(nowy opis i zmiana ceny) Wodzisław ul.
Przemysława OKAZJA! Mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 72,56 m², położone na I
piętrze w niskim bloku. Kuchnia z oknem, łazienka- wykafelkowana, wc- osobno (podwieszany), w pokojach na podłodze nowe panele.
W cenie mieszkania zostanie w przedpokoju
wbudowana szafa COMANDOR, w łazience
zostaną meble łazienkowe oraz meble kuchenne wraz z kuchenką. Mieszkanie posiada
2 balkony. Cena: 149 000 zł.

23. RYDUŁTOWY, ul. Krzyżkowicka (blisko centrum)
działka budowlana o pow. 1 391 m², na działce znajduje się starszy budynek murowany (były warsztat) uzbrojenie: energia, siła, woda, cena: 59 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

24. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana o
powierzchni 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
25. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.
26. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane o
pow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek minimalana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m². PROWIZJĘ
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny
na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie.
Parter: 5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5
pokoi, kuchnia, łazienka. Parcela: 2 800 m²
- zagospodarowana. Na parceli znajdują się
2 garaże, cena: 299 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI
TYLKO SPRZEDAJĄCY.

Powyżej tylko wybrane oferty. Pełna oferta w Internecie: www.domian.pl i gazeta „Inwestuj w nieruchomości”

PREZYDENT MIASTA
Wodzisławia Śląskiego
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, zostały wywieszone do
publicznej wiadomości na okres 21 dni sporządzone wykazy niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śl. przeznaczonych
do sprzedaży :
1. W drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 83 m², mapa
1 W-R , obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr KW 44550-W, położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca,
2. W drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 35
m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr 44550-W, położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Liliowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, opisanej w księdze wieczystej nr KW 34437-W,
3. W drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 404
m², mapa 2, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr KW 44550-W,
położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej, w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej opisanej w księdze wieczystej nr KW
27000-W,
4. W drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy położonej w
Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca 42/56.
Wykazy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl

ZAKŁAD STOLARSKI
Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!

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

W A R S Z TAT S T O L A R S K I

rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE
oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!
47–403 RACIBÓRZ , ul. Kręta 8
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

32 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 4 stycznia 2011 r.

KAMIENIARSTWO

WYPRZEDAŻ

20.00)

GSM 601–468–309, 608–343–389
Wystawa pomników ul. Radlińska
(ok. 200 m od kościoła
św. Herberta)

JESIENNE
promocje!

OD 82900 ZŁ

POMNIKI • GROBOWCE
• BLATY KUCHENNE • PARAPETY • SCHODY • POSADZKI

JUŻ OD 86400 ZŁ

D, 4D, 5D

PARTNER HANDLOWY

••JUŻ OD 60900 ZŁ

OFERUJEMY:

JUŻ OD 47900 ZŁ

CITY TERAZ JUŻ OD

49900

ZŁ

AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
Rybnik, ul. Wodzisławska 54
tel. (032) 432 77 88, 432 77 98
www.honda.kucza.com.pl

RYZOWANY DEALER KUCZA
Rybnik, ul. Wodzisławska 54
tel. (032) 432 77 88, 432 77 98
www.honda.kucza.com.pl
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 grzejniki płytowe
i łazienkowe
 ogrzewanie podłogowe
 zawory i głowice
termostat
 systemy rurowe HKS
Oraz:
 kotły C.O.  bojlery 
 miedź  pompy 
 grzejniki aluminiowe 
 piecyki łazienkowe 
 wkłady kominowe 
 kanalizacja PCV 
 nagrzewnice 
 baterie i inne artykuły grzewcze 

• ŚLUSARZY • SPAWACZY • IZOLATORÓW
• MURARZY • CIEŚLI SZALUNKOWYCH
• MALARZY • REGIPSIARZY • STOLARZY
• CIEŚLI • DEKARZY • ELEKTRYKÓW
• POMOCNIKÓW • oraz w INNYCH zawodach

WYMAGANIA:

niemiecki paszport i znajomość języka niemieckiego

Kontakt: Racibórz, ul. Mickiewicza 13 B, lokal 5
tel. (+48)602 421 791, (+48)723 286 402
czynne: pn. – pt. od 8.00 do 16.00
numer certyﬁkatu 6606

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21 informuje, że
w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 54, poz.
535, z późn. zm.) w aktualnie obowiązującej taryﬁe zaopatrzenia w wodę od 01 stycznia 2011 r. ulega
zmianie podatek VAT z 7 % na 8%. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę dla gospodarstw
domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych:
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* ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%
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HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GRZEWCZYCH
Irmet Radlin, ul. Hutnicza 8,
tel./fax (032) 457 12 02

POSZUKUJEMY:

CENY I STAWKI OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
STOSOWANE PRZEZ CIEPŁOWNIĘ RYDUŁTOWY SP. Z O.O.

AUTORYZOWANY

JUŻ OD 42900 ZŁ

Z

WĘGRZYK GRZEGORZ

44–313 Wodzisław, ul. Letnia 12
tel./fax 32–455–24–58 (po godz.

8

rocznika 200

RD

F.U.H. „GRYS–GRAN”

PRACA W AUSTRII

