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Nastolatki kręcą ﬁlm o ciekawych pszowikach

Eksponaty trzeba przenieść do większego pomieszczenia– mówi Joanna Frydrych, dyrektorka szkoły.  10

Młodzi ludzie z Pszowa, Rydułtów, Radlina i Wodzisławia
 14
uczyli się sztuki ﬁlmowej

AKTUALNOŚCI: Radni podpowiadają Tuskowi 4 • Zalane piwnice i drogi 5 • GMINY : O monitoringu bez konkretów 11 •KULTURA: Wywiad z nową wokalistką Łez 15

Gawęda kontra Wala?

Walka o mandat senatora zapowiada się wyjątkowo ciekawie

Zabił i poszedł na mszę
Niewielka wieś na granicy powiatów raciborskiego i rybnickiego do dziś nie otrząsnęła się po brutalnym mordzie.
Zabójca w amoku katował starsze małżeństwo chcąc się
dowiedzieć gdzie trzymają pieniądze. Dwudziestolatek za
zrabowane fundusze bawił się przez kolejne dni spełniając
swoje marzenia. Po wszystkim brał udział we mszy, chodził na koncerty i udzielał się na portalach społecznościowych.

9

Nie odwiedził cię rachmistrz
spisowy? Bez paniki!
Zakończył się Spis Powszechny 2011. Wielu mieszkańców
zaniepokojonych jest tym, że do ich domów nie zapukał
rachmistrz, nikt też nie przeprowadził z nimi wywiadu telefonicznego. Czy więc nie zostali uwzględnieni w spisie,
który jest obowiązkowy?

4

Adam Gawęda

Pszów czekają bolesne cięcia
wydatków

Eugeniusz Wala

Eugeniusz Wala nie wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy Platformy Obywatelskiej. O mandat senatora powalczy jako kandydat niezależny. Wiele wskazuje na to, że jego rywalem będzie Adam Gawęda, były członek Prawa i
Sprawiedliwości, obecnie poseł partii Polska Jest Najważniejsza. – Nie wykluczam takiego scenariusza – mówi Gawęda.
Przy obecnych notowaniach PJN, w senacie ma on większe szanse. Nie obowiązują tutaj progi wyborcze, więc kandydat
pracuje sam na siebie a nie na konto partii. Również Eugeniusz Wala nie jest bez szans. W okręgach jednomandatowych
Więcej str. 3
wygrywa ten, kto uzbiera najwięcej głosów. Partyjne roszady nie mają tutaj znaczenia.

Po raz kolejny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli
Radna oskarża
świetny wynik

członków klubu
sportowego
o niegospodarność

Znamy wyniki matur – uczniowie
powiatu wodzisławskiego najlepsi
Podobnie jak w latach poprzednich, największy
odsetek maturzystów z powiatu wodzisławskiego zdał egzamin dojrzałości na obszarze Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. Odsetek
osób, którym się powiodło wyniósł 79,85%. W
Rybniku jest to 76,92%, natomiast w całym
powiecie rybnickim 75,34%. Powiat raciborski może się pochwalić wynikiem 72,54%, Jastrzębie- Zdrój 71,06%, Żory 71,95%, natomiast
powiat mikołowski 76,29%. W województwie
śląskim odsetek wyniósł 75,74%, natomiast w
skali całego kraju 75,5%.
Było lepiej
Ogólnie matura wypadła słabiej niż w latach
poprzednich. W ubiegłym roku wynik uczniów
powiatu wodzisławskiego ukształtował się na
poziomie 82,04%, w województwie było to
79,24%, a w skali kraju 81%. W 2009 r. nasi
maturzyści osiągnęli wynik 82,63%, przy wojewódzkim 81,18% i krajowym 78%.
ISSN 1508-8820
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Licea z Wodzisławia na czele
W powiecie wodzisławskim w tym roku najlepiej wypadli uczniowie I LO w Wodzisławiu
(zdawalność na poziomie 97,18%) i II LO w
Wodzisławiu (94,38%). Bardzo dobry wynik
osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach (92,14%). Niewiele gorzej poszło absolwentom Technikum
nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu (89,84%) i Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w
Wodzisławiu (82,81%). Jak co roku najsłabiej
wypadły placówki uzupełniające wykształcenie. Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu osiągnęło
wynik 23,56%. Podobnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych wchodzące w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wodzisławiu (25%).

LATO 2011

WAKACYJNY DODATEK STR 16-18

(raj)
(raj)

Zamkną kopalnię, przez co w mieście drastycznie spadną
dochody z podatku od nieruchomości. Konieczne będą cięcia w wydatkach bieżących rzędu około 2,5 mln zł rocznie.
Inaczej miasto nie będzie miało z czego spłacać zaciągniętych kredytów, nie mówiąc o zaciąganiu nowych na kolejne
inwestycje.

7

Z dróg powiatu wodzisławskiego znikają
stacjonarne fotoradary

Koniec z fotoradarami
na masztach

Radna Maria Trojan złożyła wniosek o wszczęcie
postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa przy remoncie Przy drogach powiatu wodzisławskiego nie będzie już
boiska w Gogołowej. W
stacjonarnych fotoradarów.
sprawę mogą być zamiePodobnie dzieje się w powieszani działacze sportowi
cie rybnickim i samym Rybz Połomi, w tym dwóch
niku, powiecie raciborskim,
obecnych radnych.
z jednym wyjątkiem, także
(raj)

Starosta
pokazał nowe
logo powiatu
2

Kontrolerzy
nie lekceważą
anonimów
5

w Jastrzębiu i Żorach. W naszym regionie będzie tylko
jedno takie urządzenie – w
Kornowacu na ul. Raciborskiej, przy urzędzie gminy.
To skutek przejęcia od 1 lipca przez Główny Inspektorat
Transportu Drogowego zarządzania fotoradarami.
Policja na zlecenie inspekcji opracowała mapę 300
punktów, w których mają
być stacjonarne fotoradary.
Policja przeanalizowała dotychczasową listę punktów,
gdzie umieszczono maszty
fotoradarów biorąc pod uwagę liczbę wypadków, oﬁar
śmiertelnych, przyczyn zda-

rzeń. Sprawdzała statystyki
wypadkowe rok przed postawieniem masztu i trzy lata od
tego momentu. Wytypowane
300 miejsc miało najgorszy bilans.
Niebawem, po kilku miesiącach przerwy, ruszą kontrole
Straży Miejskiej w Wodzisławiu. Policja wytypowała miejsca, w których strażnicy będą
kontrolować prędkość. Trwają
ustalenia z zarządcami dróg.
CZYTAJ NA STR. 5

2 aktualności
POWIAT
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Kolejna dotacja
na ulicę Michalskiego

– Projekt wybrano spośród ponad 80 zgłoszonych do konkursu

Pokazali nowe logo powiatu
Logo powiatu wodzisławskiego nawiązuje do herbu
powiatu, ﬂagi i pieczęci powiatu. Stylizowane jest na
kwiat. Doceniono prostą formę, możliwość wszechstronnego wykorzystania i walory
promocyjne. Konkurs na logo
ogłoszono w marcu. Przystąpiło do niego 39 osób, które
złożyły łącznie 82 projekty.
Oceniała je komisja, w skład
której wchodzili m.in. Tade-

usz Skatuła, wodzisławski
starosta, Eugeniusz Wala,
przewodniczący rady powiatu, Grażyna Durczok, sekretarz powiatu, Barbara Budka,
artysta plastyk i Rafał Ciechoński, graﬁk komputerowy
oraz dwóch pracowników powiatu.
Wybrano projekt Aleksandra Bąka z Poznania, który
w nagrodę otrzymał 2,5 tys.
zł. Autor jest twórcą graﬁki

użytkowej, specjalizuje się
w dziedzinie komunikacji
wizualnej. Autor i współautor zespołowych projektów
oraz kampanii nagrodzonych
w konkursach reklamowych
Efﬁe, Golden Arrow, KTR,
Boomerang, Złota Strzała
oraz Złote Orły, a także wielokrotny zdobywca nagród za
indywidualne opracowania
projektowe.
(raj)

WODZISŁAW Miasto
otrzymało doﬁnansowanie
na inwestycję związaną z
budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przebudową drogi ul. Michalskiego. W tym roku do
budżetu gminy z programu
schetynówka wpłynie dodatkowo ponad 322 tys. zł.
Inwestycję rozpoczęto we
wrześniu 2008 r. i oszacowano na prawie 13,5 mln
złotych. Zdecydowano, że

Nowe logo powiatu
wodzisławskiego

– Mieczysław Kieca uzyskał absolutorium. Jeden radny był przeciwny,
dwóch się wstrzymało.
WODZISŁAW

Radni zaakceptowali
działania prezydenta
Dochody miasta w 2010 r.
wyniosły 113 mln 500 tys. zł
Wydatki sięgnęły prawie 134
mln. Deﬁcyt osiągnął poziom
20,5 mln (planowany 31 mln
zł). Zadłużenie miasta wyniosło 42 mln zł, co stanowi 37%
wykonanych dochodów.

W głosowaniu uczestniczyło 19 z 21 radnych. Nieobecni
byli: Mariusz Ganita i Adam
Króliczek. 16 radnych poparło
prezydenta w zakresie wykonania budżetu za ubiegły rok.
Przeciwny był Ryszard Zalewski i Jan Zemło z klubu radnych

zginęła dziewczynka przygnieciona bramką, strażnicy przyjrzą się urządzeniom
na wodzisławskich obiektach sportowych – mówi
Barbara Chrobok, rzecznik
Urzędu Miasta w Wodzisławiu. Patrolować będą także
miejsca przeznaczone do

PJN. Od głosu wstrzymała się
Teresa Rybka.
– Dziękuję tym, którzy głosowali „za”. Mimo tak trudnej
sytuacji budżetowej ograniczyliśmy deﬁcyt budżetowy miasta. Stało się to m.in. w wyniku
oszczędności w administracji

– mówił po głosowaniu Mieczysław Kieca. Dodał, że liczy na
merytoryczną dyskusję m.in.
na komisjach rady miejskiej.
Aby nie było tak, że nie ma chętnych do dyskusji, mimo podpisanych list obecności – dodał
(raj)
prezydent Kieca.

kąpieli oraz parki i skwery, w których chętnie przebywa młodzież. Strażnicy
sprawdzą czy nie spożywa
się alkoholu w miejscach publicznych. Poza tym planuje
się intensywną współpracę
z policją oraz instytucjami
organizującymi wypoczy-

nek dla dzieci i młodzieży
w mieście. Pod baczniejszą kontrolą mają być także właściciele psów, którzy
wypuszczają czworonogi
bez nadzoru, a także rowerzyści przekraczający przepisy ruchu drogowego.
(raj)

Urząd miasta zmienił konto bankowe Bez sprzeciwu w sprawie ﬁnansów
WODZISŁAW Od 1 lipca ulega zmianie rachunek bankowy

Urzędu Miasta w Wodzisławiu. W związku z rozstrzygniętym
przetargiem przez kolejne trzy lata miasto obsługiwać będzie
Bank PEKAO SA Oddział w Rybniku. Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek: 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909. Dotychczasowy rachunek bankowy będzie nadal czynny z uwagi na
możliwość występowania pomyłek.
(raj)

POWIAT Zarząd Powiatu Wodzisławskiego otrzymał absoluto-

rium. Za przyjęciem sprawozdania ﬁnansowego opowiedzieli się
wszyscy radni. Nieobecny był Ireneusz Serwotka. W 2010 r. dochody budżetowe powiatu wodzisławskiego wyniosły ok. 109,5
mln zł, zaś wydatki 111,7 mln zł. Tak więc osiągnięto deﬁcyt na
poziomie nieco ponad 2 mln zł. Zadłużenie powiatu wyniosło
(raj)
prawie 6,2 mln zł, co stanowi nieco ponad 5,5%.

– Radni powiatowi powołali nowe
rady społeczne obu powiatowych szpitali
POWIAT

Rada społeczna jest organem opiniującym, wyrażającym swoje zdanie m.in. w
sprawie uchwał dotyczących
szpitala a traﬁających pod
obrady rady powiatu. Rada
doradza także dyrektorowi
szpitala.
Do Rady Społecznej ZOZ w
Wodzisławiu wybrano: wicestarostę Dariusza Prusa (przewodniczący rady), Krystynę
Nieradzik (przedstawicielka
wojewody), wiceprezydenta Wodzisławia Eugeniusza
Ogrodnika, radnych powiatowych: Barbarę Połednik,
Krystynę Smudę i Stanisława
Małeckiego.
SpołeczRadzie
W
nej ZOZ Rydułtowy zasiądą: członek zarządu
powiatu Zbigniew Seemann

 Redaktor naczelny: Rafał Jabłoński, r.jablonski@nowiny.pl (600 082 301)

zł. Decyzja o przekazaniu pieniędzy zapadła 30 czerwca, podczas sesji rady miejskiej. W
ubiegłym roku miasto przekazało 40 tys. zł na dodatkowe patrole. Tyle samo traﬁło na
konto policji w 2009 r. – Kwoty zabezpieczane na potrzeby policji w ubiegłych latach były
większe ze względu na dodatkowe zadania wykonywane przez funkcjonariuszy. Chodzi
m.in. o działania podejmowane na terenie miasta podczas meczów Odry Wodzisław
(raj)
– mówi Barbara Chrobok – rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu.
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Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

0 600 082 301

Szczegóły:
0608 678 209,
032 415 47 27 w.12

(raj)

Miasto przekaże pieniądze policji

 Dziennikarze: Tomasz Raudner, t.raudner@nowiny.pl (666 023 150),
Artur Marcisz, a.marcisz@nowiny.pl (664 450 432),
Anna Burda-Szostek – a.burda@nowiny.pl (600 081 663)

Izba
Wydawców
Prasy

(przewodniczący rady), Alicja
Pawełek (przedstawicielka wojewody), Damian Moric z Urzędu Miasta w Rydułtowach i
radni powiatowi: Lucyna Stiel,
Katarzyna Brachmańska i Andrzej Korbica.
W radzie społecznej woszpitala
dzisławskiego
poprzedniej kadencji zasiadali: Tadeusz Skatuła, Mieczysław Kieca, Stanisław
Małecki, Jerzy Torka, Tadeusz Sobala, Krystyna Nieradzik jako przedstawicielka
wojewody. W rydułtowskim ZOZ byli to: Damian
Majcherek, Damian Moric,
Jolanta Otawa, Kazimierz
Grzywacz, Bronisław Kostaniuk i Alicja Pawełek jako
przedstawicielka wojewody.

WODZISŁAW Na dodatkowe patrole wakacyjne wodzisławska komenda otrzyma 15 tys.

REKLAMA

 Redakcja: 47–400 Racibórz, ul. Zborowa 4, tel. 32 455 68 66
e–mail: nw@nowiny.pl, nowiny.pl

(red)

Kto będzie doradzał
dyrektorowi szpitala?

Bezpieczne wakacje – akcja straży miejskiej
WODZISŁAW W okresie
wakacyjnym wodzisławska straż miejska skupi się
m.in. na patrolowaniu szkół
i znajdujących się tutaj boisk. – W pierwszej kolejności, w związku z tragedią do
jakiej doszło w Gronowie k.
Braniewa, gdzie na boisku

inwestycja realizowana będzie w okresie trzyletnim,
aby co roku starać się o doﬁnansowanie z rządowego programu przebudowy
dróg lokalnych (tzw. schetynówki). Już w 2009 roku
udało się pozyskać pierwszą dotację. Wtedy do miejskiej kasy wpłynęło 815 tys.
zł. Rok później udało się pozyskać prawie 1,4 mln zł.
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POWIAT

– Eugeniusz Wala niezależnym kandydatem do senatu. O senacie myśli także poseł Adam Gawęda.

Walka o mandat senatora
zapowiada się wyjątkowo ciekawie

Może namieszać
na liście
Jego decyzja nie przeszła
bez echa wśród członków
ugrupowań politycznych
zamierzających wystawić
swoich kandydatów. Jedni uważają, że szanse Wali
są znikome. Inni twierdzą,
że to jedna z najpoważniejszych kandydatur w okręgu

wyborczym obejmującym
swych zasięgiem powiat wodzisławski, powiat raciborski,
Żory i Jastrzębie-Zdrój. – Tym
bardziej, że po raz pierwszy
głosowanie odbędzie się w
okręgach
jednomandatowych – powtarzają. Liczy
na to także Eugeniusz Wala.
Nie ukrywa, że od lat jest gorącym zwolennikiem okręgów jednomandatowych.
– Głosowanie na konkretnego człowieka jest bardziej
przejrzyste i uczciwe. Ocenia
się postawę, zaangażowanie
w sprawy społeczne i dokonania danej osoby. Wybór
pada tylko na jedną osobę,
która uzyska najwięcej głosów w okręgu i to ona reprezentuje wyborców w senacie.
Dlatego też, nawet jeśli mi się
nie powiedzie będę dumny z
udziału w wyborach, które
w tak bezpośredni sposób
odzwierciedlają preferencje
mieszkańców – przekonuje
Eugeniusz Wala.
Gawęda
myśli o senacie
Jego kontrkandydatem w
walce o fotel senatora może
być Adam Gawęda, poseł
partii Polska Jest Najważniejsza. Coraz częściej mówi
o tym nie tylko on sam, ale i
inni parlamentarzyści z różnych stron sceny politycznej
– Nie wykluczam takiego
scenariusza. Wiele zależy od
tego w jaki sposób poukładają się listy wyborcze – mówi
Gawęda. Z Walą powalczy
także drugi kandydat niezależny – Adam Hajduk, starosta raciborski.
Sojusz Lewicy Demokratycznej w naszym okręgu
wystawi doktora prawa Andrzeja Bielawskiego z Żor.
Jaką decyzję podejmie Prawo i Sprawiedliwość? – Poczekajmy. Zbyt wcześnie

DWA OKRĘGI
Z JEDNEGO
Okręgi jednomandatowe
do senatu są o połowę
mniejsze od obecnych, a
każdy komitet wyborczy
(partyjny lub wyborców)
może zgłosić tylko jednego
kandydata. Stąd podział
tzw. rybnickiego okręgu
wyborczego na dwa mniejsze: okręg obejmujący
powiat rybnicki, miasto
Rybnik i powiat mikołowski oraz okręg obejmujący
powiat wodzisławski, powiat raciborski, Jastrzębie-Zdrój i Żory.

o tym mówić. Ostateczne
ustalenia jeszcze nie zapadły – powiedział nam poseł
Bolesław Piecha, lider PiS
w okręgu. Niewykluczone,
że partia Jarosława Kaczyńskiego wystawi senatora
Tadeusza Gruszkę z Rybnika, który pierwotnie miał
walczyć o mandat w okręgu
rybnicko-mikołowskim. Taki
scenariusz jest możliwy, gdy
Gruszka będzie unikał bezpośredniej konfrontacji z senatorem Antonim Motyczką
z PO. Tak więc choć Gruszka
jest z Rybnika, może wystartować w okręgu obejmującym
powiat wodzisławski. Motyczka z kolei, mieszkaniec
Czyżowic w powiecie wodzisławskim, będzie bił się o
głosy w Rybniku. Wśród kandydatów PiS mówi się także
o Jacku Świerkockim z Żor,
radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i zdobywcy tytułu Nauczyciel Roku 2005 w
Polsce. Ta kandydatura może
nie przejść ze względu na
zbyt dużą reprezentację Żor.
Do senatu w naszym okręgu wyborczym startuje już

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Wiosną Eugeniusz Wala
był jednym z kandydatów
Platformy Obywatelskiej mającym reprezentować tę partię w tegorocznych wyborach
do senatu. Ostatecznie zdecydowano, że kandydatem PO
będzie Adam Zdziebło z Żor,
wiceminister rozwoju regionalnego. Wala ze startu w
wyborach nie zrezygnował.
– Postanowiłem ubiegać
się o mandat jako kandydat
niezależny. Przekonali mnie
do tego znajomi i przyjaciel, a także osoby zupełnie
mi obce – mówi Eugeniusz
Wala. – Okazuje się, że dla
wielu z nich osoba nieobciążona partyjnymi ustaleniami jest bardziej atrakcyjna
w sensie wyborczym. Część
z nich znudzona jest partyjnymi utarczkami i mi szczerze kibicuje. Powiem więcej,
chce wspólnie ze mną pracować w kampanii wyborczej.
Przejawów życzliwości doświadczam niemal codziennie. Już kilka miesięcy temu
ogłoszono mnie jako jednego
z kandydatów do senatu z list
PO. Nie wszyscy zrozumieli,
że ostateczna decyzja miała zapaść później i już mnie
widzieli na liście. Postanowiłem więc iść do wyborów
samodzielnie jako osoba bezpartyjna. Postaram się tych
ludzi nie zawieść i powalczyć o mandat dla powiatu
wodzisławskiego – dodaje
Eugeniusz Wala.

– Start w wyborach do senatu to moja ostateczna decyzja – mówi Eugeniusz Wala. Od trzech
kadencji pełni funkcję przewodniczącego rady powiatu wodzisławskiego. Radnym powiatowym jest
od 1998 r. Mieszka w Łaziskach (gmina Godów).

ZDECYDUJE TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Prezydent RP zgodnie z Konstytucją musi zarządzić wybory nie później niż 7 sierpnia 2011 r.
Nowy Kodeks wyborczy wchodzi w życie 1 sierpnia. Tak więc to, czy w najbliższych, jesiennych
wyborach będzie się stosować nowe przepisy kodeksu wyborczego czy dotychczasowe, zależy
od tego, kiedy Prezydent RP zarządzi wybory – przed końcem lipca, czy w pierwszym tygodniu
sierpnia.
Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy została w wielu punktach zaskarżona przez
grupę posłów do Trybunału Konstytucyjnego. Podważają oni m.in. wprowadzenie okręgów jednomandatowych, które znacząco zmieniają zasady wyboru. W okręgach jednomandatowych
wybieramy konkretnego kandydata z alfabetycznie ułożonej listy. Do senatu wchodzi tylko jeden – ten kto uzbierał największą liczbę głosów. To daje znacznie większe szanse kandydatom
bezpartyjnym.
Trybunał Konstytucyjny wypowie się również m.in. czy wybory mogą być dwudniowe i czy
plakaty mogą mieć powierzchnię większą niż 2 m² (możliwość używania np. billboardów), czy
dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika, czy możliwe są płatne audycje wyborcze w
radiu i telewizji. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie zajmie się sprawą 14 lipca.

dwóch mieszkańców tego
miasta: Adam Zdziebło (PO)
i Andrzej Bielawski (SLD).
Jest więc prawdopodobne,
że głosy 60-tysięcznych Żor
się rozbiją, co może być niekorzystne dla każdego z tych
kandydatów.
Polskie Stronnictwo Ludowe ciągle się waha. Wiele
wskazuje na to, że własnego
kandydata nie wystawi. Czy
poprze Eugeniusza Walę?

– Decyzje zapadną 19 lipca
podczas zarządu wojewódzkiego PSL. Będziemy się nad
tym zastanawiać, gdy oﬁcjalna prośba o poparcie wpłynie
od zainteresowanego – mówi
Bronisław Karasek, lider PSL
w regionie. Co zrobi Ruch Autonomii Śląska? – Ciągle się
zastanawiamy, czy wystawić
swojego kandydata. Decyzje
zapadną prawdopodobnie w
lipcu – mówi Janusz Wita z

Połomi, reprezentujący RAŚ
w Sejmiku Województwa
Śląskiego. Zaprzecza jednocześnie jakoby on był brany
pod uwagę. – Zdecydowanie
nie. Przyjmujemy zasadę, że
każdy powinien sprawować
swoją funkcję do końca na
stanowisku, które powierzyli
mu wyborcy. Jestem radnym
sejmiku i niech tak pozostanie – mówi Wita.
Rafał Jabłoński

REKLAMA

 Nowo otwarte rachunki
do końca roku bez opłat
 Kredyty na zakup
kolektorów słonecznych
z doﬁnansowaniem NFOŚiGW
 Kredyty wakacyjne
 Rachunki JUNIOR

NASZE PLACÓWKI

PUNKTY KASOWE

• CENTRALA
Wodzisław Śląski, ul. Mendego 26
tel. 32 455 33 63, 32 455 34 42,
32 455 33 39

• Pszów, ul. Traugutta 25
• Radlin, ul. Mariacka 30
• Wilchwy, ul.1 Maja 27
• Marklowice, ul. Wyzwolenia 73
• Wodzisław Śląski, Urząd Skarbowy,
ul. Głowackiego 4

• FILIA Rydułtowy
ul. Oﬁar Terroru 27
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Schetynówka na osiedlu

– Zakończył się Spis Powszechny 2011

Nie odwiedził cię rachmistrz
spisowy? Bez paniki!
To był pierwszy powszechny spis ludności i mieszkań,
odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
Rozpoczął się 1 kwietnia,
a zakończył 30 czerwca.
Dane pozyskiwane były z
systemów informacyjnych
administracji publicznej, z
wywiadów telefonicznych
przeprowadzanych przez
ankieterów i przez rachmistrzów spisowych, odwiedzających nasze domy.
Dodatkowo, po raz pierwszy
w historii spisów powszechnych, można było samemu
spisać się przez internet.
Pozyskali dane z innych źródeł
Wielu mieszkańców zaniepokojonych jest tym, że

do ich domów nie zapukał
rachmistrz, nikt też nie przeprowadził z nimi wywiadu
telefonicznego (dodajmy, że
z samospisu też nie skorzystali). Czy więc nie zostali
uwzględnieni w spisie, który jak wiadomo obejmuje
wszystkich Polaków? Pojawiły się nawet pytania, czy w
związku z tym osoby te nie
zostaną obarczone karami
administracyjnymi.
Uspokajamy, nic takiego.
Rachmistrzowie odwiedzili
20 procent mieszkań, wybranych losowo do badania
reprezentacyjnego. Dane
osób, których nie odwiedzili, do których nie zadzwonił
ankieter, ani które nie spisały
się przez internet, zostały pozyskane z centralnych źródeł

PSZÓW Rozpoczęła się

Można sprawdzić
ankietera
Osoby, do których zadzwonią ankieterzy, mają
obowiązek udzielenia im
przedmiotowych informacji.
W razie wątpliwości można
sprawdzić tożsamość ankietera, dzwoniąc pod bezpłatną
infolinię: 800 800 800 (numer
bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub pod
nr: (22) 44 44 777 (dla połączeń
z telefonów komórkowych,
płatny zgodnie z cennikiem
operatora). Dzwonić można
od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do 20.00,
w weekendy od 8.00 do 18.00.
Wszelkie informacje na temat
spisu można też uzyskać na
stronie: www.stat.gov.pl.

administracyjnych, czyli z
różnych systemów informatycznych, np. zbioru PESEL,
ZUS, NFZ czy z centralnej
ewidencji pojazdów.
Weryﬁkacja danych
Teraz do 11 lipca potrwa
spis kontrolny. – Będzie się
on odbywał wyłącznie przez
telefon – mówi Elżbieta Pińczak, kierownik oddziału
Urzędu Statystycznego w
Rybniku. – Ankieterzy, dzwoniąc do losowo wybranych
mieszkań, będą dokonywać
weryﬁkacji zebranych wcześniej danych. Spis kontrolny
ma bowiem na celu sprawdzenie wiarygodności i kompletności informacji. Nie jest
to więc ponowny spis, ale jak
nazwa wskazuje: kontrolny.

abs

– Władze powiatu zdecydowały, że Bożena Rączka
zastąpi Jana Kopczyńskiego
WODZISŁAW

Bożena Rączka pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr
3 w Wodzisławiu (SP 28, Gimnazjum nr 3). Była także radną
powiatową. W konkursie na
dyrektora o stanowisko walczyła z Janem Kopczyńskim,
dotychczasowym dyrektorem
PCKU. Zmiana nastąpi także

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Dotychczasową dyrektorkę Grażynę
Szwedę, która zdecydowała
się odejść, zastąpi Izabela Widera, dotychczasowa wicedyrektorka. Konkursy odbyły się
także w Zespole Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śl. w Wo-

dzisławiu (I LO) i w Zespole
Szkół Technicznych w Wodzisławiu. W obu placówkach w
konkursie udział wzięli jedynie obecni dyrektorzy. Tak
więc na swoim stanowisku
pozostaną: Anna Brachmańska-Uherek (I LO) i Czesław
Pieczka (ZST).
(raj)

było potrzeba, żeby udzielić Markowi Hawlowi, burmistrzowi, absolutorium za
wykonanie
zeszłorocznego budżetu. Za pierwszym
razem radni jednogłośnie
REKLAMA

przyjęli uchwałę, w której był
zwrot „rada miasta udziela
– nie udziela absolutorium”.
Nie było więc wiadomo, czy
byli za czy przeciw. Wychwycił to radca prawny. Paweł Kowol, przewodniczący rady,

zarządził reasumpcję, czyli
powtórzenie głosowania, tym
razem ze skreślonymi słowami „nie udziela”. – Lepiej od
razu uznać swój błąd, niż
potem tłumaczyć się przed
innymi instancjami – komen-

(tora)

Radni podpowiadają
Tuskowi
RADLIN Jednym z priory-

tetów polskiej prezydencji w
Unii Europejskiej powinno
być rolnictwo. Uchwałę w
tej sprawie podjęli radni na
sesji rady miasta 28 czerwca. Zobowiązali Jacka Sobika, przewodniczącego rady
do pilnego przekazania tego
stanowiska premierowi Donaldowi Tuskowi. Radnym

RADLIN Miasto przekaże

Bożena Rączka była
dyrektorem szkoły miejskiej.
Teraz będzie kierować
placówką administrowaną
przez powiat.

Powtórzone absolutorium dla burmistrza Pszowa
PSZÓW Dwóch głosowań

wewnętrznych i administracji z programu przebudowy
dróg lokalnych (tzw. schetynówka). Miasto daje 350
tys. zł. Brakujące 100 tys. zł
dokłada Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec, do której
należy osiedle Kościuszki. Na
przebudowywanym odcinku
będą nowy asfalt, chodniki i
trzy progi zwalniające. Inwestycję trzeba skończyć i rozliczyć jeszcze w tym roku.
W przeciwnym razie trzeba
będzie oddać rządowe pieniądze.

chodzi głównie o sprawę
wyrównania dopłat dla rolników, co jest kluczowe dla
przyszłości rolnictwa w kraju.
Uchwała została podjęta trzy
dni przed rozpoczęciem prezydencji. – Moim zdaniem
przyniesie niewielki skutek.
Ale można ją traktować jako
intencyjną – skwitował Jacek
Sobik.
(tora)

Dołożą do radiowozu
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Bożena Rączka dyrektorem
szkoły ponadgimnazjalnej
dla dorosłych

przebudowa nieco ponad
400 metrów ulicy na osiedlu
Kościuszki. Prace prowadzi
Eurovia Polska, oddział Rybnik. Firma wygrała przetarg
proponując cenę 894 tys. zł.
To tylko 60 procent kosztorysu oszacowanego na 1,5 mln
zł. – Nie była to jakaś rażąco
niska oferta, która budziłaby
podejrzenia. Do przetargu stanęło 5 ﬁrm. Pozostałe 4 dały
oferty w przedziale 900 – 1,2
mln zł – mówi Marek Hawel,
burmistrz. Połowę pieniędzy
wykłada ministerstwo spraw

tował przewodniczący. Rada
udzieliła burmistrzowi absolutorium na sesji 29 czerwca.
Tym samym zaakceptowała
sposób w jaki zarządza ﬁnansami.
(tora)

policji pieniądze na zakup
radiowozu dla miejscowego
komisariatu. Rada miasta
zdecydowała przekazać 50
procent ceny samochodu,
jednak nie więcej niż 35 tys.
zł. Stosowną uchwałę rada
podjęła 28 czerwca na sesji.
Nie obyło się bez wątpliwości – co znaczy połowa i 35
tys. zł. Zamieszanie wywołał
Adam Grobelny, komendant
komisariatu policji w Radlinie swoim pismem z prośbą
o pieniądze. Napisał w nim,
że szacunkowa wartość samochodu wynosi 35 tys. zł.
Wychodziłoby więc na to, że
miasto kupi policji auto, a nie
wyłoży połowę kwoty. – Jeśli
to pismo pójdzie w świat, to
ktoś powie, że kupiliśmy policji radiowóz – mówi Henryk

Rduch, radny. – Zapis nie jest
precyzyjny. Komendant na
spotkaniu mówił, że chodzi
o dołożenie do połowy samochodu – wyjaśnia Barbara Magiera, burmistrz.
Kilku radnych miało jeszcze wątpliwości, co w sytuacji, kiedy samochód będzie
kosztować np. 60 tys. zł czy
80 tys. zł. Barbara Magiera
mówiła, że jeśli auto będzie
tańsze, to miasto pokryje
połowę ceny. Jeśli będzie
cena wyższa, miasto przekaże maksymalnie 35 tys. zł.
– Policja może kupić nawet
radiowóz za 100 tys. zł. I tak
nie przeznaczymy więcej niż
35 tys. zł – mówiła burmistrz.
Policyjny przetarg na zakup
auta ma być rozstrzygnięty w
okolicach września.
(tora)

na służbie 5
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POWIAT

– Dokończenie ze str. 1

Koniec z fotoradarami na masztach
Dotąd policja wybierała
maszty, do których czasowo
wkładała kamery. W praktyce sporo puszek miesiącami
stało pustych. Teraz w każdym z 300 punktów ma być
fotoradar na stałe. Nie stanie się tak od razu. Inspekcja drogowa sprawdza stan
urządzeń przejętych od policji. Jest ich około 200. Nowe
aparaty będzie kupować w
zależności od posiadanych
pieniędzy. Co w związku z
tym z pustymi masztami? W
Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego
w Katowicach usłyszeliśmy,
że były pomysły na ich zasłonięcie lub zdemontowanie,
ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Niewykluczone, że zostaną, bo a nuż
jeszcze okażą się przydatne
w przyszłości. Każdy maszt
z doprowadzoną energię
elektryczną kosztował około
25 tys. zł. Zniknąć mają jedynie atrapy, czyli skrzynki nie
przystosowane do umieszczenia w nich aparatu.

Widoczne z daleka
Dla kierowców ważne jest
wyraźne oznakowanie czynnych fotoradarów. Mają być
pomalowane w jaskrawe,
widoczne z daleka kolory.
Jeżeli w danym momencie
fotoradar będzie nieczynny,
np. z powodu awarii, serwisu, zostanie zasłonięty. Przed
każdym urządzeniem w odległości od 100 do 500 metrów
stanie znak D-51 kontrola
prędkości fotoradar. Różnice w odległości znaku od
fotoradaru zależą od dopuszczalnej prędkości na danej
ulicy. Im mniejsza prędkość,
tym mniejsza odległość. Na
autostradach dystans może
być jeszcze większy.
Mandaty z automatu
Inspekcja przejęła również
od policji wystawianie mandatów kierowcom złapanym
na fotoradar. Zmienia się sam
system mandatowania. Zdjęcia z wszystkich urządzeń
mają szybkimi łączami traﬁać
do Centrum Automatycznego

WODZISŁAW – Wracamy

Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Tam zostaną przeanalizowane. Na ich podstawie
system wydrukuje odpowiedni mandat. Inspektor jedynie
przybije pieczątkę i podpisze.
Mandaty będzie mogła dostarczyć poczta. System, jak
zapewnia GITD, ma działać
na tyle sprawnie, że kierowca
już kilka dni po zdarzeniu dostanie mandat. Jeśli ukarany
właściciel pojazdu odmówi
przyjęcia mandatu, twierdząc, że nie on kierował autem, będzie musiał wskazać
kierowcę, który jechał jego
autem w momencie popełnienia wykroczenia. Dane tego
kierowcy należy umieścić na
oświadczeniu dostarczonym
przez inspekcję.
Średnia prędkość
Obowiązujące od 1 lipca
przepisy pozwolą również
inspekcji sprawdzać średnie
prędkości jazdy na wybranych odcinkach dróg. Na początku odcinka urządzenie
zrobi zdjęcie z dokładnym

Maszt fotoradaru przy ul. Bema w Rydułtowach. Jeden z wielu, w którym już nie będzie aparatu
robiącego zdjęcia.

czasem i aktualną prędkością. W dalszym punkcie
drogi inne urządzenie wykona ponowne zdjęcie z czasem
przejazdu. Pozwoli to obliczyć średnią prędkość auta.

Jeśli będzie wyższa, niż dopuszczalna na danej szosie,
kierowca dostanie mandat.
Wszystkie zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na
polskich drogach. – Zmniej-

do sprawy kontroli przeprowadzonej podczas Dni Wodzisławia

Kontrolerzy nie lekceważą anonimów
Imprezę organizowano od
17 do 19 czerwca. Niewiele
brakowało, by święto miasta
zakończyło się kompromitacją. Wszystko za sprawą
kontroli, która rozpoczęła
się już w pierwszym dniu
zabawy. Sanepid kontrolował stoiska z gastronomią
rozstawione głównie na terenie wodzisławskiego stadionu, gdzie odbywały się
koncerty. Większych uchybień nie stwierdzono. Urząd
Kontroli Skarbowej skupił
się natomiast na ﬁrmach
lejących piwo. Okazało się,
że sprzedawcy nie posiadali

kas ﬁskalnych. Posypały się
mandaty.
Sprawdzają każdy sygnał
O sprawie zrobiło się głośno już po zakończeniu Dni
Wodzisławia, gdy okazało
się, że kontrolerzy chcieli
zamknąć imprezę. Pojawiły
się także pytania i przypuszczenia co do inicjatorów
kontroli. Do dzisiaj wielu
zastanawia się, czy była ona
efektem anonimu wysłanego do tych instytucji.
– Takich informacji nie
wolno mi udzielać. Mogę

PRZED SUPERMARKETEM SPŁONĄŁ PASSAT

PSZÓW – 30 czerwca około godz. 18.00 z nieustalonych przyczyn spłonął volkswagen passat stojący na parkingu przed supermarketem Spar. Z relacji świadków wynika, że samochód
najpierw próbował ugasić właściciel. Po przyjeździe na miejsce strażaków okazało się, że ogień zajął już komorę silnika
oraz wnętrze pojazdu. Dwa zastępy strażaków szybko uporały
się z ogniem, niestety auto spłonęło niemal doszczętnie. Straty wyniosły 3 tys. zł.
(tora)

powiedzieć tylko tyle, że
większość naszych kontroli
to kontrole rutynowe, wcześniej zaplanowane – mówi Joanna Kruz, rzecznik prasowy
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Katowicach. Dodaje jednocześnie, że kontrolerzy
reagują na każdy sygnał
sugerujący działania niezgodne z przepisami. – Anonimów nie bagatelizujemy.
Działamy także po ich otrzymaniu. Część z nich jest
prawdziwa i podjęte przez
nas działania potwierdzają
nieprawidłowości – dodaje
Joanna Kruz.

REGION

Zadziałała
konkurencja?
Nieco więcej wiadomo na
temat kontroli przeprowadzonej przez wodzisławski
sanepid. – Nie planowaliśmy
kontroli w tym okresie. Myślę, że zadziałała konkuren-

cja – stwierdziła na sesji rady
miejskiej Barbara Orzechowska, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu, odpowiadając na pytanie jednego z
radnych.
(raj)

WEŹ PARAGON

Urząd Kontroli Skarbowej nie dysponuje danymi, co do liczby
kontroli przeprowadzonych na terenie powiatu wodzisławskiego. W województwie śląskim w ubiegłym roku inspektorzy kontroli skarbowej nałożyli łącznie 4 814 mandatów na
kwotę 923 863 zł. Tylko latem w ramach prowadzonej akcji
„Weź paragon” kontrolerzy wystawili 1065 mandatów na
kwotę 212 650 zł.
(raj)

szy się też liczba papierów
w postępowaniach mandatowych – komentuje kom.
Mariusz Zieliński z wodzisławskiej drogówki.
(tora)

Tysiące
ludzi
bez prądu
POWIAT Czwartkowa nawałnica pozbawiła prądu
około 5,6 tys. mieszkańców
powiatu
wodzisławskiego. Energia nie płynęła do
domostw z powodu uszkodzenia od wyładowań atmosferycznych dwóch stacji
średniego napięcia. Kilkanaście godzin prądu nie było w
części Wodzisławia, Mszany, Skrzyszowa, Turzy, Czyżowic, Gorzyczek, Gorzyc,
Olzy i Bełsznicy. Służby energetyczne stopniowo przywracały zasilanie.
(tora)

– Wystarczyło kilka godzin opadów, aby zalało ulice

Zalane drogi i piwnice
W Wodzisławiu, po ubiegłotygodniowych burzach,
woda zalała tereny położone
m.in. w dzielnicy Radlin II.
Tym razem najgorzej było w
pobliżu ul. Rybnickiej. Mieszkańcy obwiniają Koksownię
Radlin, która w tej okolicy
utrzymuje śluzę na Potoku
Górnoradlińskim. – Woda
się spiętrza i robi się niebezpiecznie. Po raz kolejny koksownia nie otworzyła śluzy
na czas. Jak długo będziemy
podtapiani? – pyta Adam
Króliczek z Radlina II.
Od czwartku do niedzieli strażacy interweniowali

prawie 50 razy. Apogeum
nastąpiło w czwartek 30
czerwca – na 34 wyjazdy 32
wiązały się z ulewą i silnym
wiatrem. W większości przypadków były to wyjazdy do
wypompowywania wody z
piwnic. Na wysokość 35 cm
zalana została świetlica przy
ul. Kokoszyckiej w Jedłowniku. Jacek Filas, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu mówi, że największe zagrożenie powstało na osiedlu
XXX–lecia w Wodzisławiu.
Woda dostała się do transformatorów. Na szczęście

Mieszkańcy wodzisławskiej dzielnicy Radlin II są regularnie
podtapiani. Nie inaczej było tym razem.

zadziałały zabezpieczenia i
nie doszło do spięcia. Straż
musiała też usunąć kilka
drzew, przewróconych przez

wiatr na ulice. Na szczęście
padające drzewa nikomu nie
wyrządziły krzywdy.
(red)

6 aktualności
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– Zawodówki i technika nie narzekają na brak chętnych. Duże zainteresowanie jest LO I w Wodzisławiu, kiepskie ZSP 1
w Rydułtowach.
POWIAT

Nabór do szkół
ponadgimnazjalnych zakończony
Dla ponad 1740 absolwentów gimnazjów z terenu
powiatu wodzisławskiego zaplanowano 58 oddziałów (w
tym jeden w LO w Gogołowej,
które nie podlega starostwu).
Ostatecznie liczba ta zmniejszyła się do 57 oddziałów. Z
uwagi na brak chętnych nie
ruszy jedna klasa w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Rydułtowach. Jako
dobry można również określić nabór do tzw. klasy mundurowej, przygotowującej do
pracy w służbach mundurowych, która ruszy w LO I w
Wodzisławiu. Tradycyjnie
młodzież chce się uczyć w
klasach o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym. Technikum nr 1 w Wodzisławiu
przy ulicy Gałczyńskiego
kusi absolwentów gimnazjów
gwarancją pracy w kopalni
po zakończeniu nauki. Jak
każdego roku dużym zainteresowaniem cieszy się tech-

nik budownictwa i technik
elektronik w Zespole Szkół
Technicznych w Wodzisławiu, a także zawody ekonomiczno-gastronomiczne
zaproponowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu.
Podział na klasy w poszczególnych szkołach
W Zespole Szkół im. 14
Pułku Powstańców Śl. (LO
I) w Wodzisławiu nauka
prowadzona będzie w 9 oddziałach. Z uwagi na dużą
liczbę chętnych uruchomione zostaną dwie, a nie jedna
jak planowano, klasa z rozszerzoną biologią, chemią i
językiem obcym. W zamian
powstanie jedna a nie dwie
tzw. klasy mundurowe z rozszerzonym językiem obcym,
wuefem i przysposobieniem
obronnym.
W II LO w Wodzisławiu
ruszy 8 oddziałów. Nie po-

wstanie klasa z rozszerzoną
matematyką, ﬁzykąiinformatyką. Ruszą natomiast dwie
a nie jedna, jak planowano,
klasa integracyjna z większą
liczbą zajęć z polskiego, historii i języka angielskiego.
Mniej klas będzie w Zespole Szkół nr 1 w Rydułtowach.
Z planowanych 4 zostały 3. Z
uwagi na brak chętnych nie
powstanie oddział z rozszerzonym językiem polskim,
niemieckim i angielskim.
– Tegoroczny nabór był specyﬁczny. Większość uczniów
wybiera technika, w których jest nadmiar chętnych
– mówi dr Piotr Skowronek,
dyrektor ZSP 1 w Rydułtowach.
Zmiany w stosunku do
planów wystąpią także w
Zespole Szkól Technicznych
w Wodzisławiu. Liczba oddziałów ogólnie się nie zmieni i pozostanie na poziomie
8. Nie powstaną oddziały

– Wyjazd był nagrodą w konkursie na najpopularniejszego druha OSP „Zwycięski Florian”

„technik teleinformatyk” i
klasa o specjalności „malarz
– tapeciarz/stolarz” (w planach było uruchomienie po
0,5 oddziału w każdej z wymienionych specjalności).
W zamian pełne klasy ruszą
w kierunku „technik elektronik” i „murarz/monter
instalacji i urządzeń sanitarnych”.
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu bez
zmian w stosunku do planów
starostwa. W Technikum nr
2 nauka prowadzona będzie
w 7 klasach, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej
nr 1 ruszą dwie klasy. Korekt
w stosunku do planów nie
będzie także w Zespole Szkół
Zawodowych w Wodzisławiu. Technikum nr 1 liczyć
będzie 4 oddziały, natomiast
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 jeden pełny oddział
(0,5 – ślusarz, 0,5 elektryk).
Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 2 w Rydułtowach
uruchomi 4 oddziały. Po dwa
w Technikum i Zasadniczej
Szkole Zawodowej. W tym
drugim przypadku nie zostanie uruchomiona klasa o specjalności piekarza. W zamian
uruchomiony zostanie pełny
oddział cukierników.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie zakończył nabór do 4 klas.
Zrezygnowano z kształcenia
w kierunku „mechanik pojazdów samochodowych”
i przeznaczone wcześniej
0,5 oddziału przeniesiono
na kierunek „górnik eksploatacji podziemnej”, gdzie zakres kształcenia wynosi 2,5
oddziału.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie uruchomi 6 oddziałów. Jeden w
technikum (zrezygnowano z
klasy mechaników), jeden w
liceum i cztery w Zasadniczej
Szkole Zawodowej.

Jedyną szkołą nieadministrowaną przez starostwo
powiatowe jest Liceum Ogólnokształcące w Gogołowej.
Tutaj powstanie jednak klasa
z 18 uczniami.
W środę
wszystko jasne
Kandydaci podczas naboru elektronicznego mogli się
zgłosić do 3 wybranych szkół.
Do 5 lipca zobowiązani są
sprawdzić, do której szkoły
zostali przyjęci i zanieść do
niej oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Ci, którzy
będą mieli mniej szczęścia i
nie znajdą swojego nazwiska
na żadnej z list, nie powinni
wpadać w panikę. 6 lipca zostanie podana pełna informacja o wolnych miejscach w
szkołach, do których będzie
można złożyć dokumenty rekrutacyjne.
(raj)

– To już pewne – decyzja zapadła

POWIAT

REGION

Strażacy w sejmie

Kluzik-Rostkowska
jedynką na liście

Na zaproszenie posła
Krzysztofa
Gadowskiego,
grupa strażaków ochotników
reprezentująca jednostki OSP
z powiatu wodzisławskiego i
rybnickiego udała się do Warszawy. 30 czerwca zwiedzali
Pałac Prezydencki, a także
Sejm i Senat. Zorganizowano ponadto spotkanie z wicemarszałkiem sejmu Stefanem
Niesiołowskim oraz Krystyną

Skowrońską, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu
Strażaków, który zajmuje się
m.in. ochroną przeciwpożarową i Krajowym Systemem
Ratownictwa Gaśniczego.
Goście mieli również okazję
wymienić doświadczenia
zawodowe z Komendantem
Głównym PSP generałem
brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem.

Przypomnijmy, że wycieczka była nagrodą dla strażaków-ochotników, którzy
zwyciężyli w konkursie na
najpopularniejszego druha
OSP „Zwycięski Florian”.
Konkurs zorganizował poseł
Gadowski, współorganizatorami byli Damian Mrowiec,
starosta rybnicki oraz Tadeusz Skatuła, starosta wodzisławski.
(red)

Joanna Kluzik-Rostkowska,
była posłanka PiS, założycielka
PJN-u została jedynką Platformy Obywatelskiej w Rybniku.
W niedzielę taką właśnie decyzję podjął zarząd partii.
Nie wszystkim z rybnickiego oddziały taka wizja się podobała. Bardzo głośno swoje
niezadowolenie artykułował
Damian Mrowiec, starosta rybnicki. Protesty lokalnych działaczy na nic się jednak zdały.
Kluzik-Rostkowska zastąpi na
pierwszym miejscu listy Mar-

ka Krząkałę. – Spekulacje na
ten temat trwały od dłuższego
czasu. My jako zarząd regionu
zrobiliśmy swoje, przygotowaliśmy listy. Zarząd krajowy
patrzy na wszystko szerzej.
I z tego też powodu dokonał
tej korekty. W moim odczuciu duży wpływ na to miało
przeświadczenie, że w Rybniku kiedyś był dobry klimat na
koalicję PO-PiS. Być może wyborcy, którzy nie identyﬁkują
się z PO ale nie chcą też mieć
nic wspólnego z PiS zagłosują

właśnie na Joannę Kluzik-Rostkowską – twierdzi Marek Krząkała.
Z którego miejsca wystartuje poseł Ryszard Zawadzki z
Wodzisławia? Miał być szósty.
Teraz może startować z miejsca nr 7, tak jak przed czterema
laty. Jeśli partia usunie z listy
jedną z kobiet plasujących się
w pierwszej piątce (może to
zrobić, bo parytet będzie zachowany), wówczas poseł Zawadzki zostanie na miejscu 6.
(pm)

– Ruszą kolejne prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w dzielnicy Radlin II
WODZISŁAW

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Są pieniądze na remont szkoły

Strażacy – ochotnicy z powiatu wodzisławskiego podczas wizyty w Warszawie

Rozbudowę budynku szkoły podzielono na dwa etapy.
Pierwszy już zakończony obejmował przebudowę dachu
segmentu głównego placówki. Wymieniono więźbę oraz
dachówki. We wrześniu ubiegłego roku przystąpiono do
drugiego etapu, obejmującego
remont całej szkoły. Prace mają
kosztować 4 mln zł. W zakres

robót wchodzi m.in.: wymiana
okien i drzwi, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania oraz
elektrycznej. Prace obejmą
także docieplenie ścian i dachu.
Część prac już wykonano. W
sali gimnastycznej i szatniach
trwa wykańczanie wnętrz. W
lipcu prace przeniosą się na
zewnątrz. Konieczne jest ocie-

plenie ścian i remont elewacji
oraz wymiana instalacji c.o.
Pieniądze już są. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
przekaże miastu dotację w wysokości 377 tys. zł oraz pożyczkę w kwocie prawie 328 tys. zł.
Kwota pożyczki do 50% będzie
podlegała umorzeniom w zamian za realizację przyszłych
inwestycji ekologicznych. (raj)
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– Burmistrz ma nadzieję, że przewidywania przedstawione przez analityka ﬁnansowego okażą się w nieco łagodniejsze
rzeczywistości
PSZÓW

W mieście drastycznie
spadną dochody z podatku
od nieruchomości. Konieczne będą cięcia w wydatkach
bieżących rzędu około 2,5
mln zł rocznie. Inaczej miasto nie będzie miało z czego
spłacać zaciągniętych kredytów, nie mówiąc o zaciąganiu nowych na kolejne
inwestycje.
Tę dość mroczną wizję
przyszłości
ﬁnansowej
miasta przedstawił Michał
Schab, starszy analityk
poznańskiej ﬁrmy Inwest
Consulting 29 czerwca na
sesji rady miasta. Według
prognozy w przyszłym roku
dochody miasta z podatku
od nieruchomości spadną
o 300 tys. zł. W roku 2013 o
kolejny milion zł. Wpływy z
tego podatku będą maleć w
związku z wycofującą się z
Pszowa kopalnią Rydułtowy
– Anna, Ruch II Anna.

Trzeba
spłacać kredyty
W konsekwencji zmniejszy
się pula wolnych środków w
budżecie. Z nich miasto płaci
bieżące sprawy, np. rachunki
za prąd, pensje urzędników,
ale też spłaca zaciągnięte
wcześniej kredyty i pożyczki. Według analityka zagrożenie wynika z nowej ustawy o
ﬁnansach publicznych. W
założeniu ma ona pilnować
lokalne władze, by nie żyły
ponad stan. – Gmina nie
może mieć bieżących wydatków wyższych niż dochody.
Czyli nie może wydać więcej
niż pozyska. Ponieważ dochody bieżące spadają, konieczne będzie cięcie wydatków
– mówił na sesji. Klarował, że
gdyby utrzymać wydatki bieżące na obecnym poziomie, to
przy spadających dochodach
nie będzie z czego spłacać zaciągniętych kredytów, nie

FOT. TOMASZ RAUDNER

Pszów czekają bolesne cięcia wydatków

Analityk Michał Schab przekazuje radnym kiepskie perspektywy ﬁnansowe miasta

mówiąc już o posiadaniu pieniędzy na dalsze inwestycje.
Burmistrz ma pomysły, ale nie powie
Ścięcie wydatków o około 2,5 mln zł zapewni taką
pulę, która pozwoli spłacać
dotychczasowe zadłużenie

i mieć pieniądze na inwestycje. – Czekają nas bolesne
decyzje. Nie wyobrażam
sobie, byśmy mieli ścinać
wydatki na oświatę, zwłaszcza, że tam sporo pozycji jest
gwarantowanych ustawowo,
np. pensje nauczycieli. Nie
chciałbym również wycofy-

wać się z inwestycji, na które
mamy już zagwarantowane
doﬁnansowanie – mówił Marek Hawel, burmistrz. Zaznaczył, że ma kilka pomysłów,
którymi jednak nie chciał się
jeszcze dzielić. – Jest jeszcze
inna opcja. Starać się zwiększyć dochody. Tego jednak

nie można przewidzieć ani
zaplanować. Dlatego pozostają cięcia – mówił.
Burmistrz uspokaja, że
wizja przedstawiona przez
analityka jest skrajnie niekorzystna. Trzeba taką założyć,
a zawsze może być lepiej.
(tora)

WODZISŁAW

– Baszta na wodzisławskim Grodzisku będzie zabezpieczona przed dalszym zniszczeniem

– Kto zgłosił kandydatów do rady społecznej Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii?

Na zabytkową basztę
wydadzą 180 tysięcy

Ostra dyskusja
w sprawie ośrodka dla chorych dzieci

rozpocząć prace – mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta. – Zaplanowane środki nie
wystarczą na doprowadzenie
baszty do stanu sprzed pożaru, tak by mieszkańcy mogli
z baszty korzystać. Myślę, że
łącznie potrzeba co najmniej
500 tys. zł. Będziemy szukać
funduszy na zewnątrz w konkursach ogłaszanych przez
różnego rodzaju instytucje.
Jest to proces długi, ponieważ
mamy ambicję odbudować
basztę według projektów zakładających stworzenie tutaj
miejsca nie tylko o walorach
historycznych, ale i turystycznych – dodaje prezydent Kieca.
(raj)

Podczas sesji rady miejskiej
30 czerwca radni zatwierdzili
skład nowej rady społecznej
WORiT–u. Tworzą ją: Ludwika
Kłosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu,
Alicja Pawełek reprezentująca
wojewodę oraz radni: Grażyna
Pietyra, Ireneusz Skupień i Jan
Czyżak. W poprzedniej radzie
zasiadali: Lech Litwora, przewodniczący rady miejskiej
poprzedniej kadencji, Alicja
Pawełek jako przedstawiciel
wojewody, Wiesława Kiermaszek–Lamla, radna poprzedniej kadencji, Renata Stróżniak
i Jan Kopiec.
Podczas dyskusji na sesji nie
obyło się bez sporu w tej sprawie. Radnym przedstawiono
gotowy projekt uchwały wraz
z nazwiskami osób tworzą-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Wojewódzki Konserwator
Zabytków przekazał miastu
50 tys. zł na prace związane
z zabezpieczeniem baszty po
pożarze, jaki miał tutaj miejsce w 2004 r. Kolejne 130 tys.
zł pochodzić będzie z budżetu
miasta. Decyzja zapadła 30
czerwca na sesji rady miejskiej.
Przypomnijmy, że basztę
wraz z przylegającym gruntem miasto przejęło dopiero
w październiku ubiegłego
roku. Wcześniej obiekt należał do skarbu państwa i nadleśnictwa. – Z chwilą przejęcia
baszty robiliśmy wszystko, by
budynek zachować od dalszych zniszczeń. Udało się
pozyskać środki i możemy

WODZISŁAW

Będą solary w przedszkolach
modernizacja Przedszkola
nr 3 i jego oddziału w Krzyżkowicach. Prace wewnątrz
budynku mają potrwać do
26 sierpnia, tak by nie było
przeszkód w prowadzeniu
zajęć od września. Prace na
zewnątrz zaplanowane są do
końca września. Ocieplone
będą ściany i dachy. Placówki dostaną nową instalację
ciepłej wody z solarami. Dodatkowo ﬁlia w Krzyżkowicach zostanie wyposażona

w ekologiczny piec węglowy.
Do Przedszkola nr 3 ciepłą
wodę dostarcza ciepłociąg.
W placówkach dokończona
będzie wymiana okien. – W
ramach remontów, ale już
poza termomodernizacją,
naprawiamy instalację zimnej wody, żeby już potem nie
trzeba było niczego demontować, kuć, itd. – wyjaśnia
Marek Hawel, burmistrz.
Te r m o m o d e r n i z a c j a
przedszkoli będzie kosztować około 950 tys. zł. Z tego

mu. Nazwiska były wypisywane także w poprzednich tego
typu uchwałach – mówił radny Grabowiecki. Ostatecznie
przewodniczący zapewnił, że
to radni na sesji będą typować
konkretne osoby. – Próbuje
pan ratować twarz i to cenię
– stwierdził radny Jan Zemło.
Atmosfera wokół WORiT się
zagęszcza, ponieważ szykują
się poważne zmiany – nie tylko
personalne. W przyszłym roku
zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych ma tutaj prowadzić
nowo powstałe stowarzyszenie
rodziców niepełnosprawnych
dzieci. Nie chcą posyłać dzieci do WORiT–u kierowanego
przez Dorotę Jaromin. Wspiera ich w tym Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent miasta.
(raj)

Baszta na Grodzisku

PSZÓW

PSZÓW Ruszyła termo-

cych nową radę społeczną.
– Kto zaproponował te osoby?
Dlaczego na sesji nie pojawiają się kandydatury, ale mamy
głosować coś, co się nam daje
gotowe? – pytał radny Ryszard Zalewski. Radna Teresa
Rybka apelowała z kolei, aby
uszanować Wiesławę Kiermaszek–Lamlę i Lecha Litworę,
członków poprzedniej rady
społecznej, którzy przed laty
tworzyli WORiT.
Wypowiedzi te nie spodobały się Janowi Grabowieckiemu, przewodniczącemu
rady miejskiej. Po wymianie
uszczypliwości z radną Rybką
poinformował, że to on proponuje te osoby i właśnie teraz
przedstawia nazwiska. – Taka
procedura obowiązuje od lat
i nigdy nie było z tym proble-

prawie 780 tys. zł stanowi
doﬁnansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dodatkowo trwa ocieplenie budynku komunalnego
przy ul. Skwary 6. To konieczne w związku z planem
przejścia na ogrzewanie gazowe. Docieplenie ma zminimalizować straty ciepła,
aby opłaty czynszowe nie
były zbyt wysokie. Koszt tej
inwestycji to 164 tys. zł.
(tora)

– Jak można skomplikować prostą rzecz

Jestem na tak, więc na nie
Sprawa dotyczyła wyrażenia opinii o planach powiatu
cieszyńskiego w sprawie likwidacji tamtejszej poradni. Rada
była przeciwna likwidacji. Musiała podjąć stosowną uchwałę.
Tyle, że projekt uchwały zawierał zwrot – wyraża pozytywną/
negatywną opinię. Trzeba było
wybrać jedną opcję. Radni
uznali, że najpierw przegłosują wykreślenie słowa „negatywną”. Pozostałaby więc wersja o
wyrażeniu pozytywnej opinii.
I taki dokument radni mieli
odrzucić w głosowaniu. Radca prawny stwierdził, że wy-

dźwięk będzie ten sam. Jak
radni postanowili, tak zrobili.
Paweł Kowol, przewodniczący rady dopytywał, czy większość głosów przeciwnych nie
oznacza, że uchwała nie została przyjęta? Radca prawny
stwierdził, że uchwała została
przyjęta z wynikiem negatywnym.
Jednak na logikę biorąc, jeśli
większość głosujących jest na
nie, to uchwała przepada. To
oznacza, że rada nie wyraziła
żadnej opinii, pozytywnej, ani
negatywnej. A wystarczyło z
projektu uchwały wykreślić

słowo „pozytywną” i zagłosować za wyrażeniem negatywnej opinii.
Swoją drogą ta opinia i tak nie
jest ważna. Powiat cieszyński
zwrócił się o jej wydanie, bo takie są przepisy. Stanowią, że jeśli przeznaczona do likwidacji
placówka medyczna obejmuje
swoim zasięgiem, chociażby
teoretycznym, mieszkańców
pewnego miasta, w tym przypadku Pszowa, to tamtejsi
radni muszą się w tej sprawie
wypowiedzieć. Ich decyzja nie
jest wiążąca.
(tora)
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– Zaskakujący zwrot w sprawie kierownika oczyszczalni

Dopiero co informowaliśmy, że radny Mieczysław
Jóźwicki przestaje kierować
oczyszczalnią ścieków i za
porozumieniem stron zostaje przeniesiony do Zakładu
Obsługi Placówek Oświatowych. Tymczasem 29
czerwca na sesji rady miasta
ku zaskoczeniu wszystkich
ogłosił, że rezygnuje w ogóle z pracy. Prosi jedynie, by
zachować pełny, trzymiesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Swoim
oświadczeniem postawił w
niezręcznej sytuacji burmistrza, z którym wcześniej
dogadał się w sprawie swojej
przyszłości zawodowej.

niem ponad 17 tys. zł kary.
Winę wykazała kontrola wewnętrzna zarządzona przez
burmistrza w zakładzie gospodarki komunalnej, w skład
którego wchodzi oczyszczalnia. Nowe stanowisko było z
jednej strony formą kary dla
Jóźwickiego, bo przestałby
być kierownikiem, straciłby
ﬁnansowo. Ale z drugiej strony miałby łatwiejszą robotę i
zapewnione środki do życia.
Marek Hawel tłumaczy, że
chciał tę sprawę załatwić po
ludzku.
Zabrał głos i zrezygnował
Kilku radnych, m.in. Mirosława Górecka i Henryk
Żydek, dopytywało burmistrza na sesji, czym się kierował tworząc stanowisko
radnemu. Pytali też, co stało
na przeszkodzie, żeby wrócił
do oczyszczalni. Burmistrz
mówił, że to jego kompetencja i nie musi tak naprawdę
się tłumaczyć. Ale wyjaśnił,
że takie stanowisko było potrzebne. Twierdził, że dyrektorzy placówek oświatowych
nie radzą sobie z załatwianiem spraw technicznych.
Radni odpowiadali, że właśnie trzeba się wytłumaczyć,
bo wśród mieszkańców panuje przekonanie, że to rada

Burmistrz chciał po
ludzku
Mieczysław
Jóźwicki
zgodne z podpisanym porozumieniem miał pracować
w ZOPO od 8 lipca jako inspektor odpowiedzialny na
obsługę techniczną placówek. To stanowisko stworzył
mu burmistrz Marek Hawel.
Jóźwicki został odsunięty od
kierowania oczyszczalnią,
kiedy okazało się, że odpowiada personalnie za nieprawidłowości wyłapane przez
wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska, a które
zakończyły się wymierze-

POWIAT – Tylko

załatwiła robotę radnemu,
co jest nieprawdą. Radni
wymogli nawet na burmistrzu umieszczenie w najbliższym wydaniu biuletynu
miejskiego oświadczenia,
że on osobiście zdecydował
o przygotowaniu stołka dla
Mieczysława Jóźwickiego.
Burmistrz zgodził się. Powiedział, że bierze na siebie
całą odpowiedzialność, choć
zdawał sobie sprawę, że ludzie będą mu to wypominać
latami. W tym momencie
radny Jóźwicki, który dotąd tylko przysłuchiwał się
dyskusji, zabrał głos. Powiedział, że rezygnuje w ogóle.
– Prawda, że po rozmowach
z burmistrzem zgodziłem się
przejść do ZOPO, zwłaszcza,
że burmistrz mówił mi, że
nie wrócę już do oczyszczalni. Kiedy jednak widziałem
i słyszałem, jakie są komentarze, zrezygnowałem. Też
uważam, że to stanowisko
jest sztucznie stworzone
– dzielił się wrażeniami po
sesji Mieczysław Jóźwicki.
– Ja tylko wyraziłem swoją
opinię, że nie powinien pracować w oczyszczalni. Nie
miało to formy nakazu. Nie
mam żadnej możliwości zakazania pracownikowi chodzenia do pracy – odpowiada
burmistrz.

Wodzisław odmówił przekazania dotacji

Przed dłuższy czas radny Jóźwicki (pierwszy z prawej) przysłuchiwał się dyskusji na swój temat z
kamienną twarzą

Sprawa jest
rozwojowa
Radny zdaje sobie sprawę,
że po odejściu z oczyszczalni nie będzie miał pracy. –
Wiem, że o pracę jest trudno
w dzisiejszych czasach. Ale
zdrowie i komfort psychiczny są ważniejsze. Z moim
zdrowiem nie jest najlepiej.
Muszę o nie zadbać – mówi
Jóźwicki. Ostatni rok spędził
na zwolnieniu lekarskim,
najpierw lecząc się, potem
przechodząc rehabilitację.
Przy czym jego bezpośredni przełożony, czyli Leszek

WODZISŁAW

Piątkowski kierujący ZGKiM
uważał, że było to taktyczne
L4, byle uniknąć konsekwencji za nieprawidłowości w
oczyszczalni.
Kto wie, czy teraz radny Jóźwicki nie narazi się jednak na
konsekwencje w pracy, nawet dyscyplinarne. Przejście
do ZOPO za porozumieniem
stron zapewniłoby mu miękkie lądowanie. A tak, jeśli
wróci do ZGKiM chociażby
na czas trzymiesięcznego wypowiedzenia, będzie się musiał liczyć z pociągnięciem do
odpowiedzialności za niepra-

widłowości w oczyszczalni.
Na wsparcie burmistrza nie
ma już co liczyć. Sprawa jest
rozwojowa.
Pozostaje jeszcze kwestia
budzącego kontrowersje stanowiska w ZOPO. Czy rzeczywiście jest potrzebne, czy też
był to tylko stołek dla radnego? Co zrobi burmistrz, żeby
wyjść z twarzą? Marek Hawel
twierdzi, że potrzebuje człowieka do tej roboty. Ale gdzie
ten człowiek będzie pracował
i jak będzie zatrudniony, tego
jeszcze nie wiadomo.
Tomasz Raudner

– Służby Komunalne Miasta mają swoją witrynę

Nadrabiają zaległości w internecie

Nowe aparaty EKG dla szpitali

Po latach Służby Komunalne Miasta doczekały się właśnej strony internetowej. Pod
adresem www.skmwodzislaw.eu można znaleźć m.in.
informacje dotyczące zadań
wykonywanych przez SKM
oraz harmonogramy wywozu nieczystości. – Obecnie
strona nie pracuje w pełnym
wymiarze.
Przepraszam
za chwilowe niedogodności. Za kilka dni powinno

W Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc działa jeden
aparat EKG. Urządzenie jest
starej generacji i nie zawsze
zaspokaja aktualne potrzeby
placówki. Niebawem pojawi
się nowy aparat. Kosztuje ok.
10 tys. zł.

wszystko działać jak należy
– mówi Jacek Szkolnicki, dyrektor SKM w Wodzisławiu.
Szef zakładu nie wyklucza,
że w internecie umieszczane będą także informacje o
czasowym zamknięciu dróg
remontowanych przez SKM.
Poza tym ma się pojawić link
do strony obsługującej cmentarz komunalny. W zamyśle
użytkownicy mają mieć możliwość korzystania z usług

pracowników cmentarza za
pośrednictwem sieci. Chodzi
m.in. o zlecanie czyszczenia
i ozdabiania nagrobków.
– Opcja ta byłaby korzystna
dla osób, które pochowały
swoich bliskich w Wodzisławiu, a dzisiaj mieszkają z
dala od naszego miasta. Nie
zawsze sami mogą zadbać o
nagrobek – wyjaśnia Jacek
Szkolnicki.
(raj)

Zebrania w sprawie budowy kanalizacji
WODZISŁAW Niebawem

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Marklowice dadzą tysiąc
Połowę potrzebnej kwoty
przekaże PZU, drugą część
wyłożą gminy powiatu wodzisławskiego. Do tej pory o
udzieleniu dotacji (po 500 zł)
zdecydowali radni w Rydułtowach, Pszowie, Radlinie, Gorzycach, Godowie i Lubomi.
Podobna uchwała o wsparciu
ﬁnansowym ma być podjęta
w Mszanie. Marklowice dadzą 1000 zł, natomiast Wodzisław odmówił przekazania
środków na ten cel.
– Gdybyśmy wiedzieli,
że chodzi o tak niewielkie
kwoty, z pewnością byśmy
odpowiedzieli pozytywnie.
Wyobrażałem sobie, że taki
sprzęt kosztuje znacznie więcej – mówi Mieczysław Kieca,
prezydent Wodzisławia. Dodaje, że miasto nie wyklucza
przekazania dotacji w przyszłości.

FOT. TOMASZ RAUDNER

Jóźwicki mówi dość i odchodzi

Jolanta Wiejacz i Ewa Wróblowska prezentują aparat EKG
używany obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w
Wodzisławiu

Prezent od Holendrów
Kolejny aparat EKG ma także Szpital w Rydułtowach.
Otrzymał go od holenderskiej fundacji charytatywnej
„Stichting Sociaal Medische”
w formie darowizny. Wartość używanego sprzętu
oszacowano na ok. 6 tys. zł.
Urządzenie jest sprawne

techniczne i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa
założone przez producenta.
Posiada aktualne świadectwo przeglądu technicznego autoryzowanego serwisu
dopuszczające go do dalszej
eksploatacji. Sprzęt traﬁł na
oddział rehabilitacyjny.
(raj)

rusza drugi etap budowy
kanalizacji w Wodzisławiu.
Zgodnie z przyjętą zasadą
prace poprzedzą spotkania
z mieszkańcami, których
sprawa dotyczy. Omówione
zostaną szczegóły dotyczące
zakresu inwestycji, harmonogramu robót i utrudnień
związanych z realizacją zadania.
7 lipca o godz. 18.00 w
Wodzisławskim Centrum
Kultury odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnic
Nowe Miasto i Stare Miasto.
Projektem objęte są ulice: Piłsudskiego, Mała, Ogrodowa,

Daszyńskiego, Radlińska,
Szkolna, Pośpiecha, Apteczna, Pszowska, Słowackiego,
Targowa, Boczna, Wałowa,
Św. Jana, 26-Marca, Arendarska, Średnia, Zamkowa,
Zgody, Rynek, Styczyńskiego,
Powstańców. Rozpoczęcie robót planowane jest na lipiec, a
ich zakończenie na grudzień
2013 r.
Drugie spotkanie dla mieszkańców Jedłownika i Karkoszki zaplanowano na 8
lipca o godz. 18.00 w Szkole
Podstawowej nr 2. Inwestycja
dotyczy ulic: Parkowa, Cicha,
Wolności, Czyżowickia, Starowiejska, Pszowska, Bieni,

Chopina, Żwirki i Wigury,
Cisowa, Modrzewiowa, Chabrowa. Prace mają ruszyć w
lipcu i potrwać do października 2013 r.
Trzecie spotkanie z mieszkańcami Radlina II będzie
miało miejsce 11 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00 w
Szkole Podstawowej nr 21.
Roboty budowlane będą prowadzone w następujących
ulicach: Chrobrego, Dąbrowskiego, Głożyńska, Popiela,
Radlińskie Chałupki, Ziołowa, Owocowa, Żniwna. Początek robót jeszcze w lipcu.
Zakończenie planowane jest
na luty 2013 r.
(raj)
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To jedno z najbrutalniejszych zabójstw w ostatnich latach – mówią zgodnie rybniccy prokuratorzy

ZABIŁ I POSZEDŁ NA MSZĘ
Gdyby policja o kilka
dni później zatrzymała
zabójcę Anny i Brunona
Pytlików, najbliżsi oﬁar
najprawdopodobniej
jedliby i mieszkali z
ich oprawcą. Rodzina
Mateusza N., znanego
jako „Szatan”, zaproponowała im pomoc przy
pogrzebie. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że
to najprawdopodobniej
sąsiad Mateusz odpowiada za tragedię.
Przyjaźń
Nowa Wieś. Malutka miejscowość – raptem czterystu
mieszkańców. Przecięta na
pół drogą wojewódzką z ciągiem domów po obu stronach. W dwóch z nich, okno
w okno, mieszkali Pytlikowie
i państwo N. Najbliżsi sąsiedzi. Wiedzieli o sobie wszystko, również to, że Pytlikowie
mają pieniądze, bo wyprzedają ziemię pod działki. Starsze małżeństwo – ona 68, on
70 lat – nie mieli zaufania do
banków. Pieniądze trzymali w
domu. Jedną z rozmów o gotówce musiał któregoś dnia
podsłuchać młody Mateusz.
Szok
W Boże Ciało, około godziny 13.00 matka Mateusza N.
poszła do sąsiadów podzielić
się upieczonym przez siebie
ciastem. Pani Anna nie miała
ręki do wypieków, więc przyjmowała poczęstunki od znajomej. Tego dnia na pukanie
sąsiadki z naprzeciwka nikt
nie odpowiadał. Kobieta widząc otwarte okno od strony
ogródka zajrzała do domu.
W niewielkiej odległości od

parapetu zauważyła ciało
70-letniego Brunona. Zaalarmowano policję. Do niewielkiej miejscowości zaczęli się
zjeżdżać policjanci i technicy
kryminalistyki. Przez kolejne
dni policjanci jeszcze wielokrotnie wchodzili do domu
przy ulicy Rybnickiej, sprawdzając czy w splądrowanym
mieszkaniu nie uszedł ich
uwadze żaden trop. – W
mieszkaniu nie było śladów
włamania. Założono więc, że
oﬁary znały sprawcę i same
wpuściły go do mieszkania.
Rozpoczęły się jego poszukiwania. Policjanci prowadzili zakrojone na szeroką
skalę czynności operacyjne
– mówi prokurator Jacek
Sławik, szef Prokuratury Rejonowej w Rybniku. Śledczy
od razu założyli, że tragedia,
która wydarzyła się w jednorodzinnym domu rozegrała się na tle rabunkowym.
Wśród osób, które w pierwszej kolejności znalazły się
w centrum zainteresowania
policjantów byli najbliżsi sąsiedzi. Także 20-letni student
socjologii Mateusz N. – niewysoki chłopak z domu po
drugiej stronie ulicy.
Szatan
Mateusz zawsze interesował się muzyką, niepozorny
fan muzyki metalowej przyjął pseudonim „Szatan”. Tak
kazał siebie nazywać. Najstarszy z rodzeństwa zawsze
marzył o graniu w zespole
rockowym, jednak nie miał
ku temu specjalnych zdolności, a i stara perkusja, na której pogrywał, zbytnio się do
tego nie nadawała. Znalazł
więc sposób na zaistnienie
w muzycznym środowisku
organizując dorywczo koncerty. Przez wygląd gimnazjalisty nie wszyscy jednak

miejscu zbrodni dokładnie
opisał przebieg tragicznego wieczoru. Jego zeznania
znajdują potwierdzenie w
zebranym materiale dowodowym, co pozwala nam przypuszczać, że mówi prawdę
– relacjonuje prokurator.
Prezenty
Prokuratura Rejonowa w
Rybniku podaje na razie informacje o kilkunastu tysiącach złotych zrabowanych z
mieszkania starszego małżeństwa. Śledczy nie wykluczają
jednak, że kwota ta może być
znacznie wyższa. Świadczyć
może o tym między innymi
fakt zorganizowania przez
Mateusza N. dwóch koncertów znanego punkowego zespołu w Rybniku i Raciborzu.
Muzycy nie tylko otrzymali
przyzwoitą gażę, ale i mieli
zagwarantowany nocleg w
hotelu. Wiadomo również,
że Mateusz N. sprawił rodzinie kilka prezentów. W domu
między innymi miał się pojawić dobry ekspres do kawy.
Za samą perkusję w sklepie
muzycznym zapłacił 11 tys.
zł gotówką. Poratował też
miejscowe zespoły, którym
miał załatwić koncert zaliczką w euro. Szczegółową listę
wydatków, których dokonał
po mordzie wyjaśni trwające
śledztwo.

Mateusz N. wykorzystał zaufanie, jakim obdarzyły go oﬁary

traktowali go poważnie. W
dwudziestoletnim
Mateuszu rodziły się coraz większe kompleksy. Kilka dni
po mordzie w pokoju dwudziestolatka stanęła lśniąca, wymarzona perkusja z
osprzętem. Policjanci szybko
dowiedzieli się, że bezrobot-

ny dwudziestolatek dysponuje od kilku dni znacznymi
środkami ﬁnansowymi. Został zatrzymany. – Podczas
przesłuchania szybko przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, godząc
się również na eksperyment
procesowy. Podczas wizji na

Mord
Co dokładnie wydarzyło się
w domu państwa P. w nocy z
21 na 22 czerwca? Jak ustalili
śledczy i co potwierdził sam
podejrzany, sprawca działał
sam. Pytlikowie słynęli we wsi
z tego, że sprzedawali działki. Jak się okazało, o ostatniej
udanej transakcji wiedział
również Mateusz N., który od
pewnego czasu borykał się z
coraz większymi problemami

ﬁnansowymi.DodomuAnny
i Brunona zapukał późno w
nocy. – Do mordu doszło w
późnych godzinach nocnych
i rannych. Należy pamiętać,
że to był syn najbliższych sąsiadów, więc mimo tej pory
został wpuszczony do środka – mówi Sławik. Śledczy
nie udzielają informacji na
temat tego, co się działo w
kolejnych godzinach. Wiadomo, że podejrzany chciał się
za wszelką cenę dowiedzieć,
gdzie małżeństwo trzyma pieniądze. Bez tej informacji, w
jednopiętrowym domu, mógłby długo szukać gotówki. Jak
się nieoﬁcjalnie dowiedzieliśmy, schorowany i cierpiący
na niewydolny układ oddechowy Brunon zmarł najprawdopodobniej pierwszy.
Sprawca długo się znęcał nad
jego żoną Anną. – Na razie nie
potwierdzamy faktu torturowania. Wiadomo jednak, że
sprawca uderzał wielokrotnie różnymi przedmiotami
w głowę. Używał w tym celu
między innymi młotka. Mateusz N. szedł do sąsiadów z
zamiarem rabunku, jednak
chyba sam nie wiedział jak się
to wszystko skończy – mówi
szef rybnickiej prokuratury.
Kara
1 lipca Sąd Rejonowy w
Rybniku aresztował na trzy
miesiące dwudziestoletniego mieszkańca Nowej Wsi.
Sprawca deklaruje, że w
chwili zdarzenia był trzeźwy. Jak zawsze jednak w
takim przypadku przejdzie
badania psychiatryczne, które potwierdzą, czy w chwili
zdarzenia był poczytalny. Za
tak brutalny mord grozi mu
kara dożywotniego więzienia.
Adrian Czarnota

Decyzją biegłych z Krakowa Krzysztof W. – który
w sierpniu ubiegłego roku
strzelał do członków swojej
rodziny oraz sąsiadów i policjantów – uznany został za
niepoczytalnego. – Oznacza
to mniej więcej tyle, że postępowanie zostanie umorzone, ze względu na brak
winy. Niepoczytalność oznacza, że Krzysztof W. nie kontrolował tego, co robi, był
nieświadomy – tłumaczy
prokurator Tomasz Pietreczek, prowadzący sprawę
strzelca z Boguszowic.

Casus Rybnika
W mediach pojawiły się

FOT. MB

Strzelec z Boguszowic niepoczytalny

Krzysztof W. nie będzie sądzony

już informacje, jakoby prokuratorzy mówili już o tzw.
casusie Rybnika. Kwestia
dotyczy oczywiście dwóch,
dość zbieżnych w czasie wy-

darzeń – morderstwa Eugeniusza Wróbla oraz sprawy
Krzysztofa W. W obydwu
przypadkach w grę wchodzi
orzeczenie o niepoczytal-

ności sprawców. Prokurator Pietreczek dementuje
jednak te informacje. – Nie
ma „casusu Rybnika”. Zbiegły się dwa, tragiczne zresztą, wydarzenia. Biegli z
dwóch różnych ośrodków
stwierdzają stan psychiki
sprawców tych zajść, a więc
bardzo byłbym ostrożny
używając tak uogólniającego stwierdzenia – komentuje
prokurator. W kwestii morderstwa Eugeniusza Wróbla,
o czym pisaliśmy kilka numerów temu, sprawa nadal
jest otwarta. Sąd Okręgowy
w Gliwicach sprawę skierował do zbadania wrocławskim psychiatrom, by – jak

mówi rzecznik sądu, sędzia
Agata Dybek-Zdyń – rozwiać
wszelkie wątpliwości. Sprawa jest na tyle poważna, że
sędziom potrzebna jest druga opinia biegłych, by wykluczyć ewentualną pomyłkę.

Detencja? Na ile?
Prokuratura
wystąpi
o przymusowe leczenie
Krzysztofa W., tutaj sprawa jest już przesądzona.
– Detencja to proces długotrwały, dlatego szerzenie
psychozy, że strzelec może
wyjść nawet za pół roku jest
niedorzeczne – uspokaja
prokurator Pietreczek. – Biegli sądowi, którzy zajmowali

się tym przypadkiem dobrze
wiedzą, z jakim człowiekiem
mają do czynienia. Badania
były wnikliwe, więc wydaje mi się to niemożliwe, by
Krzysztof W. mógł szybko
opuścić placówkę leczniczą. Możne nawet się okazać, że ze względu na stan
psychiczny będzie musiał w
niej pozostać na dłużej, niż
wynosiłby wyrok sądu – dodaje prokurator. Kontrola
stanu psychiki osadzonego
przeprowadzana będzie co
pół roku, w ten sposób lekarze będą monitorować przebieg leczenia i jego postępy,
bądź ich brak.
(mark)
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– Przywrócą blask szkolnemu muzeum

W tym roku przypada 60.
rocznica oddania do użytku budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Syryni. Z tej okazji 10 i 11 września
planowane są uroczystości
jubileuszowe. Jednym z ich
elementów ma być ponowne
otwarcie Muzeum w Syryni.
To inicjatywa
pani Ireny
O tym, że w szkole funkcjonowało muzeum zdążyło już
zapewne zapomnieć wielu
absolwentów placówki. Na
początku lat 70-tych założyła je nauczycielka Irena Musioł. – Zachęcała uczniów do
przynoszenia różnych staroci. Uczniowie na ten apel

BUKÓW

odpowiedzieli chętnie, więc
eksponatów wciąż przybywało – opowiada Joanna
Frydrych, dyrektor ZSO w
Syryni. Przybywało starych
mebli, wojskowych mundurów, starych maszyn do
liczenia, żelazek, pamiątek
wojennych. Rozrastało się
do tego stopnia, że co kilka lat
trzeba było szukać dla niego
nowego lokum. W związku
z tym dosłownie przewędrowało szkołę od dołu do góry.
Bo muzeum najpierw znajdowało się w piwnicy budynku,
później na piętrze w obecnej
czytelni, na końcu traﬁło na
poddasze budynku, do dawnego mieszkania nauczycielskiego. Tam funkcjonowało

do końca lat 90-tych. – Pani
Irena nawet jak była już na
emeryturze, to póki jeszcze
miała siły się nim zajmowała
– wyjaśnia Frydrych. Później
o przeładowanym muzeum
zapomniano, a raczej nie
było pomysłu na to gdzie
przenieść je tak, by eksponaty można było oglądać w
miarę dobrych warunkach.
Jak nie teraz,
to kiedy?
– W przyszłym roku w szkole będzie nieco mniej dzieci,
są więc możliwości by jedną
z sal lekcyjnych przeznaczyć
na muzeum – wyjaśnia pani
dyrektor. Znajdzie ono swoje
lokum w klasie historycznej

– dawnym sekretariacie oraz
biurze dyrektora szkoły, które
zostaną połączone. Niektóre
ściany trzeba będzie wykuć,
inne wymurować. A to tylko
część zadania. Pracownicy
szkoły już w marcu zaczęli
inwentaryzować eksponaty
i przenosić je do wolnych
pomieszczeń. Mimo tego
jest ich tyle, że na poddaszu
wciąż została ich duża liczba,
przede wszystkim starych
mebli i mundurów. – Choćbym miała na głowie stanąć,
to muzeum musi być we
wrześniu gotowe – deklaruje
Joanna Frydrych, zdając sobie sprawę z tego, że lepszej
okazji do jego reanimacji nie
będzie.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Na urodziny szkoły otworzą muzeum

Joanna Frydrych chce, by muzeum było gotowe we wrześniu.
Rozpoczęto już prace związane z przenosinami eksponatów do
większego lokum.

– Remonty budynków należących do gminy są przesądzone

FOT. ARTUR MARCISZ

Remiza i świetlica do remontu

Wiesława Siodmok, sołtys Bukowa cieszy się, że wreszcie i do
tego sołectwa traﬁ unĳna pomoc

OLZA

21 czerwca zarząd województwa śląskiego ogłosił
listę gmin, które otrzymają
doﬁnansowanie do projektów w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Odnowa i rozwój
wsi”. Wśród gmin zakwaliﬁkowanych do doﬁnansowania
jest Lubomia, która zgłosiła
dwa projekty modernizacji
budynków w Bukowie. Na
modernizację remizy gmina
dostanie 114 tys. zł przy przewidywanych kosztach całko-

które korzystają z organizowanych tu zajęć. Często też
wykorzystywana jest przez
naszych mieszkańców do
organizacji okolicznościowych uroczystości. Po remoncie wreszcie poprawią
się warunki korzystania z
tego obiektu – nie kryje zadowolenia Wiesław Siodmok, sołtys Bukowa.
– Na wykonanie tych inwestycji mamy dwa lata od
podpisania umowy na doﬁnansowanie. Za remont

witych na poziomie 341 tys.
zł. Znacznie droższy będzie
remont budynku świetlicy.
Koszt inwestorski tej inwestycji to 1 mln zł, ale też doﬁnansowanie będzie wyższe i
wyniesie 500 tys. zł.
– Na taką wiadomość czekaliśmy od wielu lat. Oba
budynki są w fatalnym stanie i już naprawdę wstyd
je pokazywać. W budynku
świetlicy dawniej mieściła
się szkoła. Teraz również
służy on głównie dzieciom,

budynków zabierzemy się
prawdopodobnie w przyszłym roku – wyjaśnia Czesław Burek, wójt Lubomi.
Wiadomo już mniej więcej jaki będzie zakres robót
remontowych. Obydwa budynki zostaną gruntownie
odmłodzone. Przejdą m.in.
termomodernizację, wymienione zostaną okna, drzwi,
instalacje centralnego ogrzewania. Wokół świetlicy na
nowo zostanie zagospodarowany teren.
(art)

– Chór „Bel Canto” najlepiej wypadł w Zlocie Chórów nad Olzą

W niedzielę 26 czerwca
na polu biwakowym „Europa” w Olzie odbyła się IX
edycja zlotu, organizowanego wspólnie przez chór
„Słowik nad Olzą” i Wiejski
Dom Kultury w Olzie. Tym
razem wystąpiło 6 chórów, w
tym dwa czeskie. Na scenie
zaprezentowali się: „Lira” z

CZYŻOWICE

Rydułtów, „Bel Canto” z
Gaszowic, „Spójnia” z Marklowic, „Moniuszko” z Czyżowic oraz „Lutnia” z Lutyni
Dolnej i „Kalina” z Karwiny.
Nie zabrakło również gospodarzy, czyli „Słowika nad
Olzą”. Każdy chór zaprezentował po kilka utworów.
– Co roku spotykamy się,

by posłuchać siebie nawzajem i porozmawiać. W czasie
konkursów czy przeglądów
nie ma na to czasu. Tu jest
inaczej, luźniej, możemy na
spokojnie porozmawiać o
muzyce, o swoich sprawach –
wyjaśnia Anna Kopystyńska,
jedna z organizatorek zlotu.
Podobnie jak w poprzednich

– Drogi zostaną przywrócone do stanu sprzed budowy

latach dyrygenci wszystkich
chórów wybrali najlepszy
chór zlotu. Puchar ufundowany przez sołtysa Olzy Józefa Kopystyńskiego traﬁł do
gości z Gaszowic. Wybór nie
był niespodzianką. Wszakże
„Bel Canto” to laureat wielu
konkursów i przeglądów.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Chórzyści śpiewali nad Olzą
Występy rozpoczął chór „Słowik nad Olzą”

– Radni jednogłośnie zaakceptowali wykonanie przez wójta
budżetu za 2010 rok
LUBOMIA

Naprawią drogi zniszczone
Zadłużenie nie jest przeszkodą
przy budowie kanalizacji
W Czyżowicach trwa budowa kanalizacji sanitarnej.
Z tym zaś związana jest konieczność uszkodzenia nawierzchni części dróg. Wójt
Gorzyc zapewnia, że drogi
zostaną naprawione. – Rozmawiałem na ten temat z
szefem
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji –
poinformował radnych Piotr
Oślizło, wójt Gorzyc.
W pierwszej kolejności

mają zostać naprawione
odcinki na ulicach Polnej i
Strażackiej, czyli tam gdzie
zakończono już budowę
sieci. – Mamy też zapewnienie, że dalsze naprawy będą
dokonywane już po ukończeniu budowy całej sieci
– dodaje Wioletta Langrzyk
z Urzędu Gminy w Gorzycach.
Kwestią negocjacji pozostaje zakres napraw. Gmina

nie chciałaby bowiem, żeby
skończyło się tylko na ułożeniu asfaltu w miejscach gdzie
ułożone zostały rury. Urzędnicy nie wykluczają więc,
że gmina weźmie na siebie
część kosztów napraw.– Lepszym rozwiązaniem byłoby
asfaltowanie nawierzchni na
całej szerokości uszkodzonej
drogi – tłumaczy Langrzyk.
(art)

Dochody budżetu gminy
wyniosły 18,9 mln zł, zaś wydatki 24,8 mln zł. Deﬁcyt to
5,8 mln zł. W ubiegłym roku
zadłużenie gminy wzrosło
do ponad 10 mln zł, czyli aż
do 58 procent dochodów,
przy dopuszczalnym wskaźniku 60 procent. Wójt zapewnia jednak, że sytuacja
jest pod kontrolą. – Obecnie
Unia jest nam winna 2,8 mln
zł. Jak tylko te środki wpły-

ną do naszego budżetu, to
wówczas zadłużenie spadnie do 48 procent – wyjaśnia
Czesław Burek, wójt Lubomi. Budżet gminy zostanie
wzmocniony odszkodowaniami związanymi z budową na jej terenie zbiornika
Racibórz Dolny. W planowanej czaszy i pod obwałowaniami zbiornika znajduje się
120 ha gminnych gruntów.
W czasie tej samej sesji, na

której wójt dostał absolutorium, rada gminy wydała
zgodę na sprzedaż skarbowi państwa kilkudziesięciu
działek wycenionych przez
rzeczoznawców na 1,2 mln
zł (średnio po 4,5 zł za metr
kwadratowy). A to tylko
niewielka część terenów, za
które gmina chce uzyskać
odszkodowanie.
(art)
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– Wniosek radnej Marii Trojan o wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa przy remoncie boiska w
Gogołowej

MSZANA

Radna oskarża członków
klubu sportowego o niegospodarność
Na sesji rady gminy, 27
czerwca, radna Maria Trojan
wystosowała wniosek o przeprowadzenie kontroli i wszczęcie postępowania w sprawie
przestępstwa niegospodarności, do którego mogło dojść
przy pracach remontowych
boiska w Gogołowej. Rzecz dotyczy 2008 roku, kiedy to, jak
czytamy w piśmie „na rzecz
Klubu Sportowego „Płomień”
Połomia, zostały, za zgodą wójta, przekazane przez kopalnię
„Jas-Mos” środki pieniężne, które miały zostać przeznaczone
na remont boiska w Gogołowej.
Jak pisze radna, zostały one
przekazane w dwóch ratach,
łącznie w kwocie 141 tys. zł.
Do dnia dzisiejszego przekazane środki pieniężne nie zostały
rozliczone, nie przedstawiono
rachunków
potwierdzających, na co zostały one wydane – twierdzi radna. I dodaje,
że ziemię na remont boiska za
darmo przywoziła, budująca
pobliską autostradę, spółka
„Alpine”, a rozgarnianie ziemi

i pozostałe prace porządkowe
przeprowadzone zostały społecznie. Dlatego jej zdaniem
należy wyjaśnić, na co zostały
przeznaczone wspomniane
środki ﬁnansowe. Zwracając
się do wójta, radna Trojan zauważa, że ze względu na możliwość popełnienia przestępstwa
niegospodarności, powinien
on zawiadomić „odpowiednie
organy ścigania oraz nadzoru”
i wnioskuje o przeprowadzenie
niezbędnej kontroli.
– Nie znam w ogóle tego
tematu. To rok 2008, więc na
dzień dzisiejszy mało mam
materiałów i wiadomości dotyczących tej sprawy – mówi
wójt Mirosław Szymanek.
– Powołałem komisję, która
ma zabezpieczyć dokumenty
w tej kwestii i po ich analizie
będę się zastanawiał, co dalej
z tym pismem zrobić.

prezesa Zarządu Klubu Sportowego „Płomień” Połomia,
dziś
przewodniczącego
mszańskiej rady gminy oraz
Alojzego Wity i Andrzeja Rugora, ówczesnych członków
zarządu klubu.
Są oni oburzeni informacjami zawartymi we wniosku
radnej. – Posłużono się tą panią. Kiedy był remont nie była
radną i ma zerowe pojęcie o
tym, co się tam działo – mówi
Tadeusz Wroński. – To co wie,
to nieprawdziwe informacje
z drugiej ręki, od osób które
przegrały wybory.
– Jeżeli nawet znam sprawę
z drugiej ręki, to nie jest to żadne cygaństwo – ripostuje radna
Maria Trojan. – Starzy radni,
już w 2010 roku, po odbiorze
boiska pytali o tę sprawę, mówiąc, że nie jest wyjaśniona, że
boisko nie zostało rozliczone.

Z drugiej reki
We wniosku radnej pojawiają się nazwiska: Tadeusza
Wrońskiego,
ówczesnego

Pozostała kwota
została w klubie
Wymienieni w piśmie
radnej
samorządowcy

przedstawiają swoją wersję wydarzeń. Według niej
Zarząd Klubu Sportowego
„Płomień”, po ustaleniach
pomiędzy nim, kopalnią i
Gminnym Ośrodkiem Sportu zadeklarował, że wykona
remont boiska taniej aniżeli
jakakolwiek ﬁrma. Dlatego
pierwotny kosztorys zrobiony przez kopalnię obniżono. Pomiędzy dyrektorem
GOS-u, a zarządem klubu została podpisana umowa użyczenia, a potem pomiędzy
kopalnią a zarządem klubu
– ugoda (bo remont boiska
został wymuszony deformacją terenu, związaną ze szkodami górniczymi), na mocy
której zarząd zobowiązał się
do wyremontowania boiska.
Stworzono na ten cel konto,
rzeczoznawca określił zakres robót, pieniądze zostały
przelane. Wreszcie powstał
projekt i klub, z pomocą okolicznych ﬁrm i przy pomocy
prac społecznych, boisko w
ciągu roku wyremontował.

– Zarząd wykazał się dużą
operatywnością załatwiając
ziemię, którą przywiozła ﬁrma „Alpine” – dodaje Wroński. – Klub wynajmował
różne ﬁrmy, różnych podwykonawców, miejscowych
rolników, żeby to zrobić
jak najlepiej i jak najtaniej.
Część pieniędzy została wydana na rachunki, bo trzeba
było kupić trawę, nawozy,
zapłacić ﬁrmom, a pozostała kwota została na koncie
klubu, rozdysponowana na
cele statutowe np. opłaty dla
sędziów, wyjazdy sportowe,
czy zakup sprzętu. Klub jest
z tego rozliczony. Remont
boiska zaś został odebrany
przez kopalnię.
Kto jest autorem
wniosku?
Mężczyźni nie mają sobie
nic do zarzucenia i nie kryją
rozgoryczenia. – Kto się zgodził na to, żeby klub wyremontował to boisko? Była władza
– mówi Andrzej Rugor. – A

teraz chce ona zniszczyć to,
co było dobrze wykonane.
– Nam w tym piśmie zarzuca
się defraudację pieniędzy. A
każdy z nas z własnych pieniędzy jeszcze dokładał do
działalności klubu.
– Proszę zobaczyć jaką
mam willę, auto, można zerknąć w moje zeznania podatkowe – mówi radny Alojzy
Wita.
Mężczyźni zapewniają, że
przekażą wójtowi wszystkie
dokumenty dotyczące tej
sprawy. Nie wykluczają też,
że w sprawie o zniesławienie wystąpią na drogę sądową przeciwko radnej Marii
Trojan.
– Mogą przeciwko mnie
występować na drogę sądową– odpowiada pani radna.
– Nie boję się niczego. Złożony przeze mnie wniosek
napisali ludzie, którzy czarno na białym wiedzą, jak z tą
sprawą remontu boiska było.
Radna nie podaje nazwisk.
Anna Burda-Szostek

z drogowcami po myśli gminy

Gmina Godów podpisała
dwie umowy z Alpine, ﬁrmą, która buduje odcinek
autostrady A1 z Gorzyczek
do Świerklan. Jedna z umów
przewiduje, że drogowcy na
3 miesiące wynajmą od gminy działkę o powierzchni 2
ha na byłych zwałach kopalnianych w Skrzyszowie.
– Teren ten jest im potrzebny do składowania materiałów wykorzystywanych do
budowy – wyjaśnia Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.

Za wynajem ﬁrma zapłaci
gminie 118 tys. zł. – Umowa
jest korzystna podwójnie,
bo oprócz tego, że zarobimy na wynajmie, to jeszcze
Alpine zadeklarowało, że
po skończeniu dzierżawy
działkę nam wyrówna. Jeśli
w przyszłości będzie nas na
to stać, to planujemy tam
wybudowanie kompleksu
sportowego – podkreśla
Adamczyk.
Druga umowa dotyczy
uregulowania kosztów po-

niesionych przez gminę na
organizację komunikacji
autobusowej, w związku z
zamknięciem mostów (kursy MZK do Krostoszowic
oraz dodatkowe gimbusy).
– Od momentu zerwania
pierwszego kontraktu na
budowę autostrady Alpine
nie regulowała tych należności – wyjaśnia wójt Godowa. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem gmina ma
odzyskać około 100 tys. zł.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

W lipcu otwarcie mostu
Godów zyska na porozumieniach w Skrzyszowie
z ﬁrmą Alpine
GODÓW – Negocjacje

Most na ulicy 1 Maja w Skrzyszowie jest już prawie gotowy. Czeka na odbiór techniczny.

GORZYCE

– Na kamery w centrum trzeba poszukać pieniędzy

O monitoringu bez konkretów
Na ostatniej sesji rady gminy poruszono sprawę budowy monitoringu w centrum
Gorzyc. – Mamy okres wakacyjny, a więc czas, w którym
odnotowuje się najwięcej
aktów wandalizmu. To nasze małe centrum handlowe
szczególnie jest na nie narażone. Kiedy poprzednio sygnalizowałem ten problem pan
wójt twierdził, że w czerwcu
będzie już coś wiadomo w

tym temacie. Zatem czy zapadły już jakieś konkretne
decyzje? – pytał radny Jacek
Bażan.
– Mamy kilka ofert, jesteśmy na etapie wybierania
najkorzystniejszej. Tyle, że
mamy inny problem, czyli
skąd znaleźć na to pieniądze.
Potrzebna kwota to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Chcemy
zrobić taki monitoring, by
można go było rozszerzyć,

a to wymaga odpowiednich
nakładów ﬁnansowych – odpowiedział Piotr Oślizło, wójt
Gorzyc. – Kiedy zatem można
spodziewać się jakichś konkretnych decyzji? – dopytywał Bażan. – Nie chciałbym
czegoś obiecywać. Będziemy
się starać załatwić jakieś fundusze tak szybko jak to będzie
możliwe – usłyszał w odpowiedzi od wójta.
(art)

GODÓW W czwartek 30

czerwca ﬁrma Alpine, która
buduje autostradę A1 na odcinku od Świerklan do Gorzyczek oddała do nadzoru
budowlanego dokumentację
odbiorową obiektu mostowego na ulicy 1 Maja w Skrzyszowie. – Myślę, że biorąc
pod uwagę wszystkie administracyjne terminy, konieczność uzyskania opinii policji i
innych instytucji, most zostanie oddany do użytku za jakieś trzy lub cztery tygodnie
– mówi Marcin Marciniak z
Alpine, zastępca dyrektora
kontraktu. Obecnie na moście
trwają jeszcze ostatnie prace.

Pozostałe obiekty mostowe w pasie autostrady A1
będą oddawane do użytku
w najbliższych miesiącach.
Przypomnijmy, że zgodnie z
harmonogramem podanym
przez Alpine w lutym tego
roku obiekt na ulicy 1 Maja
w Skrzyszowie miał zostać
przekazany 15 czerwca, podobnie zresztą jak obiekt na
ulicy Centralnej w Połomi.
Zgodnie z tym samym harmonogramem obiekt na ulicy
Wodzisławskiej w Mszanie
miałby zostać oddany 15
lipca. Około połowy lipca
powinna zostać otwarta dla
ruchu również ulica Wiejska

na Podbuczu. Pod koniec wakacji miałaby zostać otwarta
dla ruchu ulica Szybowa w
Krostoszowicach, która w
związku z budową mostu
pozostaje zamknięta od ponad 3 lat. Otwarcie mostu na
Szybowej oznaczać będzie,
że w tym samym czasie deﬁnitywnie zamknięta zostanie
ulica Olszyńska w Krostoszowicach.
Należy podkreślić, że podając ten harmonogram przedstawiciele Alpine wyraźnie
zaznaczyli, iż terminy te
mogą ulec zmianie.
(art)
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– Zwierzęta leśne dziesiątkują uprawy rolne

GORZYCE – Propozycja ma przybliżyć rad-

nych do mieszkańców

Piękni i żarłoczni goście

GORZYCE

Zbierają makulaturę
– dostają nagrody

Sarny przestały się bać ludzi. Na zdjęciu sarenka w polu ziemniaków, której nie odstraszają już
kolorowe worki.

Szybko się
przyzwyczajają
Przebywając w bliskim sąsiedztwie człowieka sarny
zatraciły przed nim lęk. Dlatego na nic zdają się nasze
straszaki w postaci kolorowych strachów czy innych
materiałów, którymi grodzimy uprawy. Sarny szybko się
do nich przyzwyczajają, nic
sobie z nich nie robiąc. – W
naszych szkółkach leśnych,
które mamy pozakładane
w lasach, zwierzęta te także
powodują szkody – mówi leśniczy Kwapuliński. – Dlatego grodzimy uprawy, ale i do
zabezpieczenia drzewek stosujemy różne preparaty chemiczne, takie jak cervacol,
czy różnego typu repentole.
Wszelkie środki chemiczne trzeba jednak stosować
zgodnie z instrukcją obsługi,
podaną przez producenta.

Nie tylko sarny
Problem z dzikimi zwierzętami, nie tylko sarnami, mają m.in. mieszkańcy
Odry. – Spore szkody wyrządzają lisy, a przede wszystkim dziki, które do Odry
przedostają się zza wałów
polderu. Być może trzeba
jakoś porozumieć się z kołem łowieckim odpowiedzialnym za ten teren, by
się zajęło tym problemem
– sygnalizuje Lucyna Gajda,
radna z sąsiedniej Olzy.
– Problemem tego koła jest
to, że działa w nim zbyt mała
liczba myśliwych z tego terenu. Są myśliwi, ale dojeżdżający z nieraz odległych
miejscowości, z Raciborza
czy nawet z Katowic. Dla
takiego myśliwego problemem będzie, by kilka nocy
zasiadł się na lisa. Kolejnym
problemem są bardzo niskie

GORZYCE Co roku wszyst-

(abs, art)

Zebrali ponad 15 ton elektrośmieci
ca. – W sumie zebrano 15,6
ton odpadów elektronicznych – informuje Wioletta
Langrzyk z Urzędu Gminy w
Gorzycach.
Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. W roku 2009

zebrano 33 ton sprzętu, zaś w
2010 prawie 16 ton. Należy
dodać, że w ramach zachęty
do prowadzenia ograniczeń
zużycia energii elektrycznej
za oddanie kompletnego zużytego sprzętu wydawane
były żarówki energooszczęd-

sji rekrutacyjnej. Do powtórnego naboru zgłosili się dwaj
inni kandydaci. Z rekrutacyjnym sitem lepiej poradziła
sobie Aneta Niemiec z Wodzisławia.
Do tej pory nowa urzędnicz-

ka Urzędu Gminy w Godowie
pracowała w Powiatowym Zarządzie Dróg. Zatem niedawno
była jeszcze podwładną Tomasza Kasperuka, obecnego zastępcy wójta Godowa, który
do końca stycznia tego roku był

nagrodę otrzymała 1200 zł.
Kolejne miejsca zajęły klasa
3 w SP nr 2 Gorzyce (600 zł)
oraz klasa 1 w SP nr 2 Gorzyce (400 zł nagrody).
Dodatkowo jedna z ﬁrm
komunalnych ufundowała
nagrody dla szkół, które zebrały najwięcej makulatury.
I tak 800 zł traﬁ do SP Gorzyce, 600 zł do SP Rogów i 400
zł do SP Bluszczów.
(art)

Na Wolności wygodniej
i bezpieczniej

Mieszkańcy Syryni wreszcie jeżdżą po równej ulicy Wolności

ne (1 żarówka dla jednej rodziny). – Ogółem rozdaliśmy
naszym mieszkańcom aż
2614 żarówek – podkreśla
Langrzyk. Kolejna zbiórka
sprzętu, planowana jest pod
koniec bieżącego roku.
(art)

Znaleźli speca od funduszy
GODÓW Dopiero drugi nabór na inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych
przyniósł rozstrzygnięcie. Za
pierwszym razem zgłosiła
się tylko jedna osoba, ale nie
spełniła ona oczekiwań komi-

kie szkoły z terenu gminy
uczestniczą w zbiórce makulatury. W sumie w minionym
roku szkolnym zebrano 35
ton tego surowca wtórnego.
Zwycięzcami zakończonej
właśnie edycji zostali uczniowie klasy 4 w SP Bluszczów,
którzy zebrali najwięcej makulatury w przeliczeniu na
jednego ucznia. Klasa ta w

ceny lisich futer. Gdyby ich
ceny kształtowały się na poziomie srzed 20-30 lat, nie
byłoby problemu lisów. Dziś
ich skórki są mało warte i
myśliwi strzelają do nich
niechętnie – wyjaśnia radny Jerzy Rebeś. Wie o czym
mówi, bo sam jest myśliwym.
Rebeś zwrócił też uwagę na narastający problem
dzików, których jest coraz
więcej. – Coraz więcej jest
tak dużych pól, chociażby
kukurydzy, że dzik w zasadzie nie musi się z takich
plantacji ruszać. Bo ma tu
doskonałe warunki, żeby się
wyżywić i mnożyć. Zmienia
się też struktura watah. Kiedyś w takiej grupie było 6–8
osobników. Teraz są one o
wiele liczniejsze.

– Graty nie wylądują w przydrożnych rowach

Urząd Gminy Gorzyce
przy współpracy z ﬁrmami
Eko-Glob i Global Electro
Trading zorganizował zbiórkę zużytego sprzętu RTV i
AGD. Zbiórka odbyła się we
wszystkich sołectwach gminy
w tym samym dniu 4 czerw-

mieszkańców się nie obawiamy – argumentuje radny
Piotr Wawrzyczny. Młody
radny zaproponował przewodniczącemu rady, by ten
opracował harmonogram dla
kolejnych sesji.
Entuzjazm Krzysztofa Małka do tego pomysłu był nieco mniejszy. – Problemem
mogą okazać się sprawy
techniczne. Na obrady trzeba zapewnić odpowiednie
nagłośnienie. Nie wiem czy
temu podołamy. Jeśli okaże
się, że nie będzie z tym problemu, to może warto ten pomysł rozważyć – odpowiada
Krzysztof Małek, przewodniczący rady gminy.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Tysiąc do odstrzału
Okazuje się jednak, że w
ostatnich kilku latach populacja saren wzrosła zaledwie minimalnie. A sroga i
długa zima sprzed czterech
lat spowodowała spadek populacji tego zwierza nawet
o 40 procent. Jak nam powiedział Artur Ciba, zajmujący się gospodarką leśną w
leśnictwach Nadleśnictwa
Rybnik, dane z sześciu obwodów łowieckich, pokrywających się mniej więcej
z obszarem powiatu wodzisławskiego mówią, że na
tym terenie żyje ponad 850
saren (stan na 15 marca br.).
Z tego do odstrzału, do 15
stycznia 2012 roku przewidziano ponad 260 zwierząt.
W całym nadleśnictwie
rocznie odstrzeliwuje się
około tysiąca saren, co pod
tym względem plasuje nadleśnictwo w czołówce województwa śląskiego.

Zazwyczaj sesje rady gminy Gorzyce odbywają się nie
w urzędzie gminy, gdzie sala
obrad jest zbyt mała, ale w
Wiejskim Domu Kultury w
Gorzycach. Ostatnie obrady
odbyły się jednak w Wiejskim
Domu Kultury w Olzie. Po to,
by radni mogli zapoznać się z
efektami remontu budynku.
Pojawił się pomysł, by każda
kolejna sesja odbywała się w
innym miejscu. – Dobrze
byłoby zrobić sesję również
w Turzy czy Czyżowicach.
Myślę, że wtedy ludzie, którzy mają jakieś problemy
do przedstawienia, może
częściej przychodziliby na
sesje. Przecież my naszych

FOT. ZDJ. ANNA BURDA–SZOSTEK

Są piękne i delikatne, ale
czasem potraﬁą też nieźle
dać w kość. Sarny są ostatnio bardzo częstym, choć
nieproszonym
gościem
w naszych ogrodach, warzywnikach i na polach. W
krótkim czasie jedno zwierzę może doszczętnie ogołocić nawet dość znaczny
zagon fasoli czy kapusty.
– Sarna jest zwierzęciem
wolnożyjącym i bytuje na
polach, łąkach, terenach
zadrzewionych. Przez lata
człowiek coraz bardziej
zabudowywał te tereny,
zmniejszając areał saren
– mówi Roman Kwapuliński, leśniczy z Nadleśnictwa
Rybnik. – To człowiek zmusza zwierzęta leśne do życia
na mniejszym obszarze.
Dlatego wydaje się nam, że
ostatnio jest ich o wiele za
dużo.

Sesja rady gminy
w każdym sołectwie?

zastępcą dyrektora PZD. – To
całkowity przypadek. Mogę
zapewnić, że mój zastępca nie
miał z tym nic wspólnego – zastrzega Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa.
(art)

Jezdnia na ulicy Wolności
od lat była w fatalnym stanie,
ale na jej remont gmina wciąż
nie miała środków. Dopiero
pozyskanie doﬁnansowania
otworzyło możliwość zaspokojenia palącej potrzeby. Od
końca zeszłego roku ulica
przechodziła gruntowną modernizację. W sumie roboty
pochłonęły ponad 1,1 mln zł,
z czego 870 tys. zł gmina uzyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach inwestycji wykonano 850 metrów nowej
nawierzchni o szerokości 5
metrów wraz z podbudową.
Droga została wyposażona w
kanalizację deszczową oraz
chodnik dla pieszych. Jednym
z elementów inwestycji była

również przebudowa dolnego
skrzyżowania Wolności z ulicą 3 Maja. Zamiast szerokiego
wjazdu z wysepką, skrzyżowanie ma obecnie kształt
litery T. – Jego przebudowa
związana była z koniecznością poprawy bezpieczeństwa
– wyjaśnia Roman Lisiecki,
kierownik referatu inwestycji
w Urzędzie Gminy Lubomia.
Odbiór robót miał nastąpić
przed dwoma tygodniami, ale
gminni urzędnicy dopatrzyli
się kilku usterek i nakazali
ich usunięcie. Chodzi m.in. o
poprawę wjazdów do części
posesji, wymianę uszkodzonych krawężników i poprawę
oznakowania drogi. Ponowny
termin odbioru ustalono na 5
lipca.
(art)
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MSZANA –

Radni zdecydowali o losach przedszkola

Upadł projekt uchwały
dotyczącej budowy nowego przedszkola
W lutym rada gminy podjęła uchwałę przewidującą adaptację gminnych
pomieszczeń na rzecz przedszkola. Ośmiu mieszkańców
wystosowało w tej sprawie
list protestacyjny w sprawie
rezygnacji z budowy nowego przedszkola. Poparło go,
podpisując się pod nim, 350
osób. Na majowej sesji rady
gminy interpelację w sprawie budowy nowego przedszkola złożył radny Mirosław
Kozielski.
Propozycja za droga
Na ostatniej sesji, któ-

MSZANA

ra odbyła się 27 czerwca,
na interpelację odpowiadał wójt Mirosław Szymanek. Zauważył, że decyzję
rady gminy o adaptacji pomieszczeń urzędu gminy
na przedszkole poprzedziły
spotkania z mieszkańcami,
wśród których byli dyrektorzy placówek oświatowych
i kulturalnych, zarządy stowarzyszeń
działających
w gminie, czy rady sołeckie, a pierwsze spotkanie
odbyło się już w grudniu
2010 roku. – Przedstawiono wówczas projekt budowy przedszkola opiewający

Nie wprowadzałem
w błąd
W związku z tym zaczęto
szukać rozwiązań alternatywnych. I tak powstał zamysł
adaptacji gminnych pomieszczeń na rzecz przedszkola.
– Niewielka grupa radnych,
w tym pan – zwracał się do
radnego Kozielskiego wójt
Szymanek – wspieranych
przez grupę przegranych w
wyborach samorządowych,
zaczęliście podważać decyzję rady gminy z lutego
2011 roku. Celowo wprowadziliście mieszkańców w
błąd, przedstawiając własną

na kwotę ok. 8,8 mln zł, z
zastosowaniem tzw. „zielonego dachu” – przypomniał
wójt Szymanek. – Zasygnalizowano również problem
z budową drogi dojazdowej
do zakupionej działki, która
mieści się w drugim rzędzie
zabudowy (koszt jej wybudowania oscylowałby w
granicach 1 mln zł). Podczas spotkania jednoznacznie stwierdzono, że gminy
nie stać na taką inwestycję,
a rozwiązanie z zielonym
dachem jest zbyt kosztowne i niepotrzebne.

interpretację sprawy. Konsekwencją tych działań są
niepokoje społeczne, co z
całą pewnością nie współgra
z dobrem gminy. Nie obchodzi was fakt, że zła sytuacja
ﬁnansowa determinuje działania zmierzające do oszczędzania zarówno teraz, jak
i w przyszłości. Nad dobro
gminy przedkładacie gorycz
porażki wyborczej, pomimo,
że podczas kampanii proponowaliście podobne rozwiązania – grzmiał wójt.
Odpowiadając mu radny
Kozielski stwierdził, że nikogo w błąd nie wprowadzał, a

– Zmiana dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

twoja szefka jest fajna”. I tak
mi już zostało „szefka”. I potem rzeczywiście pracownicy mówili do mnie: „Szefko,
zawsze narzekacie, a potem
jest bardzo dobrze”. A co śniło mi się czasem po nocach?
To, że na imprezach będzie
niska frekwencja, że nie traﬁmy w gusty odbiorców, że
sala nie będzie na czas i odpowiednio przygotowana.

Maria Małysz: – Zawsze
chciałam
zorganizować
warsztaty artystyczne i grupę
malarską, a to się nie udało.
Wynikało to nie tylko z braku

GORZYCE

pomieszczeń, ale i małego zainteresowania mieszkańców.
Natomiast jestem bardzo
dumna z wielu organizowanych u nas plenerów malarskich, wystaw, wernisaży,
„Wieczorów ze Sztuką”, biesiad muzycznych czy imprez
walentynkowych i sylwestrowych. Mieszkańcy chętnie
korzystali także z wyjazdów
do Teatru Muzycznego w
Gliwicach, Teatru Rozrywki

w Chorzowie, czy do Operetki gliwickiej.
– W różnych, podbramkowych sytuacjach Pani
podwładni podobno uspokajali Panią słowami:
„szefko, spokojnie, będzie
dobrze”. Co spędzało Pani
sen z powiek?
– Kiedyś wnuczka jednej z
naszych pracownic powiedziała do niej: „Babcia, ta

– W jakiej kondycji zostawia Pani WOKiR?
– Placówka jest po remoncie, mamy nowy dach,
klimatyzację. Wyremontowana została sala imprezo-

Wraca sprawa pism mieszkańca Rogowa
jeśli zechce będzie mógł się z
nimi zapoznać – przypomniał
radny Jerzy Rebeś. Była to jego
odpowiedź na propozycję przewodniczącego rady Krzysztofa
Małka, który zaproponował by
pisma tym razem zostały odczytane, a następnie skierowane pod obrady komisji rady.
Zajmą się postulatami
jeszcze raz
– Moim zdaniem pisma pana
Musioła należy traktować tak
jak pisma każdego obywatela,
więc w tym przypadku popieram stanowisko przewodniczącego, by skierować je jednak
do komisji – zauważyła Maria

Władarz, sekretarz Urzędu
Gminy w Gorzycach. Jej zdanie najwyraźniej przekonało
przewodniczącego, który podjął decyzję, by opisanymi w pismach propozycjami zajęli się
na najbliższych posiedzeniach
komisji ich członkowie.
Ciągle pisał
Inna rzecz, że na spełnienie
postulatów Musioła nie ma
szans. Głównie z braku środków. Ponadto budowa własnych ujęć wody nie wchodzi
w rachubę również ze względu na członkostwo gminy w
Międzygminnym Związku
Wodociągów i Kanalizacji

oraz kiepskie doświadczenia
sąsiedniej Lubomi, która z
własnych ujęć rezygnuje na
rzecz podłączenia do raciborskiej sieci wodociągowej. – W
poprzednich latach rada wielokrotnie zajmowała stanowisko
w stosunku do tych propozycji.
Wtedy pan Musioł odpisywał,
że odpowiedź go nie satysfakcjonuje i w dalszym ciągu pisał
swoje listy – przypomina Wioletta Langrzyk z Urzędu Gminy
w Gorzycach.
Z panem Leonem nie udało
się nam skontaktować. Przebywa w szpitalu.
(art)

Sportowego, KGW i Związek Emerytów i Rencistów.
Zostawiam więc ośrodek w
dobrej kondycji.
(abs)

– Obchody 100-lecia OSP w
Gogołowej

MSZANA

– Jest Pani zmęczona pracą? Cieszy się Pani z emerytury?
– Zmęczona nie jestem, ale z
emerytury się cieszę, bo to już
ten wiek, ten czas. Mam przecież 64 lata. Przyjdą młodzi, z
nowymi pomysłami, nowymi
rozwiązaniami. Taka jest naturalna kolej rzeczy.

– Zajmą się pismami, które co kilkanaście dni bombardują radę i wójta

Sporą część obrad ostatniej
sesji gminy w Gorzycach zajęło roztrząsanie tego, co należy
zrobić z pismami Leonarda
Musioła, mieszkańca Rogowa.
Regularnie wysyła on do wójta
i rady gminy pisma, w których
ciągle podnosi te same kwestie.
Były radny z lat 1998-2002 domaga się w nich utworzenia
gabinetów specjalistycznych
w gminie oraz rozważenia tego,
by gmina przeszła na własne
źródła zasilania w wodę. – Te
problemy pan Musioł podnosi
w każdym liście. Ustaliliśmy
w poprzedniej kadencji, że
jego pisma będą dostępne w
biurze rady, gdzie każdy radny

wa, wymieniliśmy kocioł
c.o. i instalację elektryczną. Przy WOKiR-ze działa zespół folklorystyczny
„Połomianka”, Klub Skata

Tylko wariat się nie boi

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Anna
Burda-Szostek:
– Przez 20 lat pracowała
Pani w kulturze, od 1997
roku była Pani dyrektorem
WOKiR-u w Połomi. Czego
przez ten czas nie udało się
Pani zrealizować?

(abs)

Kto będzie nowym dyrektorem WOKiR w Połomi?
Następczynią Marii Małysz będzie mieszkanka Połomi, 35-letnia Agata Wrożyna. Jest ona absolwentką Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, gdzie studiowała
na kierunku zarządzanie, wybierając specjalizację: ﬁnanse i
rachunkowość. Ukończyła także podyplomowe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Ostatnio pracowała na
tymże uniwersytecie, w dziale rozwoju i modernizacji infrastruktury uczelnianej.

Szefka Małyszka poszła na emeryturę

Maria Małysz przez 14 lat była dyrektorem Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi

mieszkańcom zadawał jedynie pytanie czy są za budową
nowego przedszkola. Radny
złożył także projekt uchwały
w sprawie budowy wolnostojącego budynku przedszkola
w Mszanie. Podczas głosowania za projektem uchwały
opowiedziało się 6 radnych,
przeciwko było 8.
Podczas sesji odbyło się
także głosowanie w sprawie
udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za
rok 2010. W tej sprawie wszyscy radni głosowali „za”.

Strażacy z Gogołowej wraz ze swymi kolegami z czeskich
Fryčovic

– Naprawdę bałem się
wtedy, gdy w 1997 roku, w
jednym z domów w Gogołowej, w wyniku wybuchu
gazu zginęła starsza kobieta
– wspomina Marek Liśnikowski, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gogołowej i prezes gminny
Związku OSP. – Pamiętam,
że ręce mi się trzęsły. Zresztą, strażakowi ręce trzęsą się
zawsze, jak zawyje syrena
alarmowa. Bo chyba tylko
wariat by się nie bał.
Jednak tego dnia – 26
czerwca, gogołowscy strażacy nie mieli powodu do

niepokoju, wszak było to ich
święto – 100-lecie jednostki
OSP.
Rozpoczęło się strażackim
korowodem, który po godzinie 12.00 wyruszył z boiska
sportowego pod miejscową
szkołę. Jubilatom towarzyszyli koledzy z sąsiednich
jednostek, m.in. z Syryni,
Świerklan i Marklowic. Zaproszenie przyjęli też strażacy z czeskich Fryčovic. Po
polowej mszy św. odbył się
uroczysty apel, a po nim zaplanowano część artystyczną imprezy.
(abs)

14 kultura
PSZÓW
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Kącik malucha otwarty

– Wakacyjna przygoda z ﬁlmowaniem

Nastolatki kręcą ﬁlm
o ciekawych pszowikach

WODZISŁAW Wodzisławskie Centrum Kultury
stworzyło Kącik Malucha,
czyli zamknięty plac zabaw
z myślą o najmłodszych. W
ramach akcji Lato w Mieście ośrodek oferuje zajęcia
dla dzieci w wieku od 2 do
10 roku życia. Z oferty mogą
skorzystać rodzice spacerujący po okolicy z dziećmi od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 13.00. Kącik wyposa-

żony jest w stoliki, krzesełka,
zabawki, gry planszowe, pluszaki, materiały plastyczne,
minizjeżdżalnię, tablice do
rysowania czyli przedmioty, dzięki którym najmłodsi
mogą mile spędzić czas.
Dziećmi zajmuje się opiekun-animator. Podczas zajęć
obecny musi być rodzic lub
prawny opiekun dziecka. Korzystanie z Kącika Malucha
jest bezpłatne.
(red)

Konkurs fotograﬁczny
potrwa dłużej
POWIAT Do 19 września

FOT. TOMASZ RAUDNER

przedłużono termin składania
prac w powiatowym konkursie fotograﬁcznym pn. „Wolontariat okiem mieszkańca
powiatu”. Tematyka konkursu
związana jest z obchodzonym
w tym roku „Europejskim
Rokiem Wolontariatu”. Cel
numer jeden to przybliżenie
mieszkańcom powiatu pracy
wolontariuszy, np. w domach
dziecka czy hospicjach. Pierwotnie regulamin konkursu
określał termin nadsyłania
prac do 20 czerwca, jednak
ze względu na małe zainteresowanie postanowiono okres
ten wydłużyć. Dla zwycięz-

Marek Lepczak z Rydułtów, Agata Zając z Wodzisławia i Monika Zając z Pszowa kręcą ujęcia z członkami Konfraterni Rycerskiej Sua
Sponte

Pookładamy się
trochę mieczami, a
potem ścięcie głowy
W Pszowie młodzi ludzie
pod kierunkiem Pauliny Ca-

Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. Ujęcia z rycerzami i jedną
białogłową kręcone były 30
czerwca w ogrodzie pszowskiego Gimnazjum. – Ma
być z dźwiękiem? Bo szczęk
oręża fajnie brzmi. Pookładamy się trochę mieczami. A
na końcu jakaś śmierć? Ścięcie głowy? – pytał półżartem
młodych ﬁlmowcówPrzemysław Porwoł, podskarbi Konfraterni. Do scen akcji doszły
wypowiedzi.
Zaprosiła ją pani burmistrzowa
Zmontowana całość ma
mieć swoją premierę we
wrześniu. Młodzi ﬁlmowcy
postanowili pokazać etiudę
we wrześniu, kiedy po wakacjach wszyscy będą już na
miejscu. Obraz, który nie ma
jeszcze tytułu, znajdzie się też

na stronach internetowych
Towarzystwa Ę oraz miasta
Pszów.
Warsztaty w Pszowie
odbyły się w ramach projektu Polska.doc, który
wspierał młodych twórców
ﬁlmowych. Dla uczestników
były bezpłatne. Zgłaszali się
ci, którzy chcieli. Projekt ﬁnansowany był przez Europejską Fundację Kultury w
Amsterdamie i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do Pszowa Paulina Capała
zawitała na zaproszenie Katarzyny Hawel, prywatnie
małżonki burmistrza, zawodowo nauczycielki prowadzącej m.in. zajęcia z teorii
ﬁlmu. Panie poznały się przy
okazji innego programu ﬁlmowego dla nauczycieli.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Aż 81
zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych odebrało
gratulacje od przedstawicieli władz powiatowych. Gala
podsumowująca rok szkolny odbyła się 20 czerwca w
Wodzisławskim Centrum
Kultury. W rekordowo dużej
grupie laureatów znalazło się
32 uczniów z najlepszą średnią (powyżej 5,1), 32 laureatów olimpiad, konkursów i
turniejów przedmiotowych
oraz 17 najlepszych sportowców. Wszyscy laureaci
otrzymali listy gratulacyjne
oraz nagrodę rzeczową w
postaci zegarka, które wręczyli
wodzisławski starosta Tadeusz
Skatuła oraz przewodniczący
rady powiatu Eugeniusz
Wala.

Najlepsi odebrali zegarki i listy gratulacyjne

Starosta gratulując młodzieży sukcesów, poprosił, aby nie zapominała o

swoich
korzeniach.
– Zdobywajcie świat,
rozsławiając siebie, wa-

Niepełnosprawni
zaprezentowali
swoje obrazy

(tora)

Grupa najlepszych uczniów rekordowo duża
WODZISŁAW

(red)

sze rodziny oraz ziemię
wodzisławską, z której wyrośliście. A potem kochani, pełni wiedzy, nowych
doświadczeń i pomysłów
wracajcie tutaj w rodzinne
strony, bo będziecie nam
bardzo potrzebni – mówił
Tadeusz Skatuła. Dziękował także nauczycielom za
zaangażowanie jakim wykazywali się podczas minionego roku szkolnego.
Podczas uroczystości nie
zabrakło części artystycznej. Wzruszający program
artystyczny
zaprezentowali uczniowie Zespołu
Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnychw
Wodzisławiu.
(red)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

pały ﬁlmowali swoich znajomych, sąsiadów, kolegów. Do
ﬁlmu traﬁli również mieszkańcy, którzy mają jakąś
szczególną pasję, odznaczają się czymś wyjątkowym.
Warsztatowicze podzielili się
na 4 zespoły. – Wymyśliliśmy
pytania, które chcieliśmy zadać. Doszliśmy do wniosku,
że nie warto zadawać łatwych
pytań. Dobry dokumentalista
musi umieć zadawać trudne
pytania. Młodzież wymyśliła
pytania: jakie masz cechy charakteru, kim się czujesz, czego
pragniesz, czego się boisz, co
chciałbyś osiągnąć w życiu.
Staraliśmy się wyciągnąć
prawdziwe historie – opowiada prowadząca warsztaty. Wśród uwiecznionych w
kadrze bohaterów byli członkowie Konfraterni Rycerskiej
Sua Sponte działającej przy

Młodzi ludzie z Pszowa,
Rydułtów, Radlina i Wodzisławia, razem 17 osób, brali udział w tygodniowych
warsztatach ﬁlmowych. –
Robimy ﬁlm dokumentalny
o Pszowie portretując jego
mieszkańców – opowiada
Paulina Capała z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę.
Stowarzyszenie pochodzi z
Warszawy i prowadzi w całej
Polsce warsztaty ﬁlmowe, fotograﬁczne i dziennikarskie.
– Sama jestem młodym twórcą i dzielę się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z
młodszymi kolegami – mówi
prowadząca warsztaty.

ców przewidziane są nagrody ﬁnansowe i rzeczowe. Za
pierwsze miejsce laureat
otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.
Prace należy przesyłać
pocztą lub złożyć osobiście
w kancelariach Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu
przy ul. Bogumińskiej 2 lub
Pszowskiej 92a w zamkniętej
kopercie z podaniem imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania oraz dopiskiem „Konkurs Fotograﬁczny”.
Regulamin i karta zgłoszenia
znajduje się na stronie www.
powiatwodzislawski.pl.

Artyści amatorzy zaprezentowali prace wykonane podczas
pleneru w Katowicach

WODZISŁAW W środę 29
czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wodzisławiu otwarto wystawę prac osób niepełnosprawnych wykonanych podczas
pleneru artystycznego „Z
ziemi naszej do waszej”.
Prace prezentowane będą
do końca wakacji. Warsztaty Terapii Zajęciowej 22
czerwca zorganizowały plener artystyczny dla osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu wodzisławskiego, w którym wzięło
udział ok. 110 osób. Od-

był się on w Parku Kościuszki w Katowicach.
Tam indywidualnie i w
grupach pod okiem instruktorów oraz z pomocą wolontariuszy, artyści utrwalali
piękno drewnianego kościółka Św. Michała Archanioła z
ok. 1510 r., przeniesionego w
1938 r. z Syryni. Do tworzenia obrazów wykorzystano
technikę olejną, pastel, akryl,
ołówek, szkło i farby do szkła.
Plener zorganizowano dzięki
doﬁnansowaniu starostwa
powiatowego.
(red)
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Wolę śpiewać swoje piosenki
– Tomasz Raudner: Od razu
przystałaś na rozmowę z
dziennikarzem. Zobaczymy za 5 lat, czy będziesz tak
samo chętnie rozmawiać z
mediami.
– Sara Chmiel: Za pięć lat będzie tak samo. Na pewno.
– Czyli Sara Chmiel – normalna dziewczyna.
– Pewnie, zwykła dziewczyna.
– W wielkim zespole.
– W wielkim zespole.
– Jak odbiera Cię publiczność, jako nową twarz w
zespole?
– Odbiór jest bardzo dobry, o
dziwo. Myślałam, że będzie
gorzej z dotarciem do publiczności. Ale ludzie kupują
koncert w całości. Bawią się,
tańczą, śpiewają.
– Na koncertach z darmowym wstępem pojawiają się
różni ludzie. To nie są tylko
wasi fani, ale osoby, które po
prostu przychodzą na imprezę. Nie obawiasz się, że
ktoś z tłumu krzyknie: Wolę
Anię. Gdzie jest Wyszkoni?

– Takie sytuacje na pewno
mogą się zdarzyć. Ale ja się
tego nie obawiam. Są osoby,
które są za Anią i odeszły od
zespołu razem z nią. Są nowe
osoby, które przyszły, bo ja doszłam. Taka jest kolej rzeczy,
nie wszystkim musi się to podobać. Jest grono osób, które
stoją za mną murem i mi pomagają. Nigdy nie będzie tak,
że wszystko wszystkim będzie
się podobać. Wydaje mi się, że
najgorzej jest, gdy artysta pozostaje obojętny. Lepiej, gdy
kogoś lubią, albo nie lubią.
Ale gdy nie mają zdania, to
jest źle.
– Macie teraz nową płytę,
więc na koncertach gracie
z niej utwory, ale też wcześniejsze nagrania. Które lepiej Ci się śpiewa?
– Mam swój udział w tworzeniu nowej płyty, więc wiadomo, że lepiej śpiewa mi się
nowe utwory. Poprzednie
piosenki też dobrze mi się wykonuje. Czuję te teksty, tak jakbym przeżywała te historie na
własnej skórze. W ogóle chcę
podkreślić, że jestem z chłopakami pół roku, a czuję, jakbym
była w zespole 3 lata, tak fajna

FOT. TOMASZ RAUDNER

Sara Chmiel, 20-letnia dziewczyna ze Zdziarca na Podkarpaciu, od pół roku jest nową wokalistką zespołu Łzy. Ma już za sobą dwa domowe koncerty. Jeden grała w
rodzinnej miejscowości. 11 czerwca wystąpiła w Pszowie, z którego pochodzi zespół. W wywiadzie dla „Nowin Wodzisławskich” mówi o pracy i atmosferze w zespole.

Sara Chmiel została wybrana przez zespół spośród 650 kandydatek. Debiutowała z Łzami 9 stycznia podczas XIX ﬁnału WOŚP w
Warszawie. Ma wykształcenie muzyczne i spory dorobek. Laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Śpiewała w
żeńskim tercecie Mocha, z którym dotarła do półﬁnału trzeciej edycji Mam Talent, a także zdobyła II miejsce w koncercie Debiutów na
Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2009. Zagrała główną rolę w polskiej wersji musicalu High School Musical, wystawionym
przez Gliwicki Teatr Muzyczny.

jest atmosfera.
– Czy wśród poprzednich
utworów masz swoich faworytów, piosenki, które lubisz
słuchać?
– Słucham wszystkich utworów. Ale bardzo podobały mi
się zawsze piosenki o tema-

tach trudnych, jak „Anastazja
jestem” czy „Opowiem wam
jej historię”. To sprawy, które
ludzie boją się poruszać, np.
że ojciec gwałcił córkę. Te teksty Ani Wyszkoni traﬁały do
mnie. Za to lekkie piosenki jak
„Agnieszka” są fajne na wakacje. Często się je wtedy słyszy.
Można nie znać zespołu Łzy, a

08.07., 09.07. oraz 10.07. godz. 19.00
LINCZ
Zainspirowany głośnymi wydarzeniami we Włodowie thriller o zbrodni, która wstrząsnęła polskimi mediami. W niewielkiej mazurskiej miejscowości dochodzi do morderstwa, którego sprawcą może być niemal każdy z okolicznych mieszkańców. Okazuje się,
że ofiara – 60-letni recydywista – od lat okrutnie znęcała się nad sąsiadami. Rozpoczyna
się śledztwo, w którym na jaw wyjdą skrzętnie ukrywane tajemnice miejscowych.

lipiec, Pszów
W Miejskim Ośrodku Kultury można się już zapisywać na sierpniowe wycieczki. W planach są wypady do Juraparku w Krasiejowie 2 sierpnia (35 zł/os.) oraz do aquaparku w Krakowie 10 i 17
sierpnia (20 zł/os.).
(tora)

WAKACYJNY ZWIERZYNIEC

9 lipca, Lubomia
Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi zaprasza do udziału w wycieczce
do stolicy Dolnego Śląska. Głównym celem będzie zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Wyjazd zaplanowano na godzinę 6.30. Koszt
wycieczki to 100 zł. Szczegóły pod nr tel 32 4516094.
(art)

RODZINNE BIEGANIE

– Promujecie płytę, gracie
koncerty. Jak w związku z tym
zmieniło się Twoje codzienne
życie?
– Bardzo się zmieniło. Cały
czas wyjeżdżam, jestem na
walizkach. Wracam do domu
we wtorek, wyjeżdżam w pią-

tek. I tak nie jest źle, bo rok
temu wcale nie miałam dla
siebie czasu, non stop byłam
poza domem. Teraz zwykle we
wtorek, środę, czwartek jestem
w domu, w piątek wyjeżdżam.
Muszę powiedzieć, że ciężko
podróżuje się busem. Ale taka
jest kolej rzeczy, więc jest OK.


09.07. i 10.07. godz. 17.00
GNOMEO I JULIA
Najnowsza komedia reżysera „Shreka 2” z przebojową muzyką Eltona Johna! „Gnomeo i Julia” to przezabawnie opowiedziana historia najbardziej znanego romansu
wszech czasów, który tym razem przeniesiony zostaje w świat ogrodowych krasnali. Na
kolorowym, wypełnionym różowymi flamingami i plastikowymi palemkami podwórku,
spotykają się Gnomeo i Julia i... zakochują się w sobie po czubki krasnalich czapek.

WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

ZAPISY NA WYCIECZKI

„Agnieszkę” się kojarzy.

ROCK&REGGAE

Od 4 lipca, Bełsznica
W każdy wakacyjny poniedziałek Świetlica Wiejska w Bełsznicy
zaprasza na „Rodzinne Bieganie z Szymonem Szymiczkiem”,
uczestnikiem ubiegłorocznego Biegu z Wielkim Sercem na Hel,
którego celem była pomoc Tymkowi, chorującemu na mukowiscydozę. Zbiórka w każdy poniedziałek o godz. 18.00 przy budynku
Świetlicy Wiejskiej w Bełsznicy.

16 lipca, Godów
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zaprasza wszystkich fanów rocka i reggae na koncert do muszli koncertowej w Godowie. W
czasie koncertu wystąpią zespoły „Don’t Do That”, „Drenkrom” oraz
gwiazda wieczoru grupa „Tabu”. Początek występów o godz. 19.00.
Wstęp na koncerty bezpłatny.

(art)

(art)

Do 22 sierpnia,
Wodzisław
Konkurs „Wakacyjny zwierzyniec – mój
pupil” organizowany w ramach akcji
„Lato w mieście”
adresowany jest do
dzieci i młodzieży.
Uczestnicy mogą
złożyć maksymalnie
trzy prace w dowolnej technice. Należy
je przesłać na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza
17, 44-300 Wodzisław. Ogłoszenie werdyktu zaplanowane zostało
na 28 sierpnia. Szczegóły pod numerem 032 4554855.
(raj)

BEZPŁATNY KURS FOTOGRAFICZNY

MIŁOSNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

5 lipca, Radlin
We wtorek o godz. 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury rozpoczną
się pierwsze zajęcia kursu fotograﬁi cyfrowej. Są jeszcze wolne
miejsca. Kurs jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział
osoby niepracujące w wieku od 15 do 64 lat, zameldowane w
Radlinie. Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Kurs
jest realizowany w ramach projektu „Akademia Kreatywności i
Rozwoju Osobistego w Radlinie”.

Do 9 września, Radlin
Dziewiąty już raz Miejski Ośrodek Kultury organizuje konkurs fotograﬁczny dla fotografów-amatorów „W obiektywie”. Temat tegorocznej edycji – „ A to miłość jest...”. Zdjęcia należy nadsyłać
do 9 września na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Mariacka 9,
44-310 Radlin. Szczegóły pod nr tel. 32 4568633, 32 4568928.
Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz rozdanie nagród nastąpi
23 września o godz. 18.00. Wernisaż połączony będzie z koncertem kameralnym.
(tora)

(tora)
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Twoje wakacje
Jadąc na Ukrainę nie zapomnĳ wyposażyć apteczki w prezerwatywy, do Macedonii, lepiej nie jedź zbyt nowym modelem auta, w Chorwacji
szczególnie uważaj na parkowanie, a we Włoszech na skrzyżowania ze światłami. – Przed wakacyjnym wyjazdem za granicę pamiętaj o sprawdzeniu przepisów
obowiązujących w krajach, do których jedziesz i przeglądzie technicznym swojego samochodu – radzi Witold Rogowski z sieci motoryzacyjnej ProﬁAuto.pl.
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Nadchodzą gorące dni i upały. Sezon letni jest bogaty w rodzime warzywa i owoce, z których warto korzystać. Najlepiej sięgajmy po świeże warzywa, owoce oraz pĳmy zdrowe i orzeźwiające soki. Warzywa
komponujmy w sałatki, grillujmy je, gotujmy lekkie zupy lub jedzmy
jako przekąski. Mają dużo błonnika, witamin i minerałów. Spróbujmy
prostych przepisów na podstawie zasady „5 porcji warzyw, owoców
lub soku” dziennie.

Latem wykorzystujmy w
kuchni świeże warzywa,
owoce i zioła. Krajowe i sezonowe warzywa oraz owoce mają wiele wartości odżywczych. Nie przebywają
długiej drogi w chłodniach,
nie leżą w magazynach, więc
nie są narażone na utratę
swoich wartości odżywczych. Dotyczy to szczególnie sezonowych owoców, tj.
truskawek, malin, czereśni,
brzoskwiń, moreli, jagód
oraz młodych warzyw.
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Latem jedzmy
lekkie sałatki
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Na upalne dni
polecamy chłodniki
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Gdy sezon w pełni
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Urlop – czas romansów
N adc
adchodząc
hodzącee lalato
to to
to
nie tylko okazja do odpoczynku i uzyskania pięknej
opalenizny, ale też statystycznie większa szansa
(i r yzyko) na przeżycie
gorącego wakacyjnego
romansu. Czy jesteśmy na
to gotowi?
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O czym warto wiedzieć za granicą czyli savoir-vivre przy stole
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Nowe letnie przysmaki
w restauracjach
McDonald’s!
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POSZUKUJEMY:
magazynierów
�������������������
operatorów wózków
widłowych
studentów do prac
wakacyjnych
�

�

��

W menu McDonald’s jeszcze nigdy nie było takiej ilości smaków, a wszystko to za sprawą nowych propozycji McWrap!
McWrap Krewetki Królewskie – propozycja dla amatorów wyszukanych smaków. To unikalne połączenie chrupiących krewetek królewskich,
soczystej sałaty i grillowanych warzyw zawiniętych w pszenny placek. Całości smaku dopełniają sos majonezowy i chilli–lemon.
McWrap Klasyczny to dobrze już znana propozycja pszennego placka z kawałkami pysznego kurczaka. W tej wersji McWrap składnikami
są również: ser tarty typu cheddar, świeże pomidory oraz dwa rodzaje sałat: rukola i batawia. Całość wzbogacają sosy: majonezowy i
cebulowo–pomidorowy.
McWrap Curry to pszenny placek z pysznym kurczakiem. Do tego grillowane warzywa i liście sałaty. Oryginalny smak to także sos curry.
McWrap Miodowo-musztardowy to coś dla miłośników smaku chrupiącego bekonu i soczystego kurczaka. Do tego plasterki świeżego
pomidora i krucha sałata. O wyjątkowości smaku stanowi sos miodowo–musztardowy.
Bogatą linię McWrap uzupełniają: krewetki królewskie, kartofelki pieprzowo–cebulowe, sokolodówka kawa z lodami i deser lodowy
czekoladowo–wiśniowy

�

Wymagana znajomość
języka angielskiego
lub niemieckiego

Zapewniamy dobre warunki mieszkaniowe,
zwrot kosztów podróży, świadczenia emerytalne
Opole ul. Reymonta 16,�����
tel. 77-453-65-77
�������
Gliwice ul. Zwycięstwa
49,
tel. 32-337-50-20
������
Racibórz ul. Londzina 12,
tel. 32-414-91-42
�

ROZLICZAMY
PODATEK HOLENDERSKI, ROZŁĄKOWE, ZASIŁEK RODZINNY

Lato, lato, lato czeka...
na Ciebie w Zawoi!
Całoroczny Ośrodek Wczasowy RAFAKO zaprasza
na wypoczynek do ZAWOI – miejscowości letniskowej
w Beskidzie Wysokim, malowniczo położonej
u podnóża Babiej Góry. To świetna baza na weekendy,
wczasy, spotkania towarzyskie.
Oferujemy 14 domków 5-6 osobowych z kompletnym
wyposażeniem. Na terenie ośrodka plac zabaw
dla dzieci, miejsce na ognisko, miejsce do plażowania
nad rzeką, parking. Cena za dobę 130zł/domek + prąd.
Zostajesz dłużej – negocjuj!

OW RAFAKO, tel. kom. 512 366 545
owrafako@neostrada.pl

krzyżówka
nagrodami
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Krzyżówka z nagrodą
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KRZYŻÓWKA
Z NAGRODAMI

�

WYGRAJ ZESTAW KSIĄŻEK. Aby wygrać wyślĳ SMS na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT) z preﬁksem NRE i drugim oraz czwartym
wyrazem z hasła. Konkurs trwa do poniedziałku 11 lipca do godziny 12.00. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie.
Nagroda do odbioru w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ulicy Zborowej 4.

20 twój dom
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Ta r e k l a m a
może być twoja!

DODATE K

T E R A Z
Kolejne wydanie

19.07.2011 r.
ZAMÓW REKLAMĘ
0606 698 903

za

80

zł

ZAMÓW REKLAMĘ

 BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA  WNĘTRZA  OFERTY 

0606 698 903

Przestrzeń na poddaszu zacieśniona skosami zachęca, aby ją otwierać. Warto, aby po zamknięciu jedynie tego, co konieczne, zostało dużo wolnego miejsca
na hol. Może on służyć różnym celom.

Na powierzchni komunikacyjnej zwykle się oszczędza – im mniejsza, tym dom
uchodzi za bardziej funkcjonalny. To prawda, nie powinna ona być jednak zamknięta
w ciasnych klatkach schodowych i wąskich korytarzach.
Warto szczególnie przyjrzeć
się pod tym kątem komunikacji na poddaszu. Inspiracje
zaczerpnijmy z rozwiązań
stosowanych na parterze.
Połączony ze strefą dzienną
hol wydaje się czymś naturalnym – przejmuje niektóre
funkcje salonu. Czemu nie
przenieść tej zasady na górną
kondygnację? Otwarta przestrzeń zintegrowana z holem
poddasza będzie doskonałym
miejscem na te funkcje, które możemy „wyprowadzić” z
osobistych pokojów czy salonu. Otwarcie przestrzeni nawet bez z góry określonych
funkcji jest szansą na jej lepsze wykorzystanie, poza tym
pozwala uniknąć graciarni,
jaka powstaje w pomieszczeniu o niejasno określonej
funkcji.
Rodzinna przystań
W otwartym holu poddasza możemy urządzić
wielofunkcyjną przestrzeń
rodzinną. Wolny czas warto dzielić z domownikami,
zwłaszcza że mamy go tak
niewiele na bycie razem.

Otwarty salon na piętrze
ma również zalety edukacyjne. Uczymy się, my i nasze
dzieci, jak ze sobą współpracować. Przyzwyczajenie
do samotności sprawia, że
potem trudniej nam podejmować zadania zespołowe.
W takim miejscu niezbędna
jest wygodna kanapa, przydatne będą także półki na
gazety i regały na książki.
Taki górny salon jest mniej
zobowiązujący niż ten dolny. Nie razi w nim nawet
niewielki bałagan – można
tu zostawić rozłożone puzzle
bez ryzyka utraty reprezentacyjnego charakteru wnętrza. Takie rozwiązanie to
również oszczędność miejsca. Wydzielenie zamkniętego pokoju wypoczynkowego
wymaga minimum 12-16
m2, podczas gdy na wygospodarowanie kącika z kanapą i stolikiem wystarczy
4-5 m2.
Otwarte biuro
Jeśli obszerny hol jest
oświetlony oknami połaciowymi, można w nim
urządzić miejsce do pracy.
Najlepiej, żeby był doświetlony z góry i z boków – światło
padające z dwóch stron będzie bardziej równomierne i
pozwoli uniknąć męczących
oczy kontrastów świetlnych.
Równocześnie może być to

przestrzeń, która zapewni
lepsze warunki sprzyjające
skupieniu niż gabinet na
parterze. W usytuowanych
na poddaszu pomieszczeniach życie nie tętni w ciągu dnia. Jednak nie zawsze
można wydzielić tu osobny
gabinet. Na wygodne miejsce do pracy potrzeba około
10 m2 powierzchni. Natomiast hol tej samej wielkości
można wykorzystać zarówno do pracy, jak i celów komunikacyjnych. Na biurko z
krzesłem i niezbędną przestrzenią wokół wystarczy
3-4 m2. Można się zastanowić, czy takie rozwiązanie
będzie korzystne w każdej
sytuacji – jeżeli nasza praca
wymaga szczególnego skupienia, mogą przeszkadzać
dobiegające z części dziennej odgłosy. Natomiast gabinet, który jest niewydzielony
akustycznie, będzie doskonałym miejscem dla osób,
które przez pewien czas pozostają w domu same, np.
gdy dzieci większą część
dnia spędzają w szkole
bądź przedszkolu lub gdy
biurko służy nam tylko do
wyszukiwania informacji w
internecie. Jeżeli dysponujemy większą powierzchnią, w otwartej przestrzeni
poddasza możemy urządzić
rodzinną pracownię – zestawić dwa biurka, przy któ-

FOT. MARCIN CZECHOWICZ

Nie tylko na domowe ścieżki

rych będą pracować dziecko
i któreś z rodziców. Rozwiązanie to ma szczególną zaletę w wypadku dzieci, które
bez kontroli rodziców lubią
wchodzić na niepożądane

strony w internecie – przechodząc przez hol, zawsze
możemy zerknąć na ekran
komputera, przy którym
siedzi nasza pociecha.
Anna Wojciechowska

REKLAMA

OKAZJA MIESIĄCA
SZLIFIERKA KĄTOWA
MAKITA
GA 5030 720W

219 zł netto

WIERTARKA
UDAROWA

SKIL MASTERS SDS PLUS

234 zł netto
PRZEZWAJANIE SILNIKÓW,
WYPOŻYCZALNIA, SERWIS
RACIBÓRZ, ul. Pracy 22, tel./ fax 032 419 08 81
RYBNIK, ul. Młyńska 4, tel. 032 423 68 56

w w w. t a n i b o s c h . p l

��������������������������
ul. Kolejowa 10 a (RAMPA KOLEJOWA)
Racibórz, tel./fax 32 415 34 94, 755 23 60

www.rotex-sruby.pl

OKNA PCV
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
dostawa • montaż • serwis • transport

��������������������
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���������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

MATERIAŁY BUDOWLANE
 okucia budowlane
 narzędzia budowlane

MATERIAŁY METALOWE
 gwoździe, wkręty, kołki
 śruby, nakrętki, podkładki
 elektrody, druty spawalnicze
 artykuły ścierne

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209, 032 415 47 27 w.12
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Dzień dobry! Nazywam się Martynka. Jestem
pierwszym dzieckiem Agaty i Adama Kubiców z
Wodzisławia Śląskiego. Rodzice po raz pierwszy
zobaczyli mnie 18 czerwca, o godz. 21.55. Ważyłam wówczas 3480 g i miałam 59 cm.

Witam! Jestem Szymon Gasidło. Takie imię wybrali dla mnie mama Katarzyna i tata Sławomir
ze Świerklan. Po raz pierwszy zobaczyli mnie
17 czerwca, o godz. 17.35. Ważyłem wówczas
3360 g i miałem 54 cm.

Cześć! To śliczne maleństwo na rękach taty to ja, Laura. Jestem pierwszym dzieckiem Sabiny i Łukasza
Krzyżowskich z Rydułtów. Rodzice uścisnęli mnie po raz pierwszy 18 czerwca, o godz. 13.00. Ważyłam
wtedy 3350 g i miałam 55 cm.

Dzień dobry! To słodkie maleństwo na rękach mamy to ja, Oliwier. Jestem pierwszym dzieckiem
Agnieszki i Sebastiana Wądołowskich z Rybnika. Urodziłem się 18 czerwca, o godz. 10.10. Ważyłem
wtedy 3450 g i miałem 56 cm.

Hej! Ten śpiący maluch to ja, Wojtek Jonderko.
Moi rodzice: mama Weronika i tata Piotr, po raz
pierwszy uścisnęli mnie 18 czerwca, o godz.
6.40. Ważyłem wtedy 3390 g i miałem 53 cm.
W domu w Szczerbicach, gdzie zamieszkam,
czeka już na mnie rodzeństwo: 12-letnia siostra
Beata i 8-letni brat Szymon.

Cześć! Nazywam się Wojtuś i jestem pierwszym
dzieckiem Alicji i Krzysztofa Habramów z Czernicy. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 18
czerwca, o godz. 8.00. Ważyłem wtedy 3800
g i miałem 55 cm.

Hej! Nazywam się Emilka. Takie imię wybrali
dla mnie mama Marlena Łatka-Pieczka i tata
Michał Pieczka. Urodziłam się 19 czerwca, o
godz. 1.30. Ważyłam wtedy 3020 g i miałam
53 cm. W domu w Łaziskach Rybnickich, gdzie
zamieszkam, czeka już na mnie braciszek, 5-letni Tomek.

Dzień dobry! Nazywam się Nikola. Jestem
pierwszym dzieckiem Izabeli i Michała Sasimów
z Wodzisławia Śląskiego. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 20 czerwca, o godz. 9.54.
Ważyłam wtedy 3250 g i miałam 57 cm.

Hej! To słodko śpiące maleństwo na rękach mamy to ja, Nadia Matuszczyk. Jestem córeczką Wioletty
i Piotra z Wodzisławia Śląskiego. Urodziłam się 26 czerwca, o godz. 7.40. Ważyłam wtedy 3200 g i
miałam 55 cm. W domu czekają już na mnie siostry bliźniaczki, 8-letnie Julia i Dominika.

Rafał Burc to pierwsze dziecko Agnieszki (32)
i Adama (34) z Olzy. Narodził się 29 czerwca
o godz. 12.00 z wagą 3120 g i długością
55 cm.

Witam! Nazywam się Łukasz. Takie imię zaplanowali dla mnie Małgorzata i Artur Chwołkowie. Po raz pierwszy rodzice zobaczyli mnie
24 czerwca, o godz. 19.30. Ważyłem wtedy
3250 g i miałem 53 cm. W domu w Rybniku,
gdzie zamieszkam, czeka już na mnie 5-letni
braciszek Danielek.

Witam! To śliczne maleństwo to ja, Przemek. Jestem pierwszym dzieckiem Magdaleny i Krzysztofa Kubańskich z Lysek. Rodzice uścisnęli mnie
po raz pierwszy 19 czerwca, o godz. 12.20.
Ważyłem wtedy 3390 g i miałem 55 cm.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (20)

Wita wszystkich Wojciech Baran! Jestem pierwszym dzieckiem Katarzyny i Grzegorza z Raciborza. Urodziłem się 18 czerwca, o godz. 18.35.
Ważyłem wtedy 3130 g i miałem 54 cm.

Cześć! Widzicie to śliczne maleństwo na rękach mamy? To ja, Pawełek. Jestem synkiem Anny Krajewskiej
i Krzysztofa Kuliga. Urodziłem się 26 czerwca, o godz. 9.45. Ważyłem wówczas 3140 g i miałem 51
cm. W domu czeka już na mnie półtoraroczna siostra Agnieszka.

Wita wszystkich Nadia. Jestem pierwszym
dzieckiem Agnieszki Komisarz-Pawlas i Radosława Pawlasa. Po raz pierwszy rodzice uścisnęli
mnie 19 czerwca, o godz. 16.25. Ważyłam
wtedy 3920 g i miałam 57 cm. Zamieszkam
w Mszanie.

Dzień dobry! To śpiące słodko maleństwo to ja,
Paulina. Moi rodzice Katarzyna i Piotr Mendlowie z Wodzisławia Śląskiego po raz pierwszy
uścisnęli mnie 26 czerwca, o godz. 15.55. Ważyłam wtedy 3850 g i miałam 58 cm. W domu
czeka już na mnie 4-letni braciszek, Paweł.
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• Autoskup, osobowe i dostawcze do remontu, na części, 609-701-170.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Kupię wszystkie auta:
pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, starocie: warszawa, syrena itp.
Gotówka, przyjazd natychmiastowy,
605-402-565, 511-504-058.

• Sprzedam czerwonego forda galaxy
TDi 1.9. Rocznik 1998, sprowadzony
z Niemiec. Przebieg 400.000 km. Cena
6.980 zł. Tel. kontaktowy 32-457-41-24.
• Sprzedam vw passat, poj. 1.8, benzyna-gaz, 1991, stan bardzo dobry, kontakt tylko przez sms 665-724-879.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz traktory
i koparko-ładowarki, tel. 501-011-090.

• Sprzedam seata cordoba 1.9 TD, 1995,
zielony metalik, tel. 692-891-688.
• Vw T4, 1991 r., 1,9 diesel, przebieg
271.000, cena 6.000 zł, tel. 692-384-440.
• Sprzedam opla vectrę B z powodu
wyjazdu, 96 r., zadbany, hatchback,
benzyna + gaz, klimatyzacja, alufelgi,
cena 7900 zł, tel. 608-678-209.
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 171 000. 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, poduszki
powietrzne, c. zamek, radio mp3,
opony letnie + zimówki. Bezwypadkowy. Cena 5.900 zł (do negocjacji). Tel.
608-012-075.

• Kupię cinguecento, seicento, matiz
i tico oraz inne, tel. 515-134-797.
• Skup samochodów za gotówkę,
roczniki: 1996 – 2006, płacimy
najlepiej, chętnie w dobrym stanie,
dojazd do klienta, gotówka i umowa
od ręki, 509-486-266.
INNE

• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.
• Kombajn zbożowy fortschritte-512
z przystawką do kukurydzy, 15 tys.
Ciągnik zetor 12145, 24 tys. Racibórz,
604-189-060.

KUPIĘ

• 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.
• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033, 793-913-434.
• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

BIZNES
• Odstąpię „Stylowy pub” w Wodzisławiu Śląskim, tel. 790 487 067 po 18-tej.

KREDYTY – POŻYCZKI

• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania, dojeżdżamy, tel. 601-555-581.
• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, inne. 605-402-565,
511-504-058.

• Oddłużamy od 50 tys. rata 386 zł, dla
firm na oświadczenie, Wodzisław, Kubsza 14, 32-455-68-65.
• Okres spłaty dłuższy niż zatrudnienie,
1 tys. rata 22 zł, Wodzisław, Kubsza 14,
32-455-68-65.
• Fachowo oddłużamy od 50 tys. rata
386 zł, bezwiekowo, Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65.
• Masz brak zdolności? Oddłużamy,
bezwiekowo, dla rolników i firm, Wodzisław, ul. Rynek 14, 32-476-70-65.
• Kredyt 10 tys. – rata 206 zł, spłata dłuższa niż zatrudnienie, Wodzisław, Rynek
14, 32-476-70-65.
• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na
jasnych zasadach i bez zbędnych formalności. Provident: 600-400-295, 7 dni
w tygodniu 7.00 – 21.00.
• Atrakcja! Nowe – Prywatne, Pozabankowe Pożyczki dla zadłużonych
pod zabezpieczenie nieruchomości, Bez BIK, zaświadczeń i opłat
wstępnych, dojazd gratis! BK- 32707-23-32.

• Dam pożyczkę Wodzisław 502-323371.
• Prywatne chwilówki, 200-800 zł,
możliwy dowóz do domu, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.

• Pożyczka w domu, szybka, wygodna. Dużo tańsza od chwilówek.
Sprawdź. Profinet Infolinia 0801169-016, Przedstawiciel, 722-045166.

MATRYMONIALNE

• Kredyty konsolidacyjne od 10 000 rata
220 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.

• Toyota corolla, Carina 86-95, diesel,
stan obojętny, 601-555-581.

• Skup, sprzedaż samochodów za
gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd
do klienta gratis 792-785-493.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 5 lipca 2011 r.

• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe. Bez Biku.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce.
Bez ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź! Tel. 694-826-852.
• Oddłużeniowe od 100 tys. rata 543
zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki),
tel. 535-500-355.
• Kredyty dla rolników, dla firm na ośw.,
bezwiekowo, odłużamy! Długa 32
(obok żabki), 535-500-355.

• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

• Sprzedam dom w Chróstach 540 m
kw., 4 garaże, działka o pow. 3 ha, 608815-941.
• Sprzedam 10-arowe działki budowlane w miejscowości Bluszczów – media.
Tel. 784-379-566.
• Sprzedam rezydencję w stylu zameczek w Chróstach 540 m kw., 4 garaże,
1998 r. budowy, działka o pow. 3 ha
w woj. opolskie, 608-815-941.
• Pod Raciborzem – inwestycyjne i budowlane sprzedam. 601-463-290.
• Grzegorzowice, dom o pow. 150 m
kw., częściowo podpiwniczony, do remontu, hal 120 m kw., wiata 72 m kw.,
stodoła, działka 54 ary, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
cena 250.000, 509-922-876.
• Zadbany dom w Lubomi, 6 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, 160 m kw.,
ogrzewanie EKO. Domek gospodarczy
z garażem, u góry 2 pokoje gościnne
z prysznicem, 120.000 euro do uzgodnienia. 32-451-63-84.
• Sprzedam pilnie mieszkanie, Kuźnia
Raciborska, ul. Świerczewskiego
8b/10, 54 m kw., 692-304-173.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Krzanowicach, pow. 110 m kw. Cena 250 tys.
zł, tel. 0049-623-336-99-59.
• Okazja sprzedam mieszkanie bezczynszowe, częściowo umeblowane
z kominkiem, przy ul. Bema, Racibórz,
III p., pow. 132 m kw., cena 270.000 zł
– do negocjacji, tel. 661-186-888, 668135-825.
• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Racibórz, tel. 500-642-762.

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

• Sprzedam dom jednorodzinny, Nędza,
ul. Słoneczna 1. Przedwojenne meble
z 1941 (kuchnia komplet), 0049/24311688.

NAUKA

• Działka budowlana, 10 lub 20 arów,
Gorzyczki, blisko autostrady, blisko media, 604-974-570.

• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygotowanie do egzaminów. Racibórz, Matejki
4/2, tel. 32-415-25-84.
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.

• Dom w Krzanowicach, 110 m
kw., działka 4 ary, dobre miejsce
pod działalność gosp., obiekt do
remontu, Cena do negocjacji, tel.
535-499-454 .

• Kawalerka, 31,30 m kw., Racibórz,
Szczęśliwa, kuchnia z oknem, balkon, IV
piętro, 70.000 zł, 698-829-005.
• Mieszkanie 3-pokojowe, 56 m kw.,
Racibórz, Katowicka, parter, nowe okna,
wyremontowana łazienka, 125.000 zł,
606-672-821.
• Krzanowice, dom bliźniak, ok. 140
m kw., c.o. węgiel, działka 10 arów,
154.000 zł, 0049/23-8953-9411.
• Sprzedam działki budowlane, Grzegorzowice, Młyńska 24, pow. 1630 m kw.,
2157 m kw., 2445 m kw., 32-410-67-91.
• Sprzedam działki budowlane, Racibórz, Miedonia, tel. 501-540-146.
• Sprzedam mieszkanie 47m, IV p. Centrum z widokiem na plac Długosza.
Wspólnota mieszkaniowa. Tel. 607408-204.
• Sprzedam mieszkanie, 52,3 m kw., IV
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
opomiarowane. Racibórz, Chodkiewicza, 606-179-414.
• Sprzedam kawalerkę, 28 m kw., Racibórz, Orzeszkowej, kuchnia z oknem,
balkon, 608-698-112.
• Dom jednorodzinny, Tworków, podpiwniczony, parter, pow. mieszkalna
110 m kw., garaż, cena 270.000 zł, 795915-861.
• Mieszkanie 2-pokojowe, 47 m kw.,
Racibórz, Słoneczna, 89.000 zł do negocjacji, 693-321-659.
• Dom w Ocicach, zabudowa bliźniacza,
pow. 198 m kw., działka 14 arów, 32415-52-52 po 16.00.
• Dom w Ocicach, zabudowa bliźniacza,
pow. 198 m kw., działka 14 arów, 32415-52-52 po 16.00.
• Na sprzedaż domy w Wodzisławiu Śl.
490 tyś. oraz za 220 tyś. Azyl, 665-003111.
• 2-pokojowe, niski blok, 51 m kw., po
remoncie, stan bardzo dobry, Siwonia,
Lokus, 793-679-367.
• Mieszkanie na parterze, 61 m kw, 3pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o.
etażowe na prąd 380 V, nowe okna,
centrum Raciborza, na cele mieszkaniowe lub usługowe, 607-841-581.

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

RYDUŁTOWY

WODZISŁAW ŚL.

RYBNIK

• 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

• 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

• 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

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

lub naszą stronę w Internecie pod adresem: http://ogloszenia.nowiny.pl
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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
KONTRA*

APLA*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

* Czcionka biała, tło czarne

KOLOR*

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

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

• Sprzedam dom w stanie surowymotwartym, działka 8,5 ara w Baborowie,
za rozsądne pieniądze, 792-534-317.

• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska (koło Biedronki), cena 700 zł,
0049/6938-7945, 609-224-470.

• Do wynajęcia lokal 25 m kw., I piętro, Wodzisław Rynek, 32-455-30-08
od 12.00 do 17.30.

• Wynajmę mieszkanie w centrum
Raciborza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcznie, 2100 kaucja, 784-052-775.

• Mieszkanie 2-pokojowe, 53 m kw.,
wyremontowane, kuchnia z meblami
i sprzetem AGD. Wygodna lokalizacja.
32-725-37-92.

• Magazyn 400 m, biura 80 m, wynajmę
lub sprzedam, działka 5.000 m, Racibórz, Górna, 601-463-629.

• Do wynajecia 3-pokojowe mieszkanie,
52 m kw., częściowo umeblowane.
Cena 900 zł + media (woda, gaz, prąd).
Kaucja zwrotna 1000 zł, Racibórz, Pomnikowa, 32-415-70-86, 692-679-856.

• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
witryny, 784-052-775.

• Sprzedam dom w stanie surowym 180
tys. pow. 200 m2 w Rydułtowach, 517416-838.
• Sprzedam 1-5 ha pod domki jednorodzinne, 30 zł za metr w Rydułtowach
517-416-838.
• Pilnie sprzedam mieszkanie M-6, Os.
Dąbrówki, Wodzisław, parter + ogródek, cena 190 tys. zł, 32-456-21-73, 888693-856.

• Wynajmę lokal handlowy, 65 m2,
parter, w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 5. Tel. 508-286-224.

• Wynajmę 3 kawalerki, o wysokim standardzie, w Raciborzu, ceny do uzgodnienia, 604-653-768.
• W.W.S.P wynajmie lokale użytkowe
w centrum Wodzisławia, przy ul. Piłsudskiego na biura, usługi, kancelarie,
z mediami, 32-455-43-68, 509-598-116,
505-153-625.
• Kawalerka, centrum Raciborza, Długa,
po generalnym remoncie, wyposażona,
umeblowana, pralka, 900 zł, opłaty wliczone, 506-181-691.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
dwupokojowe, Racibórz, centrum,
tel. 600-792-613.

Nowiny
WODZISŁAWSKIE
QBƑE[JFSOJLBS
• Atrakcyjną,
uzbrojoną, działkę • wtorek, 27 października 2009 r.

• Hala targowa, Racibórz – powierzchnia do wynajęcia, 501-540146.

budowlaną 9 arów, w Rydułtowach
przy ul. Św. Jacka, sprzedam.
Tel. 694-183-893

• Sprzedam dom wolno stojący, rok budowy 97, pow. 250 m kw. w atrakcyjnej
okolicy, ul. Goździkowa 6, Wodź. Śl.,
cena 435 tys. Tel. 889-480-192.
• Sprzedam mieszkanie M-4, 63,5 m kw,
3 pokoje z kuchnią, III p., Racibórz, ul.
Lotnicza + garaż 80 m od mieszkania,
tel. 32-415-04-76, 501-010-513.
KUPIĘ

• Kupię grunty rolne w gminie Racibórz,
powyżej 1 hektara, beke1@go2.pl
tel. +35/3857-463-219.
• Kupię działkę budowlaną w
okolicach Wodzisławia Śl. i Rybnika.
Kontakt telefoniczny: 504-263-676.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• Tanie noclegi dla firm, 608-793-171.
• Garaże do wynajęcia, Racibórz Ostróg,
515-101-273.

• Wynajmę lokal w centrum Raciborza,
pow. lok. 300 oraz 500 m kw., 509-932536.
• Wynajmę lokal handlowy w Raciborzu przy ulicy ogrodowej 5, parter 65
m2, piętro 50 m2. Tel. 508-286-224.

• Mieszkanie do wynajęcia w domu jednorodzinnym, 77 m kw., po remoncie,
garaż, Wodzisław-Turzyczka, 32-415-1169, 605-515-834.
• Na wynajem połowa domu w Radlinie
(tanio). Azyl, 665-002-111.
• Piekarnia do wynajęcia Wodzisław Śl.,
cena 3.000 zł (do negocjacji) lub na inną
działalność. Azyl, 665-003-111.
• Wynajmę od 15 sierpnia 1/2 domu
w Raszczycach (3 pokoje, łazienka,
kuchnia w pełni wyposażona). Do dyspozycji garaż oraz ogród, tel. 0049/767247-80 codziennie w godz. od 18.00
do 21.00.

• Wynajmę pomieszczenia o powierzchni 22 m kw. Lokalizacja: Rybnik. Kontakt: 505-070-800.
• Wynajmę mieszkanie o pow. 49 m kw.
w Raciborzu, 696-129-548.
• Wynajmę umeblowany pokój studentom w domu jednorodzinnym, po
remoncie. Racibórz, 694-771-912.

41035 

• Nowo powstały warsztat, dysponujący najnowocześniejszym sprzętem
przyjmie uczniów w zawodzie blacharz
samochodowy, tel. 661-107-704.
• Poszukuję opiekunki dla starszej osoby, w Branicach, tel. 695-709-451.
• Agencja Ochrony zatrudni emerytów
lub rencistów, z okolic: Wodzisław, Czyżowice, Lubomia, tel. 32-417-46-51.
• Przyjmę osobę na stanowisko sprzedawca-kasjer, kompetentną, z doświadczeniem, z aktualną książeczką zdrowia,
Lewiatan, Chałupki, 695-455-556.

SPORT 1

Wydawnictwo Literackie

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
)03303
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"NCFS )FBSE v*OGPSNFSTw 
v"MQIB %PHw  J %BOJFMMF
1BOBCBLFS v0QŢUBOJw v.S
#SPPLTw XOPXZNIPSSPS[F
NJTUS[BHBUVOLV +PIOB$BS
QFOUFSB v6DJFD[LB[-PT"O
HFMFTw v)BMMPXFFOw v.HBw 
 SPL  /PD /BE /PSE
#FOE QS[FDIPE[J OBXB
OJDB  $Pž OJFNBUFSJBMOF
HP  QS[FNZLB LPSZUBS[BNJ
T[QJUBMOFHP PEE[JBV QTZ
DIJBUSZD[OFHP;BUS[ZNVKF
TJŢQS[FEES[XJBNJJ[PMBULJ 
X LUØSFK QS[FCZXB NPEB
E[JFXD[ZOB 4[QJUBMOŕ DJ
T[Ţ SP[E[JFSB QS[FKNVKŕDZ
LS[ZL

8FT $SBWFO  OJFLXFTUJP
OPXBOZ NJTUS[ IPSSPSV 
UXØSDB LVMUPXZDI mMNØX
v,PT[NBS [ VMJDZ 8Jŕ
[ØXw J v,S[ZLw  QS[FETUB
XJB OPXF PCMJD[F TUSBDIV
8TFOOZNNJBTUFD[LVLSŕ
ƒZ PQPXJFžŗ P TFSZKOZN
NPSEFSDZ  LUØSZ QPQS[Z
TJŕHQPXSØDJŗJ[BCJŗTJFE
NJPSPE[JFDJ VSPE[POZDIX
OPDKFHPžNJFSDJ.SPD[OB
IJTUPSJBPESBE[BTJŢQP
MBUBDI  B NBTBLSB [BD[ZOB
TJŢ OB OPXP $[Z QTZDIP
QBDJFVEBPTJŢ[SFBMJ[PXBŗ 
PLSVUOŕPCJFUOJDŢ 1SBXEŢ
[OBUZMLPKFEOBPTPCB

+PTI 1BUSJDL8JMTPO J3F
OBJ 3PTF #ZSOF  XSB[ [
USØKLŕE[JFDJUXPS[ŕT[D[Ţ
žMJXŕ SPE[JOŢ 1P QS[F
QSPXBE[DF EP OPXFHP
EPNV TUBKŕ TJŢ žXJBELB
NJOJFDPE[JFOOZDIXZEB
S[FŴ8OPDZUPXBS[ZT[ŕ
JN OJFQPLPKŕDF EƑXJŢLJ
EPDIPE[ŕDF [ SØƒOZDI
D[ŢžDJ EPNV  QS[F[ QP
NJFT[D[FOJB QS[FNZLBKŕ
UBKFNOJD[FDJFOJF
.SPD[OZ LMJNBU mMNV
/";/"$;0/:  UP IPE
[PƒPOZQS[F[UXØSDØX
LMBTZLPN IPSSPSV MBU
TJFEFNE[JFTJŕUZDI
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• Firma zatrudni osoby do roznoszenia
ulotek z okolic Wodzisławia. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 32-455-38-30.

• Wynajmę w centrum Raciborza
lokal gastronomiczny stylizowany
• Do wynajęcia mieszkanie M-4 Wodzi• Agent ochrony – kurs do licencji (raty,
na angielski pub. Lokal posiada pełsław Śląski, tel. 511-951-636.
praca), tel. 32-203-27-01, 605-294-324.
ne wyposażenie gastronomiczne,
Katowice.
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
• Wydzierżawimy
powierzchnię 8
tel. 32-415-75-85 /PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
lub
600-009-763.
QBƑE[JFSOJLBS
m kw. na parterze oraz 159 m kw.
• Firma MaxBud z Wodzisławia Śl. szuka
• Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje,
w Galerii Srebrnej w Raciborzu, 602pracowników, tel. 796-146-224.
c.o., nie umeblowane, centrum Racibo716-432.
rza, 789-234-078.
• Firma remontowo-budowlana,
w Raciborzu, poszukuje doświadczo• Wynajmę umeblowane i wyposażoPRACA
nych pracowników, umowa o pracę,
ne w AGD mieszkanie, 40 m kw., ul.
DAM PRACĘ
ubezpieczenie, tel. 607-362-522,
Ogrodowa, Racibórz, 601-060-065,
• Praca dla kobiet – opieka nad starcertus@poczta.onet.pl.
693-102-211.
szymi osobami. Wymagany niemiecki
• Zatrudnimy ekspedientki na stanowi• Sklep do wynajęcia ścisłe centrum
paszport, znajomość języka niemieckieska piekarniczo-cukiernicze w RaciboRadlina (Biertułtowy) 74 m, tel. 602go. 32-419-83-13.
rzu i Wodzisławiu, tel. 664-046-749.
665-632.
• Zatrudnię: instalatora wod.-kan, mura• Uczennicę fryzjerstwa na pierwszy rok
rza-tynkarza, kafelkarza, malarza, 515• Wynajmę mieszkania 82 i 56 m kw.,
nauki przyjmę, Rydułtowy, ul. Mickiewi182-124 Racibórz.
kaucja 2.500 zł, czynsz 720 i 620 +
cza 1a 32-457-88-67.
media, Racibórz, Mariańska, 788• Murarzy. pomocnikow zatrudnię. Pra869-759.
• Pilnie zatrudnię tynkarza, dobre
ca w Raciborzu, 692-298-666 w godz.
zarobki, tel. 798-634-789.
8.00-16.00.
• Wynajmę pokój dla 1-2 studentek
• Zatrudnię operatora koparki, emeryta,
• Kierowców C+E do transportu mięlub kobiecie pracującej w centrum
667-563-774.
dzynarodowego zatrudni Sanco sp. z o.
Raciborza, umeblowany, TV, internet,
o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami
609-55-88-73.
• Praca Austria! Austriackie warundo Polski. Podstawa + diety. Tel. 32• Kawalerka 1 pokój, do zamieszkania,
ki, dekarze, elektrycy, hydraulicy,
226-45-91.
na długo, dla pewnej osoby, 550 zł +
budowlańcy, nowe biuro Racibórz,
• Zatrudnię stolarza z doświadczeniem,
media, kontakt po 20.00, tel. 606-720kontakt, www.euro-labora.com, 32tel. 603-457-858.
701-02-33.
550.

41035 

• Dwa lokale użytkowe o pow. 62 m kw.,
do wynajęcia w Raciborzu, Chopina 19,
32-415-42-64.

• Do wynajęcia lokal 25 m kw., I piętro, Wodzisław Rynek, 32-455-30-08
od 12.00 do 17.30.

• Wynajmę garaż, Racibórz, Waryńskiego, tel. 509-932-536.

• Racibórz, Opawska. Wynajmę ładny
lokal na parterze na biuro, gabinet, 35
m kw., 502-238-731.

• Zatrudnię lekarza POZ i specjalistę,
tel. 515-251-997 lub 32-459-10-10.

PEMJQDBXLJOBDI

LPOUBLU!OPXJOZQM
",$+"5)3*--&3

/"'"-*

'JMNUXØSD[ZOJOBHSPE[P
OFHP 0TDBSFN mMNVv5IF
)VSU MPDLFS 8 QVBQDF
XPKOZw &LTUSFNBMOJF XZ
TUZMJ[PXBOB  OBBEPXBOB
UFTUPTUFSPOFNBLDKB QPQJ
TZLBTLBEFSTLJFOBHSBOJDZ
ƒZDJB J žNJFSDJ  XT[FDI
PCFDOB NV[ZLB SPDLPXB
JPHVT[BKŕDFEƑXJŢLJ 7JM
Wydawnictwo Literackie
MBHF 7JFX  5BLJF KFTU UP
UFHP XZTPLPPLUBOPXFHP
UISJMMFSB P BHFODJF +PIO
OZN6UBI ,FBOV3FFWFT 
PSB[ QS[ZXØEDZ HBOHV
TVSGFSØX 1BUSJDL4XBZ[F 
,VMUPXZJQFFOBESFOBMJOZ
mMNBLDKJ
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• Szukam opiekunki dla mamy w Niemczech, niemiecki język nie jest konieczny, 0049-615-528-9838.

• Zatrudnię kierowcę w transporcie
krajowym, kat. C + E, mile widziane doświadczenie, 600-775-055.

• Sprzedam glifosat (zamiennik roundup, klinik) opakowanie 20 l za 260 zł,
litr po 17 zł, tel. 535-499-454.

• Z Oriflame jako konsultantka: dorobisz, osiągniesz stały dochód. Wyślij
SMS na numer 603-959-031 z imieniem
i nazwiskiem. Oddzwonimy jak najszybciej.

• Zatrudnię do ociepleń, wysokie zarobki, umowa o pracę, 511-902-646.

• Sprzedam nowy komplet wypoczynkowy z eco skóry, kremowy i łoże małżeńskie, z lustrami, radiem, 519-821-788.

• Przyjmę do nowo otwartego klubu
w Raciborzu wykwalifikowanych:
kucharzy, kelnerów, barmanki, 781-165193.

• Sprzedam rower dziecięcy 13’’ Mexller,
z przerzutkami Shimano, używany 2
lata, 604-800-403.

• Zakład Stolarski G&G Kolasa z siedzibą
w Raciborzu przyjmie do pracy stolarzy
meblowych lub tegorocznych absolwentów, tel. 603-590-190.
• Poszukujemy opiekunki do niemowlaka, z noclegiem i wyżywieniem, na miesiąc lub dwa, Racibórz, 518-446-770.
• Zatrudnię do ociepleń, 511-902-646.
• Zatrudnię murarzy, pracowników
do wykończeń wnętrz 608022403.

• Zatrudnimy kasjera walutowego
do kantoru wymiany walut w Raciborzu, niekoniecznie z kursem, CV na:
arthen@arthen.pl.
• Przyjmę osobę na stanowisko sprzedawca-kasjer, kompetentną, z doświadczeniem, z aktualną książeczką zdrowia,
Lewiatan, Chałupki, 695-455-556.

Full time Receptionist. Advanced
English essential. CV in English by
• Niemiecka firma zatrudni na
15.07.2011 to: Opawska 31/3, Racibórz,
terenie
Niemiec
i
Austrii:
spawaczy,
Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek,
27 października 2009 r.
QBƑE[JFSOJLBS
tel. 32-415-12-22.
ślusarzy, mechaników, lakierników,
stolarzy, pracowników budowPOSZUKUJĘ PRACY
lanych. Wymagany j.niemiecki.
• Doświadczony kierowca kat. B szuka
Oferujemy umowę o pracę, co tygopracy, tel. 796-788-623.
dniowy zjazd, pełne ubezpieczenie,
• Szukam pracy jako przedstawiciel
tel. 721-210-671.
handlowy lub pracownik stacji CPN,
• Praca dla fachowców w branży butel. 691-505-009.
dowlanej, metalowej i elektrycznej ze
znajomością j. niemieckiego tel. 32-332RÓŻNE
64-62, 668-269-634.
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Produ• Deutschsprachige LKW Mechaniker
cent, 32-440-12-66, 662-762-065.
gesucht! Arbeitsplatz uber die Woche
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
im Ausland, tel. 519-147-707, 32-419-66odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
99, 501-204-107.
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
• Wir suchen deutschsprachigen Di605-255-770.
sponent fur internationalen Transport,
• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.
tel. 501-204-107, 519-147-707, 32-41966-99.
• Pragnę nawiązać kontakt z osobami
• Zatrudnię kierowcę kat. C,E mile wiprawosławnymi. Barbara Kłosok
dziany emeryt, praca na terenie Śląska,
(z domu Czenczek, lat 53), ul. Wałowa
696-091-853.
22/2, 44-300 Wodzisław Śl., 32-45562-02, 888-125-881.
• Przyjmę do pracy studentów na sezon

• Zagubiono legitymację nr 8473,
tel. 889-559-653.

TOWARZYSKIE
• Atrakcyjna 20-latka, 791-360-857.

• Rozkoszna, Rybnik 507-206-422
• Dziewczyny Fantasy. 660-173-134.
• Ania, Rybnik, 790-602-072.

• Zatrudnię kucharkę, kelnerki do restauracji w centrum Raciborza. Tel. 663135-720, 508-304-750.

• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
kominkowe, muł od 100 zł, eko-groszek, węgiel, ekspresowa dostawa,
gwarancja jakości, 692-236-095.

• Sprzedam bardzo tanio sofę roz• Centrum Promocji Zdrowia i Urody
kładaną, foteliki lata sześćdziesiąte,
w Raciborzu – jedna kreatywna osoba
łóżka drewniane, meblościankę mło%
3"."5
– przeszkolimy, 691-488-826.
0%%;*"dzieżową z tapczanem, dywan 2,30 x
• Zatrudnimy magazyniera. Wykształ3,40, dywan wełniany 3 x 4, taborety
"NCFSkat.
)FBSE v*OGPSNFSTw
cenie min. zawodowe, prawo jazdy
dębowe, tapicerowane, pralkowirówv"MQIB %PHw  J %BOJFMMF
B. CV i LM prosimy wysyłać na adres:
kę, różne przedmioty, 607-285-295.
1BOBCBLFS v0QŢUBOJw v.S
info@pivexin-tech.pl.
#SPPLTw XOPXZNIPSSPS[F
• Zgubiono legitymację studencką nr
NJTUS[BHBUVOLV
+PIOB$BS
• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne
pa7881,
tel. 511-248-537.
QFOUFSB v6DJFD[LB[-PT"O
nie, komfortowe warunki, najwyższe
HFMFTw v)BMMPXFFOw• Węgiel
v.HBw  brunatny, węgiel orzech,
zarobki, 784-278-389.
 SPL  /PD /BE
/PSE eko-groszek, eko-miał, flot
groszek,
• Zatrudnimy za granicą młode#FOE
osobyQS[FDIPE[J OBXB
muł. Na życzenie workowany, 601na produkcji. Mieszkanie gratis.OJDB
Wy- $Pž OJFNBUFSJBMOF
819-313.
HP  QS[FNZLB LPSZUBS[BNJ
magany język angielski lub niemiecki.
T[QJUBMOFHP
PEE[JBV
QTZ gorczycę na poplon, cena
32-410-92-80.
• Sprzedam
DIJBUSZD[OFHP;BUS[ZNVKF
3,50 zł/kg, tel. 668-781-665.
• Chcesz dorobić kilka tysięcy aTJŢQS[FEES[XJBNJJ[PMBULJ
może

X LUØSFK
NPEBDj, wodzirej, Krzysztof Łucki,
zmienić pracę na bardziej płatną
i pre- QS[FCZXB
BS Music.
E[JFXD[ZOB 4[QJUBMOŕ
DJ
stiżową w branży finansowo-ubezpieAdam Abrahamczyk.
Wesela, imprezy
T[Ţ SP[E[JFSB QS[FKNVKŕDZ

czeniowej? Zadzwoń, my naprawdę
okolicznościowe,
plenerowe, firmowe.
pracowitych doceniamy! BiznesLS[ZL
KonsulNagłośnienie - efekty świetlne. 509272-319 lub 507-275-687.
ting 32-707-23-32.

• XXL – 519-729-384.

TRANSPORT
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.
• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Przewóz osób Racibórz – Munchen,
503-916-079 (w obie strony w każdy
weekend), +49-157-786-237-43.
• Usługi transportowe w kraju. Przewóz
mebli, przeprowadzki, materiałów
budowlanych, etc. Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.

8"-&3*+1"/*64;,*/

• Eromasaże, 532-443-842.

USŁUGI

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

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

• Exlusive, Wodzisław, 797-445-476.
• Natalia, Wodzisław, 514-219-916.

• Wodzisław, Blondynka, 797-768-138.
• Wodzisław, XL, 514-060-760.
• Ewa, Racibórz, 514-555-894.
• 724-031-237, Wodzisław Śl.

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł
brutto/m kw. Producent z wieloletnią
tradycją. 3 lata gwarancji, 32-41517-32.
)03303/";/"$;0/:
• DachyPEMJQDBXLJOBDI
– wykonanie, materiał, napra+PTI 1BUSJDL8JMTPO
J3F Altany,
wa, więźby,
pokrycia, rynny.
OBJ 3PTF
#ZSOF  XSB[sprzedaż.
[
zadaszenia
konstrukcje,
USØKLŕE[JFDJUXPS[ŕT[D[Ţ
Tel. 506-193-315, 697-177-760.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
• 886-309-057, Racibórz.
)03303
• Klaudia,
697-699-505, Racibórz.

;#"8./*&0%&;&(0
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
8FT $SBWFO  OJFLXFTUJP
OPXBOZ
NJTUS[513-237-012,
IPSSPSV  Racibórz.
• Marlena,
UXØSDB LVMUPXZDI mMNØX
• Komfortowo,
v,PT[NBS
[ VMJDZ Rybnik,
8Jŕ 519-705-992.
[ØXw• 513-504-384,
J v,S[ZLw  QS[FETUB
41 Rybnik.
XJB OPXF PCMJD[F TUSBDIV
• Ponętna Blondynka, 507-526-232.
8TFOOZNNJBTUFD[LVLSŕ
ƒZ PQPXJFžŗ P TFSZKOZN
• Namiętna,
zmysłowa, 883-272-757.
NPSEFSDZ
 LUØSZ QPQS[Z
TJŕHQPXSØDJŗJ[BCJŗTJFE
• 519-492-571 Rybnik 42.
NJPSPE[JFDJ VSPE[POZDIX
OPDKFHPžNJFSDJ.SPD[OB
• Iwona, Rybnik, 502-946-147.
IJTUPSJBPESBE[BTJŢQP
MBUBDI •BJulia,
NBTBLSB
[BD[ZOB 518-645-151.
Wodzisław,
TJŢ OB OPXP $[Z QTZDIP
QBDJFVEBPTJŢ[SFBMJ[PXBŗ

• Marta, Rybnik, 507-595-561.
PLSVUOŕPCJFUOJDŢ 1SBXEŢ
[OBUZMLPKFEOBPTPCB
• Magda XL, 666-479-320.
• Kasia, Rybnik, 723-332-204.

4&3*"

Wydawnictwo Literackie

• Firma El-Ginn świadczy usługi
elektryczne m.in.: nowe instalacje
elektryczne, remonty instalacji elektrycznych i rozdzielni, inteligentne
instalacje domowe, domofony, instalacje alarmowe, antenowe, sat itd.
W Polsce i za granicą, 605-747-972.
• Usługi ślusarskie i spawalnicze, 724097-335.

USŁUGI REM.-BUD.

"65"

Wydawnictwo Literackie

8ŕULJ SPEFN [ QPXJFžDJ
TFOTBDZKOFK  X LUØSFK SPJ
TJŢ PE UBKOJBLØX J QSP
XPLBDKJ  UFMFGPOZ Tŕ OB
QPETVDIV  B MVE[JF OB
DFMPXOJLV KFTUQVOLUFN
XZKžDJB EP PQPXJFžDJ P
EXVOBTUV OJF[XZLZDI
MVE[JBDIXSØƒOZNXJFLV 
SFQSF[FOUVKŕDZDISP[NB
JUF[BXPEZ [XPMFOOJLØX
XT[ZTULJDIPQDKJQPMJUZD[
OZDI o LPOTFSXBUZTUØX 
MJCFSBØX  TPDKBMJTUØX J
LPNVOJTUØX o [KFEOP
D[POZDI QS[FDJXLP SFƒJ
NPXJ1VUJOB

• Bruki, odwodnienia budynków, zakładanie ogrodów, tel. 888-588-235.

SPORT 1

41035 

žMJXŕ SPE[JOŢ 1P QS[F

D[ŢžDJ
 QS[F[ QP balu• Wyroby
ze EPNV
stali nierdzewnej,
QS[FNZLBKŕ
strady,NJFT[D[FOJB
poręcze oraz
inne elementy,
UBKFNOJD[FDJFOJF
513-539-582.
.SPD[OZ LMJNBU mMNV

• Czas/";/"$;0/:
pracy kierowców
– rozliczanie,
 UP IPE
doradztwo,
tel. 663-889-111.
[PƒPOZQS[F[UXØSDØX

LMBTZLPN
MBU w domu
• Prywatne
usługiIPSSPSV
opiekuńcze
TJFEFNE[JFTJŕUZDI
pacjenta wraz z zabiegami porządkowymi, zakupami itp., tel. 533-507-002.

'BOØX LJOPXFK QSPEVLDKJ
%JTOFZB v"VUB w VDJFT[ŕ
LTJŕƒLJEPUZD[ŕDFmMNV%P
XZCPSVKFTUBƒQJŢŗSØƒOZDI
QP[ZDKJ4[QJFHNJNPXPMJ 
"VUB  /PXZ QS[FXPEOJL 
4[QJFHPXTLBNJTKB[PNLB
o[TFSJJv+VƒD[ZUBNw "VUB
4VQFSLTJŕƒLB [ OBLMFKLBNJ
PSB[ .ØK QS[ZKBDJFM T[QJFH
oLTJŕƒLB[QMBLBUFN;UB
LJN XZQPTBƒFOJFN LBƒEZ
D[ZUFMOJLCŢE[JFNØHX[Jŕŗ
VE[JBXUZNOJFTBNPXJUZN
T[QJFHPXTLJNQPžDJHV$[Z
UBOJFOJHEZOJFCZPUBLFLT
DZUVKŕDFKBLQS[Zv"VUBDIw

%"/4*..0/4

8:%3Ĕő0/:$;08*&,
.6;"0(/*"

Wydawnictwo Literackie %XJF QPXJFžDJ KFEOF

HP [ OBKXZCJUOJFKT[ZDI
XTQØD[FTOZDI UXØSDØX
TDJFODFmDUJPO"VUPSCMJ
TLPUS[ZE[JFTUVQPXJFžDJ 
XUZNLVMUPXFHPEMBNJ
PžOJLØX TDJFODF mDUJPO
DZLMVv)ZQFSJPO $BOUPTw 
EPLUØSFHP[FLSBOJ[PXB
OJBQS[ZNJFS[BTJŢ3JEMFZ
4DPUU%MBLBƒEFHP LPHP
OVSUVKŕ
QPETUBXPXF
QZUBOJB PE XJFLØX [B
EBXBOF QS[F[ mMP[PGØX
JUZNDPNBKŕPDIPUŢOB
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• Budowa domów pod klucz – tanio
i solidnie, 511-701-520.
• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003, 511-701520.
• Montaż inst. wod.-kan., gazowych,
grzewczych, kolektory słoneczne.
Wydawnictwo Literackie
Tel. 516-675-794, kaplanek@home.pl.

• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.,
tel. 509-943-003.

LPOUBLU!OPXJOZQM
• Dach-System. Ciesielstwo, dekar-

QSPXBE[DF
EPhummer.
OPXFHP Obsługa
• Limuzyny
lincoln,
TUBKŕ
TJŢ žXJBELB
wesel,EPNV
pomoc
drogowa,
wypożyczalnia
NJOJFDPE[JFOOZDIXZEB
przyczep,
lawet, camping, 32-431-57S[FŴ8OPDZUPXBS[ZT[ŕ
64, 501-317-662, www.hummerlimuzyJN OJFQPLPKŕDF EƑXJŢLJ
na.com.pl.
EPDIPE[ŕDF [ SØƒOZDI

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
%8"/"Ľ$*030
/*&10,03/:$)

• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.

• Profesjonalne czyszczenie dywa• Przewóz osób Racibórz-Wiedeń (okonów, tapicerek meblowych i salice). Wyjazdy w niedziele, powroty
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
mochodowych, czyszczenie skóry,
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
w czwartki lub piątki,
696-861-141.
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
mycie okien i witryn, doczyszczanie
• Sexy XL, 789-105-990.
• Wypożyczalnia samochodów. Osoboi zabezpieczanie podłóg twardych.
• 505-434-110, Rybnik.
we, busy 9 osób. 533-080-533.
Tanio i skutecznie! Szczegółowa
oferta i cennik na www.cleanco.pl,
• Racibórz centrum, 883-129-899.
TURYSTYKA
tel. 692-509-691.
• 606-521-450, Radlin.
• Przewozy do Niemiec z domu do do• Meble na wymiar: kuchenne, biuromu. Biuro Podróży Adam t., 774-578• Racibórz, Rynek, 669-460-221.
we, szafy, zabudowa wnęk. Zamów
983, 774-556-582, www.adam.kalcyt.pl.
bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661• Dojrzała, 660-821-989.
669-069.
• Lipcowe okazje cenowe! Grecja
• Przystępnie, 530-921-350.
od 774 zł, Hiszpania od 1099 zł, Bułgaria
• BS Music DJ Wodzirej Krzysztof Łucki,
od 1099 zł, Turcja od 1199 zł. Ponadto
• 35 lat, 516-496-348.
wesela, poprawiny, imprezy okolicznoubezpieczenia turystyczne, Karty
ściowe, firmowe, plenerowe. Nagłośnie• 22 lata, 603-232-163.
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana 1,
nie, naświetlenie, 509-272-319.
• 20 lat, 531-397-047.
Wodzisław, www.wakacjeww.pl,32-45555-00.
• 513-218-044, Viki.
• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

41035 

letni na ręczną myjnię samochodową,
Racibórz, tel. 791-989-928.

• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.

• Kasia TS, 794-189-247.

stwo, więźby, rynny, papa, gonty,
",$+"5i)3*--&3
pokrycia dachowe szybko
solidnie,
/"'"-*
tel. 506-193-315, 697-177-760.
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• Komplex-Dach,
pokrycia
dachowe,
)VSU MPDLFS
8 QVBQDF
papa termozgrzewalna,
gonty,
rynny,
XPKOZw &LTUSFNBMOJF XZ
obróbki blacharskie, kominy–klinkier,
TUZMJ[PXBOB  OBBEPXBOB
solidnie, tanio,UFTUPTUFSPOFNBLDKB
606-118-496, 609-QPQJ
110-496.
TZLBTLBEFSTLJFOBHSBOJDZ
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• Cyklinowanie, układanie
parkietu, odPCFDOB NV[ZLB SPDLPXB
nawianie schodów
oraz
wypożyczalnia
JPHVT[BKŕDFEƑXJŢLJ 7JM
Wydawnictwo
Literackie
maszyn bez
pyłowych
i zagęszczarek,
MBHF 7JFX
 5BLJF KFTU UP
32-423-50-74, 661-923-883,
www.parUFHP XZTPLPPLUBOPXFHP
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• Osuszanie, odwanianie
budynków,
PSB[ QS[ZXØEDZ
HBOHV
izolacje przeciwTVSGFSØX
wilgoci, 1BUSJDL4XBZ[F
drenaże. Gwa-
rancja, tel. 32-421-72-04,
517-435-518.
,VMUPXZJQFFOBESFOBMJOZ
mMNBLDKJ

• Malowanie elewacji, dachów, podbitki,
mieszkań, 32-421-07-98, 514-666-992.
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• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281, 691-779-787.
• Usługi remontowo-wykończeniowe,
aranżacja wnętrz, instalacje wodnokanalizacyjne, c.o., kafelkowanie,
podwieszane sufity, malowanie,
tapetowanie, 693-213-567.

• Kompleksowe wykonywanie instalacji
elektrycznych w domach, mieszkaniach, 886-892-181, 880-667-860.
• Kafelkowanie, panele, płyty kart.gipsowe, stolarka okienna i drzwiowa,
technika grzewcza, instalacje sanitarne,
506-507-710, 511-457-192.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe, tel. 607-686-794.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów 668-243-160.
• Rolety, moskitiery, siatki przeciw owadom, dla alergików. Pomiar, montaż
gratis. Krótkie terminy realizacji, 604729-874, 605-726-817 .
• Firma remontowo-budowlana oferuje swoje usługi od a do z. Tel. 667763-341.

• Malowanie, tapetowanie, płyty gipsowe, gładzie, kafelki, panele, inne usługi
remontowe, 785-529-569.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• MaxBud usługi remontowo-budowlane. Tanio szybko i solidnie, tel. 796146-224.
• Budowa domów, kompleksowe
wykończenia wnętrz, docieplanie budynków od 28 zł, instalacje wod.-kan.,
promocyjne ceny, 504-717-822.
• Tynki wapienno – cementowe,
ocieplanie budynków, tynki strukturalne, płyty K/G, wykończenia wnętrz.
Negocjacja cen, 510-727-827.

• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne, sufity podwieszane, gładzie, docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.
• Brukarstwo, stawianie płotów, układanie kostki-granitu 662-725-217.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, montaż, wymiana, tel. 601-094-777.
• Usługi minikoparką, wynajem z operatorem, 667-563-774.
• Dach – Mur, kompleksowe usługi
dekarskie, 502-523-674, 502-523-643.

• Ocieplenia budynków, tynki cienkowarstwowe, szpryce, malowanie,
tel. 692-497-287.

• Brukowanie, place, tarasy, chodniki,
drenaże budynków, przydomowe
oczyszczalnie ścieków Eco, przyłącza,
niwelacje terenu, 512-839-909.
• Wkłady kominowe, kominy, dachy,
daszki, okna dachowe, papy termogrzewalne, tanio szybko i solidnie,
tel. 606-469-818.
• Kompleksowe remonty łazienek, układanie paneli, kafelkowanie, malowanie,
513-984-400.
• Brukarstwo kompleksowo. Konkurencyjne ceny. Szybkie terminy, 663-690823.
• Brukarstwo kompleksowo. Konkurencyjne ceny. Szybkie terminy, 663-690823.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Docieplanie i malowanie budynków,
tynki wewnętrzne, murowanie, tel. 501550-880.
• Nowoczesne instalacje elektryczne,
systemy centralnego odkurzania. 660665-329.
• Roboty budowlane, 513-620-278.
• Szamba, drenaże. Płoty tynkowanie,
malowanie elewacji, docieplenia.
Tel. 507-164-050.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie Fak. Vat 32-4579332, 502-087-125.
• Ocieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, konkurencyjne ceny tel. 783808-078.
• Bog-Bud ocieplenia, malowanie, montaż drzwi, okien, adaptacja strychów,
karton-gipsy, sztukateria, kafelkowanie
tel. 507-609-303.
• Budowa domów pod klucz – dachy,
ocieplenia tel. 792-553-002.
• Ogrodzenia kute, klinkier, piaskowiec,
bramy przesuwne, dwuskrzydłowe,
513-301-629.
• Docieplenia budynków, malowanie
elewacji, kafelkowanie, remonty ogólne, 606-876-557.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.

• Remonty, malowanie, gładzie, tapetowanie, inst. wodne, panele, kafelki,
montaż drzwi murowanie, tynkowanie
agregatem, 514-121-805.

• Koparka obrotowa, koparko-ładowarka, minikoparka, wyburzenia,
brukarstwo, utwardzanie placów,
kompleksowe roboty ziemne,
ocieplanie budynków, 604-207-218,
791-979-702.
• Firma Król budowa domów od fundamentów po dach, kompleksowe
wykończenia 793-949-007
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.

KARDIOLOGIA

• 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.
LARYNGOLOGIA

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja
501-287-739.
• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692430-970.
OKULISTYKA

• Usługi minikoparką, wynajem z operatorem, 667-563-774.

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

• Usługi remontowo-budowlane w pełnym zakresie, projektowanie, brukarstwo, sprzedaż bruku, płoty, elewacje,
łazienki 507-709-403.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek 15.30 – 17.30.
STOMATOLOGIA

ZDROWIE
DERMATOLOGIA

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

• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znieczulenie komputerowe, nowoczesne
leczenie kanałowe. Czynne: pn. – śr.
9.00 – 18.00, czw. 9.00 – 17.00, pt. 9.00
– 15.00, tel. 32-417-28-75, 603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.

• Dermatolog medycyna estetyczna,
botox, laseroterapia, depilacja. Kosmetyczny Instytut DR Irena Eris, Rybnik,
32-422-23-21.

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

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. – pt. 15.00 – 17.00, tel. 32415-37-50.

• Bezpłatne protezy zębowe na NFZ.
Szybkie terminy. Lek. stom. Arkadiusz
Sobota, tel. 519-375-605.

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

PROTETYKA

• Nowość! Protezy nylonowe (estetyczne, niełamliwe, niealergiczne). Pracownia protetyczna, Izabela Kuczmierczyk.
Racibórz, Opawska 27A/1, 32-415-27-85,
513-129-915.

• 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.

UZALEŻNIENIA

• 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.

MEDYCYNA NATURALNA

ENDOKRYNOLOGIA

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

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

Drukarnia NOWINY

Odmień nasz
los...

• Alkoholizm. Prywatna poradnia
uzależnień, terapia indywidualna lub
grupowa. Wizyty domowe, tel. 696-478189, 32-426-02-92.
• Masaże relaksacyjne, 32-725-22-00.

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, 32 422 60 21.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� NISSAN ALMERA
2005 21.900 zł
2001 9.900 zł
2� RENAULT THALIA
2006 14.900 zł
3� RENAULT CLIO
2006 26.900 zł
4� RENAULT LAGUNA
5� CITROEN BERLINGO
1999 8.500 zł
6� FORD FIESTA
2007 16.900 zł
7� FORD FOCUS
2006 23.500 zł
8� FIAT PANDA
2008 18.500 zł
9� SKODA FABIA II
2007 26.900 zł
10� SKODA OCTAVIA
2006 34.900 zł
11� OPEL CORSA
2007 21.900 zł
2008 27.900 zł
12� OPEL COMBO
2006 24.900 zł
13� OPEL ASTRA
2007 24.000 zł
14� TOYOTA YARIS
2005 11.900 zł
15� PEUGEOT 206
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)
• HONDA CIVIC 2008 1,8 SPORT krajowy, I wł.
• TOYOTA COROLLA VERSO 2008 2,2 diesel
• TOYOTA AVENSIS 2008 2,0D4D kombi,kraj I wł
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2003 1,6 krajowy el. szyby, c.zam.
• OPEL ASTRAIII 2007 kombi 1,7CDTI kraj, I wł.
• OPEL ASTRA II 2007 1,4 90KM klima, kraj, I wł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 307 2007 1,4 90KM kombi, kraj, I wł.
• RENAULT LAGUNA 2002 1,9DCI skóra, klima
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• RENAULT CLIO 2009 1,2 16V klima, kraj, I wł.
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, I wł., klima
• RENAULT SCENIC 2005 1,5 DCI klimatronik
• FORD FOCUS 2006 1,6 TDCI klima, kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• CITROEN C4 2007 1,6HDI klima, kraj, I wł.
• CITROEN PICASSO 2001 2,0 HDI klimatr.
• HYUNDAI I20 2009 1,4 CDRI 90KM klimatronik
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

ZWIERZĘTA

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

• Sprzedam szczeniaki owczarki niemieckie, po rodowodowych rodzicach,
ciemne, mocnej kości, bardzo dobre
pochodzenie, 501-225-358.

„Auto-Pielczyk”

• Szkolenie psów, bez udziału właściciela, wszystkie rasy, 662-662-829.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
Labrador retriever – szczeniaki, samce sprzedam 450 zł. Tworków, 660-262-867
(biszkoptowe i czarne).

tel. 32 765 90 41

Samochody używane

Wodzisław – Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka
Rok
Cena
AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi
05 r. 38 900
AUDI A4 1,9 TDI 130 KM kombi
02 r. 28 900
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI (ciężarowy) 08 r. 18 000
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
02 r. 64 900
SUBARU LEGACY 3,0 4x4 SPEC B
05 r. 38 900
SEAT LEON 1.9 TDCI
04 r. 26 900
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
08 r. 26 900
climatronic
SKODA FABIA 2 1.2 HTP 70 KM klima
08 r. 26 900
VW POLO 1,4 TDI 5 drzwi srebrny klima
08 r. 29 900
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
02 r. 28 900
automat
FORD FOCUS 1,6 TDCI 5 drzwi GHIA
09 r. 37 900
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM furgon
05 r. 24 300
wysoki długi
FORD C- MAX 1,8 TDCI ghia
07 r. 34 900
MAZDA 2 1,4 16V klimatyzacja 5 drzwi
04 r 19 900
OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima kombi
01 r. 13 900
OPEL STRA II 1,6 16 klima 3 drzwi
00 r. 10 900
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 turbo 4x4
09 r. 89 900
TOYOTA AURIS 2,0 D4d LINEA SOL
09 r. 47 500
HYUNDAI GETZ 1,1 COMFORT 5 drzwi
08 r. 20 900
CITROEN C3 1,4 HDI klima van ciężarowy 08 r. 17 000
SEAT ALHAMBRA 2,0 TDI 140 KM
06 r. 41 900
AUDI A4 AVANT 1,9 TDI 130 KM
02 r. 28 500
VW GOLF IV 1,4
98 r.
9900
VW GOLF PLUS 1,9TDI 105 KM
08 r. 41900
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 150 KM
06 r. 34900
CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: tel. 32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

rewolucja

CENOWA!

Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego w Nowinach Wodzisławskich – 5 edycję otrzymasz GRATIS

TARTAK & MEBLE

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

EUROCLAS

47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
Atlas Fortis gładź
gipsowa 2w1
podkład + ﬁnish 25kg

Bolix tynk mozaikowy
15kg

Wełna Uni-mata
15cm

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

Klej do
styropianu
w piance
Styropuk

krawędziaki

•Boazeria, podbitka,

zł
94,00

2

zł/m
15,71

•Stal zbrojeniowa

zł
22,90

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

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY
WWW.GRUD–RACIBORZ.PL
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

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

że w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice został
wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży. Szczegóły na stronie internetowej www.marklowice.pl
oraz pod nr tel. 32 459 28 32.

� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

Szczegóły:
0608 678 209,
032 415 47 27 w.12

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

rok założenia 1936

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

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

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
IARIITRANSPORT
TRANSPORT
BEZPŁATNY POM
POMIAR
DEM ONTAŻETERNITU
ETERNITU
DEMONTAŻ

��������������������������������������������
����������������������������������������

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

informuje,

����������������������������

•Płyta OSB I MFP

Czyżowice, ul. Nowa 28a

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Na podst. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102
z 2010 r. poz. 651 ze zm.)

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

podłogi

zł
31,60

OFERUJEMY

47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92

��������

���������������������������������

�

����������������������������������������������������
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www.sport-365.pl

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

TEMAT TYGODNIA

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

Wykorzystać swoje pięć minut.
Abdullah Cimen, nowy sponsor
drużyny ze Studziennej.
8
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POLECAMY

 SIATKÓWKA

Zgłoś drużynę i zgarnij
7
puchar wójta
PIŁKA NOŻNA

Rybnickie mistrzostwa
ŚWIATA

RAFAKO WESPRZE UNITKI – str. 5

 SPORTY WALKI

Przywieźli 19 medali

6

 REKREACJA

Ruda Extreme 2011

3

 PÓŁMARATON

Nocne bieganie

2

 PIŁKA NOŻNA

Koniec Odry

4

 SZACHY – SILESIA RACIBÓRZ

Awansowali do I ligi

2

 SIATKÓWKA

Znakomity Prudel

3

 PIŁKA NOŻNA – LKS Skrbeńsko

Od 6 do 9 lipca na obiekcie w Rybniku – Chwałowicach odbędą
się zawody Youth Gold Trophy, czyli nieoﬁcjalnych mistrzostw świata w miniżużlu. Wystartuje w nich ośmiu Polaków, w tym pięciu
zawodników Rybek Rybnik.
Czytaj na stronie 3
KONKURS

Do piątku – 8 lipca zbieramy kupony – WSPIERAM SWÓJ KLUB.
Wszystkie kluby, które wzięły udział w konkursie mogą je składać
w podanych poniżej punktach.

ROZSTRZYGAMY
KONKURS
WSPIERAJ
SWÓJ KLUB

Kupony prosimy dostarczyć przeliczone i spakowane.
RACIBÓRZ
• Wydawnictwo Nowiny,
Sp. z o.o., (sekretariat)
ul. Zborowa 4,
pn. – pt. 8.00 – 16.00

PSZÓW
RYDUŁTOWY
• Sklep Spożywczy
• Sklep „Hit”,
Aleksandra Jordan
ul. Oﬁar Terroru 59 a
ul. Pszowska 555
pn. – pt. 8.00 – 17.00, sob. 9.00 – 13.00
pn. – pt. 8.00 – 17.00, sob. 8.00 – 14.00

WODZISŁAW ŚL.
• Biuro Rachunkowe, ul. Wałowa 25, pn. – pt. 8.00 – 16.00

RYBNIK
• Sklep „Regio”, ul. Brudnioka 4, czynne od 9.00 – 17.00

Jest możliwość odbioru kuponów na miejscu w klubie,
w tym celu prosimy o kontakt pod nr. tel. 600 058 849
lub mailowo: m.pietras@nowiny.pl

LKS Skrbeńsko z nowym zarządem.
A w nim miejscowy proboszcz!
W niedzielę 3 lipca odbyło się nadzwyczajne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków LKS-u Skrbeńsko. Nowym prezesem
został Jarosław Prochasek, który zastąpił
Bogumiła Bożka.
Zebranie zwołano, bo dotychczasowy zarząd
postanowił zrezygnować z kierowania klubem.
Przypomnijmy, w klubie z małego Skrbeńska
zaczęło brakować środków na funkcjonowanie. W efekcie piłkarze drużyny seniorskiej,
którzy w zdecydowanej większości pochodzą
z okolicznych miejscowości, nie chcieli grać.
Drużyna z problemami dograła sezon. Nowym
prezesem został Jarosław Prochasek, jego zastępcą – ks. Mieczysław Kubista, proboszcz
miejscowej paraﬁi pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Skarbnikiem wybrano Zbigniewa Chroboka, zaś sekretarzem Janusza Wranę. – Życzę powodzenia nowemu zarządowi,
by jeśli to możliwe zrobił awans, a przede
wszystkim, by nie spadł niżej – powiedział
Bogumił Bożek, ustępujący prezes. – Społeczność Skrbeńska skutecznie wyleczyła mnie z
piłki nożnej – dodał. – Na ten moment trudno
powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz skład.
Będziemy się starali zatrzymać dotychczasowych piłkarzy oraz trenera Wiesława Herdę
– zapowiedział nowy prezes.
(art)

Zebranie miało nadzwyczaj burzliwy przebieg.
Nie brakowało wzajemnych oskarżeń. O jego
przebiegu i poruszonych tematach czytaj w następnym wydaniu dodatku „Sport 365”.

2 sport-365.pl
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 BIEGI – Półmaraton Księżycowy

 SZACHY – Drużynowe
mistrzostwa Polski juniorów

 PIŁKA NOŻNA – Wokół piłki

Racibórz
w I lidze

Grająca od ośmiu lat w
RTP Unia Racibórz Hanna
Konsek postanowiła wykorzystać przerwę między rozgrywkami piłkarskimi na
urlop w Hiszpanii. Trzykrotna mistrzyni Polski w piłce
nożnej spełniła swoje marzenie udając się na stadion FC
Barcelona – Camp Nou. – Na
Półwyspie Iberyjskim byłam

Wakacje Hani

Rybnickie zawody zdominowali biegacze z zagranicy

z rybnickiego MOSiR-u.
Ambicją organizatorów
jest, aby w najbliższym czasie
ugruntować pozycję rybnic-

kiej imprezy jako czołowego
półmaratonu na mapie „biegowej” Polski.
(pm)

Wśród startujących była dość liczna grupa raciborzan. Jan
Deńca z LKS Zryw Rudnik był drugi w kat. M-50, ponadto bieg
ukończyli Franciszek Wyszkoń, Krzysztof Skupień z Łańc, Marcin Mogilski, Krzysztof Dziewit, Janusz Mrozek, Jerzy Dychała,
Daniel Bożynski, Tomasz Kaliciak i Gabriela Sobczyk z Raciborza. Tydzień wcześniej Jan Deńca, Robert Antczak i Gabriela
Sobczyk biegali w czeskim Krawarzu w „Zameckowym Behu”
na ośmiokilometrowej trasie. Jan Deńca był drugi, Robert Antczak piąty, a Gabriela Sobczyk szósta.
(oprac.kozz)

Juniorzy Silesii w zdecydowany sposób wywalczyli awans do I ligi podczas
DMPJ rozgrywanych na
przełomie czerwca i lipca
w Darłówku. Silesia okazała się najlepsza spośród 50
drużyn uczestniczących w
rozgrywkach II ligi. Młodzi
szachiści rozegrali 11 rund
pewnie je wygrywając. W
sześciozespołowych drużynach zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach:
juniorzy do 18 lat, juniorzy
do 14 lat oraz dziewczyny
do i 14 lat. W składzie Silesii grali: Michał Obruśnik
(10. zawodnik MP), Kacper
Polok, Victor Gazik (Mistrz
Europy do 10 lat), Kamil Kalinowski, Aleksandra Wieczorek i Veronika Gazikova
(Mistrz Polski do 12 lat).

 SIATKÓWKA – Mecz towarzyski

(kozz)

Polki zagrają
z Amerykankami

Cyprzanów drugi na mistrzostwach Europy
dętej z Pista, odwiedziny śląskiej klachuli Teresy Szulc i
koncert zespołu KaDeJAM.
Nim rozpoczęły się taneczno-muzyczne występy, nagrodzono uczestników turnieju
schlagballa, a wielu z nich
zabrało głos. – Na razie jest
mało osób fascynujących się
piłką palantową, ale wierzę,
że będzie więcej. Piłka palantowa bądź też schlagball jest
częścią naszej kultury, jest
naszym skarbem – mówił
podczas podsumowania turnieju Rafał Sadownik, prezes
drużyny z Lublina. –A propos
słowa „palant” apeluję, żeby
nie przestawać używać tego

 PIŁKA NOŻNA, SKAT – Jubileusze

FOT. MACIEJ KOZINA

okazał się zespół z Bolatic.
Kolejnymi punktami obchodów były pokazy tańca towarzyskiego, wręczenie nagród
i odznaczeń jubileuszowych.

Juniorzy LKS Tworków,
LKS Zabełków i LKS Krzyżanowice rywalizowali w
turnieju o puchar wójta gminy Krzyżanowice. Zespoły
grały 2x20 minut w systemie
każdy z każdym. W pierwszym meczu pomiędzy gospodarzami z Tworkowa, a
Zabełkowem lepsi okazali się
ci pierwsi wygrywając 2:1.
Kilkanaście minut później juniorzy Tworkowa ponownie

Jan Deńca
drugi

Najmłodszy zawodnik ma 30 lat, najstarszy 73.

65. urodziny zakończyły się
koncertem zespołu Duo Fenix i zabawą taneczną.
(kozz)

(kozz)

Gospodarze najlepsi

(kozz)

W Imielinie koło Mysłowic odbył się bieg na dystansie 20 km, w którym
wzięło udział ponad 150
zawodników z kraju i zagranicy. Trasa biegła wokół
Imielińskiego Zbiornika
Wody Pitnej zaopatrującego mieszkańców Śląska w
wodę. Zawodnicy na mecie klasyﬁkowani byli w
siedmiu kategoriach wiekowych. Jan Deńca z LKS
„ZRYW” Rudnik zajął w
swojej kategorii -– pięćdziesięciolatków drugie miejsce.
(kozz)

lada atrakcją i wyróżnieniem
dla polskich siatkarek i klubu z Krzanowic, a szczególną satysfakcją dla kibiców.
Mecz odbędzie się 12 lipca
we wtorek o godzinie 17.00
w hali sportowej w Pietrowicach Wielkich.

 PIŁKA NOŻNA – Turniej juniorów o puchar wójta gminy
Krzyżanowice

 BIEGI – XIII Imieliński
Cross Ekologiczny

65 lat sportu w Rudach
Od turnieju skata rozpoczęły się obchody 65. urodzin
klubu sportowego Buk Rudy.
Sześć zespołów czteroosobowych w sobotnie południe
rozpoczęło rywalizację w
skacie – grze karcianej – w
Rudach. Sekcja w tym roku
ma 20 lat. - W turnieju skata
sportowego udział wzięli koledzy z Rybnika i Bargłówki –
mówi prezes sekcji Buk Rudy
Erhard Michalski. W momencie gdy trwały karciane rozgrywki, na boiskach toczyły
się rozmaite gry i zabawy. W
godzinach popołudniowych
odbył się turniej jubileuszowy z udziałem oldboyów LKS
Buk Rudy, miasta Zabrze i
miasta Bolatice. Najlepszy

Niecodzienne spotkanie
siatkarskie odbędzie się 12
lipca w Pietrowicach Wielkich. Drużyna ze Stanów
Zjednoczonych – VC Northern Lights, podróżująca
po Europie zahaczając o Polskę rozegra mecz z GS UKS
Krzanowice. Będzie to nie

słowa, bo czy muzycy grający
na cymbałach i fujarach mają
przestać swoje instrumenty
tak nazywać? – zapytał ze
śmiechem Sadownik. Przemówienie zostało przyjęte
gromkimi oklaskami. Głos
zabierali też goście z zagranicy, a także król palanta z
Grabowa. Turnieje palanta
być może częściej będą się
odbywać w Cyprzanowie,
póki co, zawodnicy Schlagball Team Cyprzanów zostali zaproszeni na podobny
turniej do Rumunii, który ma
się odbyć w październiku.

musieli wyjść na boisko, aby
się zmierzyć z Krzyżanowicami. Gospodarze i tym razem
pokazali klasę strzelając trzy
gole i nie tracąc żadnego. Już
w tym momencie wiadomo
było, że to Tworków „zgarnie”
puchar. O drugiej miejsce w
ostatnim meczu turnieju zagrał Zabełków, który wygrał
aż 4:0 z Krzyżanowicami.
(kozz)

FOT. MACIEJ KOZINA

Rozgrywki o Puchar Wójta
Gminy Pietrowice Wielkie toczyły się w sobotę. Dzień później natomiast odbyć się miał
turniej narodowy z udziałem
reprezentacji Polski, Niemiec
i Rumunii. Do niego jednak
nie doszło, ponieważ obﬁcie
padający deszcz utrudniałby
grę. – Piłka szybko mogłaby
nasiąknąć, przez co gra byłaby niebezpieczna – mówił
Sebastian Ściborski, prezes
Schlagball Team Cyprzanów. Zebranym pozostało
więc bawić się w namiocie
gdzie również było dużo
atrakcji, m.in.: występy mażoretek, koncert orkiestry

Schlagball Team Cyprzanów zajął 2. miejsce podczas
międzynarodowych
zawodów w piłkę palantową
zwanych także nieoﬁcjalnie
mistrzostwami Europy. Najlepszą ekipą w turnieju drużynowym okazali się goście
z Niemiec – Kieler Kuelen
Kiel. Trzecie miejsce należało do drugiego niemieckiego
zespołu F&A Berlin. Poza
wymienionymi drużynami,
w turnieju udział wzięli: Maramures AJ O I N A (Rumunia), „Ochotnicy” cały świat,
OINA Baia Mare (Rumunia),
KS Grabów (k. Łodzi), MKS
Lublin, LKS Cyprzanów II.

(kozz)

Hanna Konsek na stadionie Camp Nou w Barcelonie

ZOBACZ
WIDEO

 SCHLAGBALL – Międzynarodowe zawody w piłkę palantową

tydzień. Od wielu lat jestem
wielkim kibicem klubu z Barcelony i od dziecka marzyłam, żeby postawić nogę na
tym fantastycznym stadionie
-– mówi Hanna Konsek. Być
może piłkarka RTP częściej
będzie odwiedzać tak ogromne stadiony przy okazji sukcesów w lidze mistrzyń.

FOT. MILENA MURDZA

W Rybniku rozegrano 2.
Półmaraton
Księżycowy.
Do zawodów zgłosiło się aż
402 zawodników a imprezę ukończyło 398. Zawody
wygrał Ukrainiec – Sergiej
Okseniuk przed zawodnikami z Kenii Hillary Rotichem
i Erlsha Kiprotichem. Najlepsi z rybniczan byli: Mirosław
Gołębiewski, Tomasz Ciepłak,
Krzysztof Piontek. – Celem
imprezy była popularyzacja
i upowszechnienie biegania
jako najprostszej formy rekreacji, ale również promocja
ziemi śląskiej i Rybnika. Na
zaproszenie do udziału w imprezie odpowiedzieli zarówno biegacze z Polski, ale także
z Kenii, Ukrainy, Białorusi i
Czech. Dla podniesienia atrakcyjności zawodów bieg przeprowadziliśmy w godzinach
nocnych. Trasa półmaratonu
prowadziła oświetlonymi ulicami przez centrum Rybnika,
dając możliwość uczestnikom
zapoznania się z jego ciekawą
architekturą w niecodziennej,
bo nocnej scenerii – powiedziała Barbara Kalisz-Gaweł

FOT. MOSIR RYBNIK

Nocne bieganie w świetle księżyca Silesia

Gracze LKS Tworków w turnieju zdobyli pięć goli, co przyniosło
im ostateczny tryumf

sport–365.pl 3

RACIBÓRZ | WODZISŁAW | RYBNIK • wtorek, 5 lipca 2011 r.
 SIATKÓWKA PLAŻOWA – Puchar świata

Znakomity Mariusz Prudel
którzy meczu o trzecie miejsce pokonali norweską parę
Skarlund/Spinnangr.
Występ w prestiżowym turnieju polska para rozpoczęła
od przegranej z Czechami
– Petrem Benesem i Premyslavem Kubalą 1:2. Potem
wygrali z parą francuską 2:0.
W ostatnim meczu grupy M
Prudel i Fijałek pokonali znakomitych Niemców Brink/
Reckermann i wzięli tym
samym rewanż za porażkę

w ćwierćﬁnale mistrzostw
świata. W 1/8 ﬁnału Polacy stoczyli bardzo zacięty
pojedynek z łotewską parą
Martins Plavins i Janis Smedins. Nasi siatkarze wygrali
2:1, a ostatni set kończył się
na przewagi. W ćwierćﬁnale
wyższość Polaków musieli uznać wysoko notowani
Szwajcarzy: Heuscher/ Bellaguarda. O ﬁnał Fijałek z
Prudlem zagrali z gospodarzami Skarlund/Spinnangr

 KOSZYKÓWKA – Ogólnopolski turnieju gimnazjów

Reprezentanci Gimnazjum nr 1 im Adama
Mickiewicza w Rybniku
po raz ósmy wywalczyli
mistrzostwo Śląska w
koszykówce chłopców i
zakwaliﬁkowała się do
Ogólnopolskiej Gimnzajady, która została
rozegrana w Radomiu.
Tam rybniccy koszykarze, uczniowie klas sportowych prowadzonych pod
patronatem Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rybnik, zajęli 6.
miejsce Gimnazjaliści z „jedynki” dostali się do grupy z
Wieliczką i Grójcem. Z tych
pojedynków rybniczanie
wyszli zwycięsko i awansowali dalej. W drugiej rundzie zagrali z gimnazjum ze
Zgorzelca i Sierakowa, gdzie
ci drudzy to mistrzowie Polski kadetów z tego roku.
– W drugiej grupie za-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Szóści w Polsce

Od prawej stoją: Karol Kupczak (trener), Sebastian Morawiec,
Błażej Sładek, Łukasz Gorzawski, Szymon Nosiadek, Maciej
Krakowczyk, Stanisław Grabiec (trener). Od prawej klęczą: Rafał
Adamczyk, Daniel Smołka, Emil Redliński, Patryk Dziwoki, Michał
Redliński, Filip Derska, leży: Paweł Kaczmarski.

jęliśmy trzecie miejsce i
ostatecznie graliśmy o 5.
miejsce z gimnazjum ze
Stalowej Woli. Drużyna ze
Zgorzelca, jak się potem
okazało, zajęła 3. miejsce, a
ta z Sierakowa zdobyła złoty
medal. W ostatnich dwóch

WYNIKI:
G Wieliczka – G1 Rybnik 56:70 (14:15, 6:24, 17:15, 19:16)
G Grójec – G1 Rybnik 46:51 (10:8, 13:15, 12:17, 11:11)
G Zgorzelec – G1 Rybnik 75:53 (14:12, 25:18, 10:15, 18:10)
G1 Rybnik – G Serków 62:81 (9:19, 16:17, 19:23, 18:22)
G1 Rybnik – G Stalowa Wola 45:66 (7:21, 14:15, 9:17, 15:13)

spotkaniach graliśmy bez
Michała Redlińskiego, który skręcił nogę w meczu ze
Zgorzelcem – relacjonuje
Stanisław Grabiec, opiekun
rybniczan.
W ﬁnale ogólnopolskim
punkty dla rybnickiej drużyny zdobywali: Adamczyk
45, Smołka 81, M. Redliński
6, E. Redliński 33, Dziwoki
31, Morawiec 15, Nosiadek
31, Gorzawski 30, Sładek 5,
Krakowczyk 2, Kaczmarski
2, Derska 2.
(pm)

i zaskakująco łatwo wygrali
2:0.
Awans do ﬁnału tych prestiżowych zawodów to największy sukces pary złożonej
z rybniczanina i przedstawiciela Andrychowa. Jeżeli Polacy utrzymają taką formę
jeszcze przez kilka tygodni
to ich występ na Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie
stanie się faktem. Jednak po
takich występach, jak na mistrzostwach świata czy nor-

Finał: Fĳałek/Prudel – Marcio Araujo/Ricardo 0:2 (18:21,
22:24)
1/2: Fĳałek/Prudel – Tarjei Skarlund/Martin Spinnangr 2:0
(21:14, 21:14)
1/4: Fĳałek/Prudel – Patrick Heuscher/Jefferson Bellaguarda
2:0 (28:26, 21:12).
1/8: Fĳałek/Prudel – Martins Plavins/Janis Smedins 2:1 (17:21,
21:18, 17:15)

weskim turnieju, być może
nie chodzi już tylko o sam
występ na najważniejszej imprezie świata. Skoro Fijałek
i Prudel regularnie już ogry-

wają najlepszych na świecie,
to dlaczego nie mieliby tego
zrobić w przyszłym roku w
stolicy Anglii?
Marek Pietras

 REKREACJA
– Ruda Extreme

 MINIŻUŻEL– Mistrzostwa świata

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rybniku zaprasza na kolejną edycję
„Ruda Extreme”. Impreza
odbędzie się 10 lipca. Zapisy będą przyjmowane
w dniu zawodów w godz.
10.00 – 11.30.
Rozpoczęcie rywalizacji
nastąpi o godz. 12.00. Start i
meta – na terenie kąpieliska
Ruda (trasa wyznaczona będzie za pomocą strzałek kierunkowych umieszczonych
w widocznych miejscach).
Przeprowadzone zostaną
konkurencje dla kobiet i
mężczyzn w następujących
kategoriach wiekowych: kobiety – kategoria open (od
15 roku życia wzwyż ). Mężczyźni – I od 15 do 20 lat, II
od 21 do 30 lat, III od 31 lat
i więcej.Impreza złożona będzie z takich elementów jak
dyscyplin: jazda na rowerze,
bieg, minipark linowy, pływanie wpław, kajakarstwo i
konkurencja niespodzianka.
Zawodnicy startować będą
pojedynczo w odstępach czasowych co 8 minut. Patronat
nad imprezą objął Tygodnik
Rybnicki.
(pm)

wie są bardzo mocni, jednak
my nie zamierzamy odpuszczać. Cały czas będziemy pracować nad sprzętem. Mam
nadzieję, że to zaowocuje
dobrym rezultatem podczas
mistrzostw – twierdzi Mirosław Woryna, opiekun Kacpra Woryny, rybniczanina,
który już w najbliższy weekend będzie rywalizował z
całą światową czołówką podczas Youth Gold Trophy, czyli nieoﬁcjalnych mistrzostw
świata w miniżużlu. Impreza
odbędzie się w dniach 6–9
lipca na obiekcie w Rybniku
– Chwałowicach. W zawodach wystartuje 8 Polaków,
w tym pięciu zawodników
Rybek Rybnik.
Poniżej
przedstawiamy
plan zawodów. Bilety na
wszystkie dni imprezy do nabycia w: – Punkt Totalizatora
Sportowego w Rybniku przy
ul. Dąbrówki 7A, – Punkt

Jazda na rowerze, Rybniki kontra Skandynawia
– Prawda jest taka, że w
zawodach możemy
biegi i konkurencja tych
dojść do ﬁnału, ale równie
dobrze możemy odpaść w
niespodzianka
eliminacjach. Skandynawo-

FOT. MAREK PIETRAS

Rybnicki siatkarz Mariusz
Prudel odniósł swój największy życiowy sukces.
Podczas zawodów Grand
Slam w norweskim Stavanger, wraz ze swoim partnerem Grzegorzem Fĳałkiem,
dotarł aż do ﬁnału.
W nim Polacy musieli
uznać wyższość Brazylijczyków – Marcio Araujo/Ricardo. Brąz w tych zawodach
zdobyli Julius Brink i Jonas
Reckermann z Niemiec,

Czy Kacper Woryna nawiąże
walkę z najlepszymi na
świecie? Jego kibice wierzą,
że tak.

Sprzedaży Sieci T–MOBILE w Rybniku przy ul. Rynkowej 1, – Wyspa Sportu w
Rybniku, pasaż handlowy w
Supermarkecie REAL. Ceny
biletów: ćwierćﬁnały – 7 zł.,
półﬁnały – 10 zł, ﬁnał – 12 zł.
Karnet na wszystkie zawody – 30 zł. Dzieci i młodzież
do lat 15 – wstęp wolny. (pm)

PLAN ZAWODÓW:
6.07 (środa) – 14:00 –19:00 – treningi oﬁcjalne
7.07 (czwartek) – 12:00 Ćwierćﬁnał 1, 15:00 Ćwierćﬁnał 2,
18:00 Ćwierćﬁnał 3
8.07 (piątek) – 14:00 Półﬁnał 1, 17:00 Półﬁnał 2
9.07 (sobota) – 14:00 Finał

REKLAMA
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RACIBÓRZNowiny
WODZISŁAWSKIE

 PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław

Koniec jednej Odry, początek drugiej. W C-klasie?

Odra Wodzisław nie otrzymała licencji na grę w II lidze.
Komisja licencyjna wniosek
odrzuciła z powodów formalnych. Klub nie ma szans
na spłatę sięgającego według
różnych źródeł od 4 do 6 milionów złotych zadłużenia.
W piątek 1 lipca odbyła się
pierwsza licytacja komornicza mienia należącego do klubu. Na pierwszy ogień poszły
meble i wyposażenie niektórych klubowych gabinetów.
Kilka urządzeń biurowych
– m.in. kserokopiarkę i monitor kupił Roman Zieliński,
prezes MKP Odra Centrum
Wodzisław. – Przydadzą się
nam do nowego klubu. Poza
tym to taki mój mały wkład w
ratowanie dobytku Odry. Serce ściska kiedy się patrzy, jak
rozbierany jest klub z prawie
90-letnią tradycją – mówi Zieliński, którego klub będzie się

zajmował szkoleniem trampkarzy i juniorów.
Wystartować z samego dołu
Wygląda na to, że jedyną
szansą na to, by w Wodzisławiu (nie licząc dzielnic) funkcjonował klub seniorski jest
inicjatywa Stowarzyszenia
Sympatyków Odry Wodzisław. Kibice przy wsparciu
miasta chcą założyć nowy
klub, który miałby przejąć
tradycje dawnej Odry. A jednocześnie
wystartowałby
w rozgrywkach bez zadłużenia. Taki klub jako nowy
twór będzie musiał wystartować od najniższego poziomu
rozgrywek piłkarskich, czyli
od C-klasy! Kibice zdają sobie
sprawę z tego, że przed nimi
długa i zarazem zupełnie
nieznana droga. – Liczymy
na osoby związane z dawną

Odrą. Przed nikim komu leży
na sercu dobro nowego klubu
nie zamykamy drzwi – mówi
Łukasz Chrząszcz, członek
Stowarzyszenia Sympatyków
Odry Wodzisław.
Miasto pomoże,
ale utrzymywać klubu
nie będzie
Kibice liczą też na pomoc
miasta. To proponuje dotacje
oraz stypendia i nagrody. Pomoc nie będzie jednak bezwarunkowa. Nowy podmiot
nie może funkcjonować jako
spółka akcyjna czy z ograniczoną odpowiedzialnością,
ale jako stowarzyszenie. Ponadto miasto chce, by zostały jasno określone zasady i
warunki współpracy. – Nie
ma możliwości byśmy utrzymywali klub. Jeśli okaże się,
że stowarzyszeniu na coś tam
zabrakło środków, to nie jest

możliwe, że miasto pokryje
te braki. My możemy pomóc,
ale to nie znaczy, że będziemy
ﬁnansować całą działalność
klubu – zaznacza Barbara
Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta w Wodzisławiu.
Ewentualna pomoc nie traﬁ
do nowego klubu od razu. Zawodnicze stypendia wiążą się
z wystosowaniem przez klub
odpowiedniego wniosku. To
potrwa. Z kolei dotacje na
sport na rok 2011 zostały już
dawno podzielone. Tymczasem środki na udział w rozgrywkach potrzebne będą od
zaraz. Dlatego kibice liczą na
pomoc sponsorów oraz członków stowarzyszenia.
Zdążą na czas?
Nowa Odra miałaby występować na stadionie przy Bogumińskiej. Stowarzyszenie
płaciło by za dzierżawę na

podobnych warunkach jak
każdy inny klub z Wodzisławia, korzystający z miejskich
obiektów, czyli 100 zł rocznie.
Do tego dojdą opłaty za media. – Klub na niskim szczeblu rozgrywek nie wymaga
tak dużych nakładów na energię czy wodę, byśmy sobie nie
mieli z tym poradzić – uważa Chrząszcz. Negocjacje z
miastem trwają. Czasu jest
niewiele, bo nowy klub musi
zostać zgłoszony do rozgrywek w rybnickim podokręgu
Śląskiego Związku Piłki Nożnej najdalej do połowy lipca.
To czy wystartuje w rozgrywkach powinno rozstrzygnąć
się w tym tygodniu. – Czasu
nie zostało wiele, ale mam
nadzieję, że się tym ludziom
uda. To jedyna okazja, by odciąć się od tego wszystkiego i
rozpocząć od nowa. Przykład
Piasta Gliwice czy Szombie-

rek Bytom, które zaczynały
od dołu pokazuje, że można
odbudować klub do samego
dołu – podkreśla Franciszek
Wrana, prezes Podokręgu
Rybnik.
Zagrają
kibice i juniorzy
Na początku barwy klubu
mieliby reprezentować głównie kibice, mający za sobą
przygodę w rozgrywkach
piłkarskich w innych drużynach. – Liczymy też, że uda
nam się porozumieć z piłkarzami, którzy jeszcze niedawno reprezentowali Odrę
w rozgrywkach juniorskich i
namówić kilku z nich na grę
w nowym zespole. Szukamy
też trenera. Jeden z dawnych
działaczy Odry obiecał nam
w tej sprawie pomoc – kończy
Łukasz Chrząszcz.
(art)

Podbeskidzie
najlepsze w Wodzisławiu

Stawiają na pracę u podstaw.
Czy poradzą sobie z konkurencją?

Najlepsi zawodnicy turnieju: drugi z lewej Tomasz Okraszewski, trzeci z lewej Danis Gojko, ostatni z
lewej Kamil Goliasz.

Drużyna KS Centrum Wodzisław zajęła 2. miejsce w
Międzynarodowy Turnieju
Trampkarzy rocznika 1998.
Zwyciężyli młodzi piłkarze
Podbeskidzia Bielsko-Biała.
W turnieju wzięło udział 8
drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Drużyny
z grupy A rozgrywały swoje
mecze na stadionie w Wodzisławiu, zaś z grupy B na
boisku przy ulicy Jastrzębskiej na Wilchwach. Zwycięzcy grup rozgrywali mecz
o 1. miejsce, z drugich miejsc
grupowych o miejsce 3. i tak
dalej.
W ﬁnale turnieju spotkały się ekipy Podbeskidzia i

KC Centrum Wodzisław. W
regulaminowym czasie gry
padł bezbramkowy remis.
O tym kto zostanie zwycięzcą turnieju musiały więc zadecydować rzuty karne. W
nich lepiej spisali się goście z
Bielska, którzy wygrali tę rywalizację 3:2. W pozostałych
meczach Banik Ostrava pokonał 2:0 Promotora Zabrze
i zajął 3. miejsce, Piast Gliwice wygrał 2:0 z Zagłębiem Sosnowiec i zajął 5. miejsce, zaś
w meczu o 7. miejsce Sandecja Nowy Sącz wygrała 1:0 z
GKS-em Katowice.
Najlepszym strzelcem turnieju został Denis Gojko,
piłkarz Piasta, który zdobył

6 goli. Z kolei najlepszym zawodnikiem turnieju uznano
Tomasza Okraszewskiego w
KS Centrum, dla którego nie
jest to bynajmniej pierwsze
takie wyróżnienie, bo Tomasz
zdobył już kilka tego typu indywidualnych nagród. Inna
sprawa, że cieszy ono tym
bardziej, że zdobyte zostało w stawce silnych drużyn.
Dodajmy jeszcze, że najlepszym bramkarzem wybrano
zawodnika Podbeskidzia Kamila Goliasza.
Organizatorem turnieju był
MOSiR Wodzisław, KS Centrum Wodzisław i Urząd Miasta w Wodzisławiu.
(art)

12 lipca odbędzie się walne
zebranie członków Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego Odra-Centrum Wodzisław. Prezes
klubu Roman Zieliński zapowiada, że do zarządu zostanie
dokooptowana znana osoba,
mająca doskonałe kontakty w
środowisku piłkarskim.
MKP Odra-Centrum Wodzisław powstał kilkanaście
dni temu na bazie klubu Centrum Wodzisław. Zajmował
się będzie szkoleniem dzieci
i młodzieży w rocznikach od
1998 do 2002. W sumie w nadchodzącym sezonie szkolić będzie się w nim 7 drużyn – po
dwie w rocznikach 98 i 99. Co
roku drużyn ma przybywać.
Główny atut klubu to spore
doświadczenie w szkoleniu
młodych adeptów piłki. MKP
jest bezpośrednim następcą,
działającej przez wiele lat przy
MOSiR-ze szkółki piłkarskiej.
Szkółka powstała w 1995 roku
na potrzeby Odry Wodzisław.
Przez wiele lat szkoliła trampkarzy, którzy osiągnąwszy
wiek juniora przechodzili
pod skrzydła Odry. – Ten
układ świetnie funkcjonował
do momentu kiedy spółka
akcyjna przekazała szkolenie
młodzieży do Gosława. My
okazaliśmy się niechcianym
dzieckiem, na utrzymanie
którego nie było w klubie pieniędzy – opowiada Roman
Zieliński, prezes MKP Odra-Centrum Wodzisław, który
razem ze śp. Józefem Plutą
przed 16 laty zakładał szkółkę
przy MOSiR. W marcu tego
roku nie widząc dalszej możliwości współpracy z rozsy-

pującą się Odrą instruktorzy
szkółki weszli w struktury KS
Centrum Wodzisław, tworząc
teraz MKP Odra-Centrum.
W założeniu klub ma być
kuźnią talentów dla nowej seniorskiej Odry. – Rozmawiałem z kibicami, którzy chcą
reaktywować Odrę i myślę,
że nasza wizja jest podobna.
Uważamy, że nadzieją na odbudowanie klubu jest rozwój
piłki młodzieżowej. Talentów
w Wodzisławiu i okolicach nie
brakuje. A bazę do ich szlifowania mamy doskonałą. Piłka
nożna to jedyny sport, który w
Wodzisławiu ma szansę wybicia się na wielkość. Wierzę, że
dożyję jeszcze czasów kiedy tu
w Wodzisławiu będzie wielka
piłka – przekonuje Zieliński.
Klub może liczyć na sporą
pomoc miasta, które mocno
zaangażowało się w jego powstanie. Przede wszystkim
w zakresie organizacyjnym.
– Zależy nam, aby młodzi
zawodnicy otrzymywali to,
co najlepsze. Chcemy przede
wszystkim zagwarantować
odpowiednie warunki treningowe, bazę sportową i oczywiście możliwość rozgrywania
tych najważniejszych rozgrywek na płycie głównej boiska
przy Bogumińskiej – mówi
prezydent Mieczysław Kieca. Miasto nie obawia się, że
idea rozbije się o konkurencję. Kilkanaście dni temu w
Jedłowniku powstała szkółka
piłkarska ekstraklasowej Polonii Warszawa. Tam również
istnieje dobra baza treningowa, a młodych adeptów piłki
może kusić wizja gry w klubie

FOT. ARTUR MARCISZ

 PIŁKA NOŻNA – MKP Odra-Centrum Wodzisław

FOT. MOSIR WODZISŁAW

 PIŁKA NOŻNA – Międzynarodowy Turniej Trampkarzy

Roman Zieliński uważa, że w
obecnej sytuacji odrodzenie
wielkiej piłki w Wodzisławiu
możliwe jest tylko w oparciu o
dobrze wyszkoloną młodzież

z ekstraklasy. – Konkurencja
może wyjść tylko na dobre.
My na pewno na straconej
pozycji nie stoimy – uważa
Barbara Chrobok, rzecznik
Urzędu Miasta. – Właściciel
Polonii Warszawa za rok, najdalej dwa będzie chciał efektów. My mamy czas, którego
w Jedłowniku mieć nie będą
– dodaje Zieliński i przekonuje, że najbardziej utalentowani piłkarze MKP również będą
mieć możliwość gry w klubach
z wyższej półki. – Do zarządu
naszego klubu wejdzie znany
działacz o rozległych kontaktach w środowisku piłkarskim
– deklaruje prezes MKP. Nazwiska zdradzić na razie nie
chce.
(art)
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 PIŁKA NOŻNA – Plebiscyt

 SIATKÓWKA – Transfery

ZOBACZ
WIDEO

Wzmocnienia raciborskich siatkarzy Wybierz
najładniejszego gola!
21-letni Michał Bernyś i 20-letni Łukasz Taterka to nowi
siatkarze drugoligowego
AZS Rafako Racibórz.
Bernyś to leworęczny atakujący, który przyszedł do
Rafako z AZS Politechnika Opolska, natomiast Taterka to zawodnik grający

na pozycji libero – występujący w zeszłym sezonie
w Volleyu Rybnik. Dwójka nowych zawodników
powinna zastąpić Artura
Szmidtkę i Bartosza Kawkę, którzy opuścili szeregi
AZS Rafako. Przygotowania
do sezonu podopieczni tre-

nera Witolda Galińskiego
rozpoczną 8 sierpnia. – Michał Bernyś to siatkarz, który również gra w siatkówkę
plażową w ogólnopolskich
zawodach. Nowy atakujący
Rafako ma ponad 190 cm
wzrostu. Drugi z zawodników Łukasz Taterka to libe-

ro, występował w Górniku
Radlin i Volley’u Rybnik –
mówi Witold Galiński, trener AZS Rafako Racibórz.
Poza wymienioną dwójką
z zespołem trenować będzie utalentowany Mateusz
Lucia. Sezon zacznie się w
połowie września.
(kozz)

Przez cały lipiec na portalu nowiny.pl można oddawać swoje głosy na najładniejszego gola w rundzie
jesiennej nagranego przez
dziennikarzy portalu nowiny.pl.
Poniżej prezentujemy nazwiska kandydatów do miana zdobywcy bramki wiosny
2011. Zwycięzca, którego wybiorą internauci otrzyma od
nas piłkę meczową.

 PIŁKA NOŻNA – Podokręg Racibórz

FOT. MACIEJ KOZINA (2)

Eksportowa siódemka

Sędzia Adam Nowak był
wyróżniającym się arbitrem
w minionym sezonie

Młody sędzia Robert Koterba
pnie się w górę klasyﬁkacji
panów z gwizdkiem

Sędziowie piłkarscy z
podokręgu Racibórz: Adam
Nowak i Rafał Koterba poprowadzą zmagania czwartoligowców w przyszłym
sezonie. Poza wyżej wymienionymi arbitrami, pięciu
będzie mogło sędziować w
meczach klasy okręgowej.
Wynikami
egzaminu
sędziów i obserwatorów
podokręgu Racibórz na sezon 2011/2012 na szczeblu
Śl.ZPN: Adam Nowak – Ka-

dra Śl.ZPN – IV liga z możliwością awansu do III ligi;
Rafał Koterba – IV liga bez
możliwości awansu do III
ligi; Karol Knura, Sławomir
Kozioł (kontuzja – po zaliczeniu sprawdzianu kondycyjnego), Dawid Krybus, Grzegorz
Porwoł i Łukasz Sytnik – sędziowie klasy okręgowej.
Obserwatorzy: Zdzisław Matysiak – III liga i niżej; Grzegorz Piwowarczyk – klasa
okręgowa.
(kozz)

1. Konrad Cieślak (Energetyk ROW Rybnik – Rozwój
Katowice)
2. Jarosław Depta (Juniorzy
Unia Racibórz – Naprzód
Rydułtowy)
3. Damian Getler (Rafako Ra-

Rafako sponsorem Unitek
Raciborska ﬁrma Rafako S.A. pomoże ﬁnansowo
w przygotowaniach RTP
Unia do ligi mistrzyń. Klub
z Zamkowej dostał znaczące
wsparcie, a umowa opiewa
na działania marketingowe
w drugim półroczu 2011
roku. Rafako S.A. podczas
spotkania reprezentował wiceprezes zarządu Krzysztof
Burek, a RTP Unię – prezes
Remigiusz Trawiński. Sternik
Unii podkreślił, że jest bardzo

Udany sezon młodych Łamatorów

zadowolony z faktu wsparcia
przez markę Rafako działań
Unii w drugim półroczu, co
pozwoli optymalnie przygotować zespół do walki w
tegorocznej edycji najważniejszych klubowych rozgrywek. Piłkarki mistrza Polski
przygotowania do nowego
sezonu rozpoczęły 4 lipca.
W sierpniu zawodniczki Unii
czekają eliminacje do Women’s Champions League, które
rozegrają w Finlandii. (kozz)

Teraz dzieci czeka długi wypoczynek. Na zdjęciu od lewej: Antoni
Milej, Aleksandra Jabłonka, Antoni Belik.

ku i powrót do treningów.
Już od września planujemy
stworzyć grupę najmłodszych dzieci w wieku od 3
do 6 lat, w której szczególny nacisk będziemy kładli

na wszechstronny rozwój
dziecka przygotowujący
go do uprawiania sportu –
podsumował trener Michał
Musioł.
(kozz)

ANDRZEJ NIEWIERA

czewska, Adam Brzuchala,
Aleksandra Zygadło, Stanisław Rapnicki, Jakub Niedzielski, Daniel Grzeszczyk,
Antoni Belik, Patryk Belik,
Piotr Unger, Łukasz Pachel,
Dawid Dereń i Artur Solich.
Zakończenie sezonu odbyło się na prywatnym ranczo państwa Węglorzów.
Na dzieci czekało wiele
atrakcji: przejażdżki na koniach, bryczkach, spotkania
ze zwierzętami, gry i zabawy oraz wspólne pieczenie
kiełbasek. Dzieciom towarzyszyli także rodzice, a
więc atmosfera była bardzo
rodzinna. – Nasi najmłodsi
zawodnicy pokazali, iż potraﬁą sobie poradzić na największych ogólnopolskich
turniejach. Przed nimi
dwa miesiące odpoczyn-

(kozz)

 PIŁKA NOŻNA – RTP

 BRAZYLIJSKIE JU-JITSU – KS Łamator

Wraz z nastaniem wakacji
najmłodsi zawodnicy Klubu Sportowego „Łamator”
uroczyście zakończyli sezon 2010/2011. Zawodnicy
startowali w Ogólnopolskiej
Lidze Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży, turniejach dżudo,
mistrzostwach Polski Gold
Teamów w brazylijskim ju-jitsu oraz Ogólnopolskim
Turnieju Kwaliﬁkacyjnym
do Kadry Śląska w Ju-Jitsu.
Dorobek medalowy jest bardzo duży, a najlepsi zawodnicy to: Roman Jędrzejczak
(8 medali), Kamil Bordo (7
medali), Filip Świerczewski
(7 medali), Kamil Czarnecki (6 medali), Adam Węglorz (4 medale), Radosław
Subocz (4 medale). Zawodnicy z dorobkiem do trzech
medali to: Emilia Świer-

cibórz – Płomień Połomia)
4. Damian Gryt (Juniorzy
LKS Lyski – Przyszłość Rogów)
5. Wojciech Hetmaniok (LKS
Dzimierz – LKS Zabełków)
6. Wojciech Hetmaniok
(Ruch Bolesław – Zryw Rudnik)
7. Jacek Michalik (Ruch Bolesław – Zryw Rudnik)
8. Marcin Pawlisz (Unia Racibórz – LKS Czaniec)
9. Kamil Szałkowski (Unia
Racibórz – LKS Krzyżanowice)
10. Tomasz Tokarski (Stal
Kuźnia Raciborska – LKS
Samborowice)

Wiceprezes Zarządu Rafako S.A. Krzysztof Burek w uścisku
z prezesem RTP Unia Racibórz – Remigiuszem Trawińskim

REKLAMA
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 SZTUKI WALKI – Obiecujący zawodnicy SDSW „Tao” stoczyli bój w pucharze Polski Wushu.

Grand Wushu Festival
to impreza, która co roku
organizowana jest w Warszawie wraz ze zmaganiami
o puchar Polski Wushu. W
tym roku festiwal zorganizowano po raz ósmy, a o
puchar zawodnicy walczyli
już piętnasty raz.
W festiwalu i zawodach
wzięła udział drużyna zawodników ze Stowarzyszenia Dalekowschodnich
Sztuk Walki „Tao”. – W tym

roku przyjechało bardzo
wielu zawodników prezentujących niezwykle wysoki
poziom sportowy. Polskim
zawodnikom ciężko było
się przebić, gdyż kategorie
seniorskie były mocno obsadzone, a juniorzy również
mieli mocną przeprawę. Silna ekipa przyjechała z Białorusi, Turkmenistanu i Rosji
– mówi trener SDSW Tao,
Mirosław Barszowski. Do
Warszawy z Radlina, Pszo-

wa i Gaszowic pojechało 23
zawodników. – Bój był bardzo zacięty. Z naszej strony
wystawiliśmy zawodników
z reprezentacji Śląska. To
poskutkowało tym, że z zawodów przywieźliśmy 19
medali: 6 złotych, 8 srebrnych i reszta brązowych
– informuje Barszowski.
„Tao” otrzymało również
wyróżnienie dla najlepszego juniora do lat 18, które
zdobył Jakub Widawski,

brat utytułowanego Kamila,
który zdobył w tym roku mistrzostwo Europy. – Jakub
cały czas się rozwija i idzie
w dobrym kierunku. Jest
to kolejny nasz dobrze zapowiadający się zawodnik.
Mamy również juniorów
młodszych, którzy zaskakują walecznością i poziomem
sportowym. To np. Filip Franiczek, który ma 8 lat, a jego
walki burzą krew w żyłach
i skłaniają wszystkich do

FOT. SDSW TAO

Przywieźli z Warszawy 19 medali

W kategori juniorów do lat 18 wyróżnienie zdobył Jakub
Widawski z Gaszowic (na zdjęciu na pierwszym miejscu podium)

mocnego dopingu. Myślimy,
że z tych juniorów, którzy
obecnie startują wyrosną

nam świetni zawodnicy
– podsumowuje Mirosław
Barszowski.
(ska)

 SIATKÓWKA PLAŻOWA – Puchar Starosty Rybnickiego

DZIEWCZYNY: Jankowice
– Lyski 0:2, Jankowice – Bełk
1:2, Lyski – Bełk 0:2
1. Bełk, 2. Lyski, 3.
Jankowice
CHŁOPCY: Lyski – Piece 2:0,
Lyski – Bełk 0:2, Bełk – Piece
2:0
1. Bełk, 2. Lyski, 3. Piece

Gimnazjum w Lyskach i
UKS „GRACZ” zorganizowały 7. edycję powiatowych zawodów siatkówki plażowej
dziewcząt i chłopców o Puchar Starosty Rybnickiego.
Mimo licznie wysłanych
zaproszeń frekwencja nie
dopisała, na zawodach sta-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE (2)

Bełk zgarnął
wszystko

Dziewczyny z Bełku wygrały zawody o puchar starosty

Siatkarze z Bełku nie stracili nawet seta i zajęli pierwsze miejsce

wiły się jedynie drużyny z
Pieców, Bełku, Jankowic i

do dwóch wygranych setów.
Zarówno turniej chłopców i

Lysek. Rozgrywki odbyły się
systemem każdy z każdym

dziewcząt wygrały drużyny z Bełku.
(pm)

REKLAMA

 KOSZYKÓWKA – Mistrzostwa Polski młodzików

Zbierali cenne doświadczenia

Nieprzyzwoicie
dobre ceny

HONDA CIVIC

Młodzicy MKKS Rybnik zajęli 7. miejsce w mistrzostwach Polski.
Na zdjęciu ze swoim trenerem Grzegorzem Adamczykiem.

W Opalenicy młodzi adepci
sztuki koszykarskiej spotkali
się, aby rywalizować w ﬁnałowym turnieju mistrzostw
Polski młodzików. Wśród
drużyn walczących o tytuł
była również ekipa MKKS
Rybnik. – To już drugie mistrzostwa Polski w ciągu
zaledwie dwóch lat zorganizowane w tej małej wielkopolskiej miejscowości. Czy
słusznie zrobili działacze
PZKosz powierzając po zeszłorocznym turnieju kadetów organizację tym razem
turnieju młodzików Opalenicy? Odpowiedź na to pyta-

nie jest prosta – tak. Zarówno
zeszłoroczne mistrzostwa jak
i tegoroczne to święta koszykówki młodzieżowej – mówi
Grzegorz Adamczyk, trener
zawodników MKKS Rybnik
W turnieju zwyciężyli faworyci, ale zdobycie laurów nie
przyszło im łatwo. – Wyniki
pokazują, że w tej kategorii
wiekowej może wydarzyć
się wszystko. Ósme miejsce
w turnieju TKM Włocławek,
które w ćwierćﬁnałach pokonało przyszłego brązowego medalistę Pyrę Poznań.
Szóste miejsce gospodarzy
Basket Team Opalenica, któ-

GRUPA B
MKKS Rybnik - WKK Wrocław 43:58, Basket Team Opalenica - MKKS
Rybnik 84: 61, MKK Pyra Poznań - MKKS Rybnik 75:29
Mecz o miejsca 7.: TKM Włocławek – MKKS Rybnik 44:52

re w walce o półﬁnał przegrywa z późniejszym mistrzem
Polski WKK Wrocław różnicą dwóch punktów po dogrywce. Takich przykładów
można by podać więcej i rozważać różne scenariusze, „co
by było, gdyby”. Jednak jak
najbardziej zasłużone zwycięstwo w turnieju odniosło
WKK Wrocław i całkowicie
zasłużenie na drugim miejscu znalazła się Polonia Warszawa zaś na trzecim Pyra
Poznań. Miejmy nadzieję,
że te przeżycia i emocje, w
których uczestniczyli rybniczanie, większość pierwszy

raz, zaowocują w przyszłości
– mówi Adamczyk.
Rybniccy zawodnicy po
porażkach w meczach grupowych zagrali o 7. miejsce
w turnieju z TKM Włocławek. Podopieczni Adamczyka wygrali 52:44. Sam udział
rybnickich zawodników na
tym szczeblu rozgrywek to
ogromny sukces tej ekipy.
Oby za kilka lat zawodnicy,
którzy tak ambitnie poczynali sobie w tegorocznych rozgrywkach mistrzostw Polski
tworzyli trzon drużyny ligowej z Rybnika nie zaś innych
z regionu czy Polski.
(pm)

Z takiej oferty wstyd nie skorzystać!
Teraz kupując pięciodrzwiową Hondę Civic zyskasz
nieskromny rabat 5 000 zł.
A dodatkowo otrzymasz ubezpieczenie w cenie 1 000 zł.
Sprawdź co jeszcze czeka na Ciebie w naszym salonie.

AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
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 PIŁKA NOŻNA – Puchar Przewodniczącego Rady Jastrzębia

W Godowie biegały całe rodziny
Po maluchach do rywalizacji przystąpili uczestnicy
biegu na milę. Pierwszy linię
mety minął Krzysztof Marek
z Wodzisławia. Następni do
zmagań przystąpili amatorzy
nordic walkingu. Tę konkurencję wygrał Stanisław Gembalczyk, reprezentant Formy
Wodzisław. Na końcu przystąpili najbardziej zaawansowani
biegacze, którzy wystartowali
w biegu na 10 km. Pierwszy
na metę wbiegł Łukasz Mika z
PAP Team’u, który nie dał się
dogonić grupie zawodników
Formy Wodzisław.
Areną zmagań była bieżnia
wokół boiska Olzy Godów, na
której znajdowała się linia startu i mety a także polne ścieżki
przylegające do obiektów. – Są
tu dobre warunki nie tylko do
uprawiania sportu, ale również jest zaplecze logistyczne.
Chcemy je wykorzystać tym
bardziej, że Godów to również nasz powiat – wyjaśnia
Marszałkowski.
W Godowie był m.in biathlonista Tomasz Sikora, który
sam jednak nie dał się skusić
na start. – Dziś skupiam się na
dopingowaniu córki – wyjaśnił
srebrny medalista olimpijski z
Turynu.
(art)

Bieg krasnala – 50 m
Dziewczęta
1. Laura Szczęch
2. Joanna Szlarz
3. Dorota Marszałkowska
Chłopcy
1. Tomasz Posanow
2. Jakub Wolny
3. Michał Skorupa
Bieg juniora – 400 m
Dziewczęta
1. Klaudia Zaręba
2. Katarzyna Gardyan
3. Kalina Zaręba
Chłopcy
1. Jakub Szczęch
2. Krystian Czerowski
3. Iwo Zając

FOT. ARTUR MARCISZ

Łukasz Mika z PAP Team’u
zwyciężył w biegu głównym
I Festiwalu Biegowego o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. Zawody, w
których udział wzięło ponad
170 zawodników odbyły się
25 czerwca w Godowie.
To kolejna impreza, zorganizowana przez klub Forma
Wodzisław, której celem jest
promowanie biegów. – Chcemy by w takich imprezach brały udział całe rodziny. Dlatego
oferta jest szeroka. Są biegi dla
maluchów, są biegi na milę,
jest dłuższy bieg główny dla
bardziej zaawansowanych, są
wreszcie zawody nordic walking – podkreśla Zbigniew
Marszałkowski, prezes Formy. I rzeczywiście na festiwalu można było zaobserwować
całe rodziny. Nie zawsze w
komplecie udawały się na linię
startu. Zdarzało się, że kończyło się na dopingowaniu syna,
bądź mamy. W pierwszej kolejności do zmagań przystąpili najmłodsi zawodnicy, którzy
wystartowali w biegu krasnala. Wygrali Laura Szczęch i
Tomasz Posanow. W biegu juniora najszybciej na mecie stawili się Klaudia Zaręba i Jakub
Szczęch.

Na starcie zjawiło się wielu amatorów nordic walking

Bieg na milę – 1608 m
Klasyﬁkacja generalna
1. Krzysztof Marek – Wodzisław 05:08:22
2. Rafał Linder – Puma Runnig Rybnik 05:11:99
3. Dawid Kuczok – Forma
Wodzisław 05:12:89
Zwycięzcy w kat. wiekowych
M1–1. Cyprian Dobies – Wodzisław
M2 –1. Mateusz Kokoszek
– Rybnik
M3 – 1. Krzysztof Marek
– Wodzisław

K1– 1. Sandar Lipowicz
– Run Podkowa Janów
K2 – 1. Sonia Fulneczek
– MKS Wodzisław
K3 – 1. Dominika Bielecka
– MKS Wodzisław

Nordic Walking – 7 km
Klasyﬁkacja generalna
1. Stanisław Gembalczyk
– Forma Wodzisław 40:30:63
2. Mirosław Kuczok – Forma
Wodzisław 40:40:39
3. Marcin Wróbel – Pawłowice 40:47:44
Zwycięzcy w kat. wiekowych
M1 – 1. Marcin Wróbel

– Pawłowice
M2 – 1. Stanisław Gembalczyk – Forma
M3 – 1. Józef Brzezina
– NW Speed Brzezina
K1– 1. Judyta Lipowicz
– Run Podkowa Lipowa
K2 – 1. Edyta Bańczyk
– Wodzisław
K3 – 1. Ewa Brzezina – NW
Speer Brzezina

Bieg główny – 10 km
Klasyﬁkacja generalna
1. Łukasz Mika – PAP Team
36:46:97
2. Damian Musz – Forma
Wodzisław 36:52:84

3. Szymon Jęczmionka – Forma Wodzisław 37:01:54

Zwycięzcy w kat. wiekowych
M1– 1. Damian Musz
– Forma
M2– 1. Łukasz Mika – PAP
M3 –1. Janusz Magiera
– Forma
M4 –1. Wiesław Brodacki
– 40 latek Tychy
K1 –1. Aneta Suwaj – AZS
AWF Kraków
K2 –1. Ewelina Sternadel
– Forma
K3 – 1. Barbara Szymczyk
– TKKF Jastrząb
(art)

REKLAMA

 SIATKÓWKA – Puchar Wójta Godowa

Zgłoś drużynę i zgarnĳ puchar wójta
Już w sobotę 16 lipca odbędzie się III turniej w siatkówce na piasku o Puchar Wójta
Godowa.
Turniej odbędzie się na boisku do siatkówki przy budynku klubowym Olzy Godów.
Początek o godz. 14.00. W turnieju może wziąć udział każ-

da drużyna, która zgłosi swój
akces w klubowej kawiarence lub pod numerem telefonu
500857687. Wpisowe wynosi
5 zł od osoby. Organizatorzy
zapewniają szatnie, prysznic,
kiełbaskę z grilla oraz wodę
mineralną.
Każda drużyna może zgło-

sić dowolną liczbę graczy, ale
na boisku zawsze występuje
4 zawodników po jednej stronie. Nie obwiązują podziały
na kategorie, natomiast pełny system rozgrywek zostanie określony po weryﬁkacji
liczby zgłoszonych drużyn.

���������

(art)

 PIŁKA NOŻNA – Gminny Turniej Juniorów

Drużyna LKS-u Skrbeńsko zwyciężyła w gminnym
turnieju juniorów, w którym wzięły udział drużyny
młodzieżowe z terenu gminy Godów. Nie przyjechała
drużyna z Łazisk.
Tegoroczny turniej rozgrywany był na boisku w
Skrbeńsku. W pierwszym
spotkaniu juniorzy KS 27
Gołkowice w końcówce pokonali 2:1 młodą drużynę Interu Krostoszowice. Równie
zacięty był mecz Olzy Godów
z Gwiazdą Skrzyszów. O jego
rozstrzygnięciu zadecydowały dopiero rzuty karne, które
lepiej egzekwowali piłkarze
ze Skrzyszowa. Gospodarze
dostali wolny los, więc nie
musieli zmagać się o wejście
do ﬁnałów.
Uczestnicy fazy ﬁnałowej
rozgrywali spotkania sys-

FOT. WWW.E-GODOW.PL

Juniorzy ze Skrbeńska najlepsi w gminnym turnieju

Drużyna LKS-u Skrbeńsko zwyciężyła w gminnym turnieju

temem każdy z każdym. W
pierwszym meczu pomiędzy KS 27 Gołkowice a LKS
Skrbeńsko padł remis 1:1. W
karnych lepsi okazali się gospodarze. W drugim meczu
Skrbeńsko dość niespodzie-

wanie pokonało 2:0 Gwiazdę i zapewniło sobie tryumf
w turnieju. W ostatnim ﬁnałowym meczu, który decydował o tym kto zajmie 2.
miejsce, Gwiazda pokonała
2:0 Gołkowice.
(art)
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 PIŁKA NOŻNA – Temat tygodnia

Szykują się spore zmiany
w LKS Studzienna – klubie
piłkarskim od siedmiu lat występującym w raciborskiej B
klasie. Do zespołu z dzielnicy Raciborza wszedł sponsor,
który chce poprawić obecną
sytuację. Tym sponsorem
jest Abdullah Cimen, obywatel Turcji mieszkający w
Studziennej od prawie 20 lat.
Wraz z żoną Kornelią ufundowali piłkarzom komplet
strojów, w których zawodnicy będą występować w następnym sezonie. Jak mówi
Cimen, podstawową rzeczą
jest pomoc ﬁnansowa klubowi LKS Studzienna. – Chcę
również dać sygnał innym
przedsiębiorcom, że inwestowanie w kluby nie jest bolesne, a przynosi przyjemność
– tłumaczy pan Abdullah,
który jest właścicielem sieci
sklepów z ubraniami „Metro underground”. Zdaniem
sponsora, w Polsce jest złe
myślenie dotyczące ﬁnansowania klubów, bo wszyscy
liczą, że pomoże im miasto
bądź państwo. Tymczasem
Cimen twierdzi, że skoro ktoś
jest z danego miasta, handluje i zarabia w nim, to jest
zobowiązany pomóc. – Przyszli do mnie zawodnicy LKS
Studzienna i poprosili, aby
pomóc klubowi np. poprzez
zakup strojów – relacjonuje

Abdullah Cimen. Mieszkańca Studziennej zainteresowało to, dlaczego piłkarze nie
mają w czym grać i dowiedział się, że w klubie źle się
dzieje. – Uznałem, że może
to być prawda, ale mogą to
być plotki, dlatego postanowiłem się dowiedzieć czegoś
więcej na ten temat – opowiada Cimen. – Mimo wszystko
postanowiłem z żoną, że zakupię stroje – dodaje. Nowy
sponsor w LKS Studzienna
badając aktualną sytuację dowiadywał się od piłkarzy, nawet tych najmłodszych, że w
klubie nie ma perspektyw. –
Gdy słyszałem takie słowa to
oznaczało, że coś jest nie tak
i trzeba sprawić by było lepiej
– mówi sponsor ze Studziennej. Stefan Ekiert, prezes LKS
Studzienna jest zadowolony,
że pojawił się ktoś, kto chce
pomóc. – Zaproponowaliśmy Abdullahowi funkcję
wiceprezesa – mówi Ekiert.
Właścicielowi sieci sklepów,
chcącemu zainwestować w
klub ze Studziennej nie zależy na konkretnej posadzie,
chce jednak znajdować się
w zarządzie, aby widzieć,
jak dysponuje się pieniędzmi, które chce dać. – Pytam
ile kosztuje roczne utrzymanie trenera, to tyle dam, ale
chcę również, żeby to nie
były pieniądze wyrzucane

w błoto. Chciałbym, aby były
widoczne efekty, bo jeśli ich
nie widać to znaczy że dana
osoba nie nadaje się do zarządzania, trenowania czy też
grania – opowiada Cimen.
Państwo Cimenowie chcą
współpracować z zarządem,
bo obecny zarząd wie, co się
dzieje w klubie. – Mamy dla
pana Ekierta ogromny szacunek i chcemy z nim współpracować.
Potrzebujemy
jego wiedzy i doświadczenia
– mówią. Sam Ekiert twierdzi, że on na stanowisku głowy klubu będzie jeszcze rok
i wystarczy. – Trzeba przekazywać rządy komuś młodszemu – przyznaje. Nowi
sponsorzy LKS Studzienna
chcą zbudować coś, czym
można się poszczycić i jak
twierdzą, chcą naśladować
dobrze prosperujące kluby z
Rogowa, Lubomi czy Borucina. – Dlaczego tutaj ma tego
nie być? – pytają. Abdullah
Cimen zauważył, że piłkarze są bojowo nastawieni i
chcą grać dla swojej miejscowości, a więc wystarczy
im pomóc. – Słyszałem, że
zawodnicy jeżdżą na mecze
swoimi samochodami i sami
płacą za benzynę, a tak być
nie powinno – mówi. Na terenie klubu znajduje się budynek, w którym odbywają
się różne imprezy jak np. bale

FOT. MACIEJ KOZINA

Wykorzystać swoje
pięć minut
Abdullah Cimen ma wiele planów związanych z klubem ze Studziennej, jakie będą efekty pokażą
najbliższe miesiące. Na zdjęciu pan Cimen i Damian Wranik.

sylwestrowe. Pan Cimen ma
pomysł jak zagospodarować
rzadko używaną salę, aby
czerpać z tego zyski dla LKS
Studzienna. – Można organizować wesela, bale sylwestrowe. Co roku bawi się tam
ponad setka par, pieniądze
idą do klubu. Przecież klub
sam siebie może ﬁnansować
– opowiada pan Abdullah.
– Jestem obywatelem tureckim. 19 lat mieszkam w
Studziennej i czuję się jak
studziennik. Nie widzę żadnych przeciwwskazań żeby
inwestować. Mam drobne
przedsiębiorstwo i to, co z
tego mam, to mi wystarczy,
ja nie chcę czerpać żadnych
korzyści ﬁnansowych z tego,
że będę inwestował w klub –
mówi. Wiem, że w Studziennej są przedsiębiorcy, tylko
jeśli spotyka się sytuację z
tym, że pieniądze gdzieś się
gubią, to nie ma chętnych na
sponsoring – dodaje. Mieszkaniec Studziennej chciałby

zacząć działać w klubie od
nowego sezonu i powalczyć
o pierwszą trójkę w tabeli.
– Wierzę, że gdy wszystko
się w zespole dobrze poukłada to można osiągnąć sukces
– mówi Cimen. Pan Abdullah ma wiele pomysłów, aby
zrobić w Studziennej coś, co
może przynieść radość mieszkańcom. Jak mówi, jest wiele
małych miejscowości, w których zespoły piłkarskie sobie
świetnie radzą. – Taki np. Hoffenheim w Niemczech – małe
trzytysięczne
miasteczko,
a gra w Bundeslidze. Ja nie
mówię, że od razu mamy tu
zrobić potęgę, ale nie grać tak
nisko. Trzeba sobie uzmysłowić, że ten klub może zarabiać
sam na siebie np. poprzez organizację wesel, imprez itd –
wyjaśnia Cimen. Zapytany o
to, jak wygląda sprawa ﬁnansowania klubów w Turcji, odpowiedział: – Biorą jednego
honorowego patriotę z okolicy, który ma kasę, prosi się go

o pomoc, on robi rewolucję,
jeśli nie ma efektu po roku,
to dajemy jeszcze jeden rok
szansy, jeśli nie wychodzi to
zmieniamy działaczy. W biznesie nie ma na nic czasu, nie
żyjemy 300 lat. Mamy swoje
5 minut w życiu i trzeba ten
czas wykorzystać – wyjaśnia
Abdullah Cimen. Jak przyznaje nowy człowiek w zespole
LKS Studzienna – gdyby nie
przyszli do mnie chłopcy, to
bym nie zareagował. Ja nie
chcę się mieszać w nie swoje
sprawy. W Polsce jest dziwne
nastawienie do wszystkiego.
Kiedy się nic nie dzieje to jest
źle, jak się zaczyna coś robić
dobrego to też źle. Bo wtedy
jest myślenie, jak się im to
udało, jak oni to zrobili? Na
pewno jest coś nie tak, pewnie kradli, przekupili i stąd
sukces – żartuje nowy sponsor. – Mnie jednak to bardzo
motywuje do tego, żeby tutaj
coś zrobić – dodaje na zkończenie.
Maciej Kozina

 WĘDKARSTWO – Ogólnopolskie zawody karpiowe

Wielkie karpie i sumy – do Roszkowa zjechała cała Polska
Środowa nawałnica, która
przetoczyła się przez nasz
region niszczyła wędkarzom
namioty i utrudniała łowienie. Wiatr zdemolował między innymi biuro zawodów.
Mimo to, nikt nie uciekł znad
zbiornika i przez kolejne dni
każdy starał się przechytrzyć
rekordowego karpia. – Pogoda była wyjątkowo burzowa.
Nowoczesne wędki, z których korzystają wędkarze
budowane są z węglowych
komponentów a graﬁt jak
wiadomo przewodzi prąd.

FOT. ADRIAN CZARNOTA (2)

Nawet gwałtowne burze
i porywisty wiatr nie były
w stanie przepędzić znad
roszkowskiej
żwirowni
uczestników ogólnopolskich
zawodów karpiowych, którzy od 22 do 26 czerwca polowali na największe okazy
karpia i amura.
Do Roszkowa zjechało 26
dwuosobowych drużyn z
całej Polski. Mimo bliskości
granicy, wśród zawodników
nie było gości z Czech. Już
pierwszego dnia wędkarzom
we znaki dała się pogoda.

Zwycięzcami zostali Katarzyna i Bogdan Warelukowie z Warszawy

Z tego powodu już na wstępie zapowiedzieliśmy, aby w
trakcie burzy nikt nie zbliżał
się do swoich zestawów –
mówią członkowie Śląskiego
Teamu Karpiowego, który był
organizatorem zawodów.
Pierwszy dzień upłynął
wędkarzom na sondowaniu
i poznawaniu wylosowanych
stanowisk. Niemal każdy
korzystał w tym celu z przywiezionych pontonów. Karpiarze szukali podwodnych
górek i wypłyceń do precyzyjnego umieszczenia tam
przynęt. Te to największa tajemnica każdego wędkarza.
Zawodnicy prześcigali się w
komponowaniu mieszanek
najwymyślniejszych zapachów od zapachu kraba po
truskawkę. Mimo to tylko
kilku wędkarzy złowiło ryby.
Zwycięzcami zostali Katarzyna i Bogdan Warelukowie z
Warszawy. Nasz powiat reprezentowały dwie drużyny,
jednak mimo starań zakończyli zawody o przysłowiowym kiju.

Pierwszej nocy na jednym
ze stanowisk, w ciągu godziny zwycięska drużyna złowiła
pięć ryb, z których największy karp miał wagę 12,8 kilograma a wszystkie razem
ponad 34 kilogramy. Oprócz
tego innym wędkarzom udało się w kolejnych dniach wyholować dwa karpie o masie
powyżej jedenastu kilogramów oraz kilka mniejszych
ryb. Oczywiście do tego co
się udało zważyć i sfotografować należy doliczyć ryby,
które zerwały się w trakcie
holu. – Organizujemy sporo
zawodów w naszym klubie,
ale chcieliśmy zorganizować
imprezę ogólnopolską – mówi
organizator Krzysztof Jaros.
– To ciekawy zbiornik dla
wędkarzy, w którym zawsze
łowiło się sporo karpi. Na naszą imprezę zjechało się pół
Polski a współpraca z miejscowym kołem PZW nr 109 z
Krzyżanowic układa się bardzo dobrze, więc już myślimy
o kolejnych zawodach w tym
miejscu – dodaje.

Łowienie dozwolone było
wyłącznie na gruntowe zestawy karpiowe. Wędkarze
nie mogli korzystać z innych
technik, czyli np. metody
spławikowej czy drgającej
szczytówki. Mimo to zdarzały się niespodzianki. Do
takiej można z pewnością
zaliczyć złowienie na owocową przynętę największego drapieżnika polskich
wód – suma. Największa
ryba zawodów, mimo iż nie
była uwzględniana w klasyﬁkacji, została złowiona na
krótko przed zakończeniem
zawodów. Skusiła się na
kulkę o smaku truskawki z
ananasem. – Około 8.30 na
jednej z wędek odezwał się
sygnalizator. Branie było bardzo mocne i od razu wiedziałem, że na końcu wędki jest
spora ryba. Sum zaczepił się
w zatopionych kołkach więc
wsiedliśmy na ponton i z niego próbowaliśmy zmęczyć
rybę. Udało się ją wyciągnąć
na brzeg po kilkudziesięciu
minutach – mówi Sebastian

Sebastian Duda z sumem

Duda z wrocławskiego klubu karpiowego Mata. Ponad
dwudziestokilogramowa
ryba po zrobieniu obowiązkowych zdjęć wróciła z powrotem do wody, podobnie
jak reszta złowionych na
zawodach ryb. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody. Poza przynętami
i sprzętem wędkarskim, zwycięska drużyna otrzymała
kamerę podwodną, która
pozwala śledzić to, co się
dzieje na dnie zbiornika. Nagrodzone zostały również
kobiety startujące w zawodach, najmłodsi uczestnicy
oraz wędkarze, którzy złowili
pierwszą rybę zawodów.
(acz)
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:
1. KATOWICE Ligota, ul. Małopolska. Mieszkanie 1pok. o pow. 36,8 m², położone na II p. w niskim bloku. Pokój duży w kształcie litery „L”z dwoma oknami, kuchnia z oknem i balkonem. Okna nowe PCV.
W pokoju na podłodze- parkiet, łazienka - prysznic,
ściany glazura, co: gazowe. Cena: 150 000 zł
2. PSZÓW. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow.

63,13m². Położone na II piętrze w niskim bloku.
Kuchnia z oknem i meblami kuchennymi, łazienka
wc osobno. Łazienka wykafelkowana z wanna narożną. Na podłogach w pokoju nowe panele, kuchnia, przedpokój - podłoga kafelki. Nowe drzwi w
całym mieszkaniu. Cena: 139 500 zł.

3. PSZÓW ul. Jagienki. Mieszk. 2-pok. o pow.

50,49 m², położone na II piętrze w niskim bloku.
Kuchnia duża z oknem, łazienka razem z wc. Balkon
i łazienka wykafelkowana. Blisko szkoła, przystanek, przedszkole, sklepy, kościół. Cena: 99.000 zł.
4. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie na parterze o

pow. 38,47 m², 2 pokoje, łazienka wykafelkowana,
okna PCV, w pokojach na podłodze nowe panele.
Cena: 75 000 zł.
5. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia

i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.

6. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne,

19. WODZISŁAW ul. Górnicza. Komfortowe mieszkanie 1-pok. przerobione na 2-pok.. Łazienka wykafelkowana. Kuchnia z oknem i połączona z pokojem. W
całym mieszkaniu wymieniona stolarka drzwiowa i
okienna. Mieszkanie częściowo umeblowane. Cena:
105 000 zł.

8. MARKLOWICE ul. Goplany (Grodzisko).
Komfortowy dom mieszkalny o pow. użyt. 198 m².
9 pokoi, kuchnia połączona z jadalnią, 3 łazienki (2
łazienki wykafelkowane, 1 łazienka do wykafelkowania) CO: olejowe, dach dwuspadowy pokryty
gontami, okna nowe PCV. W piwnicy i na tarasie
szyby antywłamaniowe. Dom oddany do użytku zo20. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m². stał w 2001 roku. Podpiwniczony całkowicie. Garaż
Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z połączony z domem na dwa samochody. Parcela:
oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 zł. około 3000 m². Dom w pełni umeblowany. Cena:
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
590 000 zł.
21. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1- 9. ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszk.-usług..
pok. o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe Parter: część usługowa o pow. 136 m², składająca
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła woda się z sali bankietowej z barkiem, 2 wc, kuchnia z
z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 70 000 zł.
pełnym wyposażeniem gastronomicznym, wc dla
22. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 3- personelu, pomieszczenie ciemne na produkty syppok. o pow. 60 m², IIp., niski blok. Kuchnia z oknem, kie, 2 pomieszczenia na naczynia, pomieszczenie
okna nowe. Łazienka wykafelkowana z wanną i ka- na lodówki i warzywa. Piętro - mieszkanie o pow.
biną prysznicową, wc - osobno, wykafelkowane. W 140 m², 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o
przedpokoju na podłodze kafelki. W cenie mieszka- pow. 70 m² do zagospodarowania. Parcela: 930 m².
nie zostaną meble kuchenne oraz szafa w sypialni, Cena: 580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalnobalkon. Cena: 155 500 zł.
handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pie23. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pok.
tro: mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem,
Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest
okna nowe, cena: 129 000 zł.
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem.
24. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow. Dom ocieplony wełną mineralną pomiędzy murami.
84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka Parcela: 160 m², cena: 380 000 zł.
w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł. 11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po rePROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m², położone na II
piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W po- 25. WODZISŁAW, ul. Tysiąclecia. Kawalerka o pow.
kojach na podłodze - panele, łazienka - ściany w 33,82 m², II p. 1 pokój, kuchnia z oknem, łazienka
panelach. Cena: 139 000 zł.
- wykafelkowana z kabiną prysznicową, w przed7. RADLIN. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow. pokoju i kuchni na podłodze kafelki, w pokoju na
43,29 m². Kuchnia z oknem, okna nowe PCV, łazien- podłodze nowe panele. Cena: 89 000 zł.
ka wykafelkowana z wanną narożną, oświetlenie 26. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie
halogenowe. W pokojach nowe panele, w kuchni 3-pok. o pow. 55,20 m², położone w niskim bloku
kafelki. Nowe drzwi w całym mieszkaniu. Balkon,
na III piętrze. Kuchnia z oknem, okna PCV, balkon.
cena: 104 000 zł.
Nowe drzwi wejściowe. W mieszkaniu znaduje się
8. RADLIN ul. Solskiego. Nowoczesne mieszkanie komórka, cena: 128 900 zł.
2 pokojowe o pow. 37 m², IIIp. niski blok, balkon.
27. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow.
Kuchnia umeblowana. Cena: 119 000 zł.
44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do
9.
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana.
10. RADLIN. Mieszkanie 2-pok. o pow. 48,95 m², Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble kuchenwysoki parter, kuchnia z oknem. Balkon. CO z sieci, ne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł.
w kuchni kafelki, w przedpokoju panele+ kafelki. W
pokojach wykładzina PCV, cena: 99 900 zł.
DOMY DO SPRZEDANIA:

moncie, idealnie nadający się na dwie rodziny. 5
pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Parcela: 735 m². Cena:
261 000 zł.

12. PSZÓW, ul. A. Krajowej. Do sprzedania dom pię-

trowy idealny na dwie rodziny. 6 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki CO: weglowe, nowy piec. Parcela: 6 868
m². Na parceli znajduje się budynek garażowo-gosp.
oraz garaż blaszany. Cena: 420 000 zł.

13. PSZÓW, ul. K. Miarki Dom wysoki parter. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, hol. Wysokie piwnice do adaptacji na mieszkanie. Parcela: 5 269 m².
Cena: 440 000 zł (do negoc.) PROWIZJĘ PŁACI TYLKO
SPRZEDAJĄCY.

14. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług.
położony na działce o pow. 528 m², stan surowy
zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką
(graﬁtową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.
15. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwni-

11. RYDUŁTOWY os. Orłowiec. Mieszkanie 3-poko- 1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². 3 czony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż,

jowe o pow. 54,27 m². Balkon, częściowo umeblo- pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. Rok
wane. IVp. Cena: 139 000 zł.
bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: 2 548
12. WODZISŁAW, os. 1 Maja. Mieszkanie 2-pok. m² w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
przerobione na 3 pokoje, kuchnia z oknem, 2 bal- 2. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy do remonkony. Okna nowe PCV. Łazienka wykafelkowana, tu, częśc. podpiwniczony. 4 pokoje, kuchnia, pow pokojach na podłodze panele. W cenie miesz- mieszczenie na łazienkę, woda miejska + studnia,
kania zostanie: w przedpokoju szafa COMANDOR, gaz przy domu, c.o. - piece węglowe. Parcela: 2 542
w kuchni meble kuchenne na wymiar z kuchenką m². Na parceli znajduje się budynek gospodarczy o
gazową, w sypialni zabudowana szafa. Mozliwość wymiarach 10 x 4 m, cena: 160 000 zł.
wynajęcia garażu murowanego. Cena: 107 000 zł.
3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczony.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do pod13. WODZISŁAW ul. 26 Marca. Mieszkanie o połączenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż blawierzchni 27 m² tj. 1 pokój, kuchnia z oknem, przedpokój i łazienka. Okna nowe w całym mieszkaniu szany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 000 zł.
(wymienione 4 lata temu). Mieszkanie położone
jest na II piętrze w w niskim bloku. Łazienka wykafelkowana. Podłoga w kuchni, przedpokoju i łazience wykafelkowana. W pokoju na panele. Cena:
69 500 zł.

14. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3-pok. o

jowe o powierzchni 70m², Vp. Układ mieszkania
3x1. W mieszkaniu znajduje się komórka. Łazienka
wykafelkowana, w pokojach na podłodze: panele.
Okna PCV, balkon. Cena: 158 000 zł

17. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe miesz-

kanie 3-pok. o pow. 64 m². Łazienka, wc osobno.
Okna nowe, kuchnia połączona z dużym pokojem.
Cena: 190 000 zł.

18. WODZISŁAW, M-3 ul. PCK. 2-pok. o pow. 46,88

m², II p. balkon, cena: 114 000 zł.

PROWIZJĘ PŁACI

TYLKO SPRZEDAJĄCY.

16. RADLIN. Dom piętrowy idealny na dwie rodziny

o pow. 148 m² - po remoncie, 6 pokoi, 2 łazienki,
kuchnia. Parcela: 1 956 m². Na parceli znajduje się
budynek gospodarczy z garażem. Cena: 450 000 zł.

17. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety

o pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi,
kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2
garderoby. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.

18. WODZISŁAW ul. Pszowska. Dom typu wyso-

ki parter z 1989 roku. Parter: kotłownia, łazienka,
kuchnia, 3 pokoje, piętro: 4 pokoje, łazienka, kuchnia 2 balkony, CO węglowe. Parcela: 4 028 m². Na
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
parceli znajduje się budynek gospodarczy. Cena:
4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamkniętym 590 000 zł.
o pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, salon połączony z kuchnią, łazienka, poddasze: 4 pokoje, 19. WODZISŁAW. Dom wolnostojący o pow. 220
m² z roku 1991. Parter: kuchnia, spiżarka, łazienka,
łazienka. Na parterze rolety zewnętrzne. Dom ociesalon, przedpokój, wiatrołap, półpiętro: 3 pokoje,
plony, otynkowany, tynk akrylowy. Dach pokryty
piętro: 4 pokoje, łazienka, kuchnia. CO węglowe i
dachówką BRASS. Parcela: 860 m². Media do podgazowe. Garaż na 3 samochody w budynku. Dom
łączenia. Cena: 315 000 zł.
położony jest 2 km od centrum miasta. Parcela:

pow. 50,67 m², położone na IX p. Kuchnia z oknem,
okna pcv, balkon, w wyposażeniu mieszkania meble
kuchenne, oraz zabudowana szafa w przedpokoju, 5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom pięłazienka wykafelkowana. Cena: 130 000 zł.
trowy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Idealny na
15. WODZISŁAW os. 30-lecia. Mieszkanie 3 poko- dwie rodziny. Parcela: 4 940 m². Na parceli znajjowe w niskim bloku na I piętrze, pow. 54,92m². duje się budynek gospodarczy i stodoła. Cena: 450
000 zł.
Cena: 115 000 zł.
16. WODZISŁAW os. 30-lecia. Mieszkanie 4 poko-

Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł.

933m². Cena: 550 000 zł

20. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie pow.
użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z wc,
ogród zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica, strych.
Parcela: 1 810 m². na parceli znajduje się budynek
6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.
na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. Parter:
DO WYNAJĘCIA:
5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi, kuchnia,
łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospodarowana. 1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług. parter
Na parceli znajdują się 2 garaże, cena: 299 000 zł. pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c, piętro,
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.
7. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy par- 2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany
terowy dom o pow. 120 m², 4 pokoje, kuchnia, 2 budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m²
łazienki. Parcela: 857 m². Na parceli znajduje się ga- + murowany budynek garażowy o pow. użyt. 123
raż + wiata. Cena: 450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO m² + parcela około 4000 m². Czynsz najmu 3 600
SPRZEDAJĄCY.
zł. / 1 m-c

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział- 4. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z 25. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położo-

ka o pow. 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa. dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena naj- drugiej gruntowa. Woda na działce, energia obok
działki, wymiary 17 x 129 m, cena: 52 000 zł.
mu 1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.
4. RADLIN, ul. Solskiego. Do wynajęcia komforto- 5. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlana o powe mieszkanie 2 pokojowe o pow. 37 m², IIIp., bal- wierzchni 1 340 m², położona w drugim pasie zakon. Kuchnia umeblowana. Odstępne 950 zł za m-c budowy. Wymiary działki 33 x 40 m. Teren płaski,
uzbrojenie do podłączenia, cena: 63 000 zł.
+ czynsz + kaucja 3 000 zł.
5. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I pię- 6. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w pierwtrze lokal biurowy o pow. 100 m², składający się z szej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m², cena:
jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na 60 zł/ 1m², działki w drugiej lini zabudowy o pow.
łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking. 850 m², 838 m², 837 m², cena: 50 zł / 1 m².
Lokal znajduje sie w budynku hurtowni materiałów 7. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolbudowlanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr na, pow. 2681 m². Położona w drugim pasie zabu49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200 dowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 55.000 zł.
zł brutto (do negoc.) + media.
6. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia 8. GORZYCZKI ul. Raciborska. Działka 7.099 m² w
działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis, sąsiedztwie lasów w terenach mieszkalnictwa pensjonatowego. Media w granicy (prąd, woda, gaz)
działal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
szerokość 50,5 m. 800 m od zjazdu z autostrady.
7. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia bu- Dojazd drogą asfaltową, cena: 560.000 zł.
dynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą.
Budynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne 9. KONIAKÓW. Działka widokowa o pow. 1 634
z prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach m², położona w terenach zabudowy mieszkaniowousługowej, zabudowa jednorodzinna z towarzysządwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m².
cymi obiektami nieuciążliwych usług komercyjnych
czynsz najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.
i publicznych. Uzbrojenie do podłączenia: kanali8. WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala zacja, woda, energia. Blisko wyciągi narciarskie.
handlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość Cena: 109 000 zł.
hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia, 10. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zł / 1 m².
3 091 m², połozona w terenach MN1, R przy głów9. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biuro- nej ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do
we o pow. 280 m² w nowo wybudowany budynku ulicy Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do
handlowym, położone na I piętrze. Parking na po- podłączenia. Cena: 119 000 zł.
sesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu 30 zł/1 11. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o
m² brutto do negoc.. Firma.
pow. 2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształcenia na tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
OBIEKTY DO SPRZEDANIA
12. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
1. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek 1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy.
handlowo-usługowy o pow. użytkowej 250 m², Szerokość działki 27 m. Cena: 62 000 zł. PROWIZJĘ
poddasze do zagospodarowania (idealnie nadaje się PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
na mieszkanie). Parcela: 563 m², cena: 123 000 zł. 13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700
Istnieje możliwość zakupu osobno piekarni za cenę m², dojazd drogą asfaltową, media przy działce.
80 000 zł oraz sklepu za cenę 43 000 zł PROWIZJĘ Cena: 79 000 zł.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
14. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna
2. RYDUŁTOWY, ul. Jadwigi. (targowisko). Pawilon o pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
handl.-usług. pow. 26 m², sala sprzedaży 19 m² + 15. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rolzaplecze 7 m² oraz WC. Okna PCV. CO we własnym na o pow. 5 107 m². Na działce znajdują się
zakresie (obecnie jest elektryczne). Parcela: 59 m². 2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł.
Cena: 71 980 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
16. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o pow. 4 503
3. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.- m², położona na terenach mieszk.-rolnych. Dojazd
usług. pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m². drogą utwardzoną. Szerokość działki około 20 m.
Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5 W cenie zawarto również działkę rolną o pow. 1350
m i 2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę m², (oddalona od przedmiotowej działki około 400
zgodnie z nowym prawem fermaceutycznym. CO: m). Cena za całość: 69 000 zł.
gazowe. Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
17. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120
4. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow. 442 m², 3/4 działki jest na terenach mieszkaniowych.
m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji Działka uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na
stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka betono- działce znajduje się piętrowy budynek murowany
wa. parcela: 550 m² z możliwością dokupienia są- o wym. 9 x 7 m. Parter: dwa garaże, piętro: pom.
siedniej parceli (teren przemysłowy) w zależności socjalne o wysokości 2,20 m. Dojazd drogą utwarod potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1 m² - 122 zł. dzoną - około 100 m. Cena: 199 000 zł.
Cena: za magazyn: 366 000 zł.
18. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna
os.
Dąbrówki. o pow. 3 330 m². Działka położona jest w terenach
5. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL.,
Własnościowy lokal handl.-usług. o pow. 32,80 m². zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren
CO z sieci, woda ciepła z sieci. Idealnie nadający się usług o dowolnej funkcji. Cena: 799 000 zł.
na gabinet lekarski, punkt apteczny, zakład kosme- 19. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka
bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie do podtyczno-fryzjerski itp. Cena: 105 000 zł.
łączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka ogrodzo6. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.-usług.na betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
biurowy (2 hale, możliwość wjazdu sam. ciężaro20. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
wymi). Parcela: około 1000 m². Cena: 498 000 zł.
pow. 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
7. WODZISŁAW. Garaż murowany na osiedlu
Dąbrówki o pow. 17,40 m². Media: energia, c.o. z 21. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o
pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dosieci. Cena: 31 000 zł.
jazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
22. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane o
1. BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m² z możliwopow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek miniścią zabudowy zagrodowej. Teren płaski. Media do
malana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m². PROWIZJĘ
podłączenia około 100 m. Dojazd droga asfaltową, PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
następnie 100 m drogą gruntową. Cena: 35 000 zł.
23. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana
2. CZYŻOWICE ul. Nowa. Działka o pow. 8 851 m² o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary
położona w terenach przemysłowych (usługi, pro- działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
dukcja, handel, stacje paliw itp.) cena: 230 000 zł.
24. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
każda o pow. 2 500 m². Dojazd droga asfaltowa. 48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
Cena jednej działki 75 000 zł.
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.

na działka budowlana z rozpoczętą budową domu
(obecnie wylane fundamenty i zalana płyta, projekt
domu o pow. użytkowej 134 m²) działka o pow. 3
477 m², 1/3 działki zalesiona lasem mieszanym.
Przyłącze energii i wody. Gaz obok działki do podłączenia. Oferta godna polecenia. Cena: 175 000 zł.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

26. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni

861 m². Dojazd drogą asfaltową. Media do podłączenia. Cena: 41 500 zł.

27. WODZISŁAW, ul. Chrobrego Działka bud. o pow.

925 m². Dojazd bezpośrednio z ul. Chrobrego. Cena:
49 900 zł. Do negoc..

28. WODZISŁAW, Kokoszyce, ul. Pszowska. Działka

bud. o pow. 1 139 m², położona w drugim pasie
zabudowy. Teren płaski, kształt działki prostokąt.
Otoczenie domy jednorodzinne. Cena: 78 000 zł.

29. WODZISŁAW, Kokoszyce. Działka, pow. 1460

m² przezn. pod budowę domu jednorodzinnego.
Wymiary: 36x40,5m. Dojazd droga asfaltowa.
Media do podłączenia w granicy. Cena: 69 000 zł.

30. WODZISŁAW Marusze. Działka budowlana o

pow. 1 296 m². Szerokość działki 25m. Cena: 78
000 zł.

31. WODZISŁAW, ul. Piaskowa. Działka mieszka-

niowa o pow. 1277 m². Dojazd droga asfaltowa.
Działka otoczona z dwóch stron młodym laskiem.
Uzbrojenie do podłączenia obok działki: woda, energia, gaz. Luźna zabudowa. Cena: 85 000 zł.

32. WODZISŁAW, Turzyczka,

ul. Starowiejska.
Działka rolna o pow. 3 066 m² z możliwością przekształcenia na budowlaną. Cena: 99 000 zł.

33. WODZISŁAW, ul. Wilcza (blisko centrum) Działki
mieszk. o pow. 937 m² – cena: 55 000 zł, działka o
pow. 2969 m² – cena: 119 000 zł. Media obok do
podłączenia. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
34. WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Działka budowla-

no-handlowa o pow. 1326 m². Położona w trzecim
pasie zabudowy od ulicy Bogumińskiej. Rejon targowiska miejskiego, stadionu, urzędu miejskiego.
Działka z dwóch stron obsadzona jest sadzonkami
sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99 000 zł.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

35. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.

Działka o pow. 3 530 m², położona w terenach
mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000 zł.

PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

OFERTA SPECJALNA

WODZISŁAW, ul. 1000-lecia. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 37,92 m². Położone na parterze w niskim bloku. W pokojach na podłodze parkiet.
Okna nowe PCV. Mieszkanie wolne od zaraz.
Cena: 79 500 zł.

WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom piętrowy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna
nowe PCV. Parcela: około 700m². Na parceli
znajduje się garaż na dwa samochody. Cena:
290 000 zł.

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

ZAKŁAD STOLARSKI

LETNIA PROMOCJA!

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

Bramy garażowe:
uchylne, segmentowe,
rolowane, przesuwne
Bramy przemysłowe:
segmentowe, rolowane,
harmonĳkowe, szybkobieżne
Napędy i sterowania
do bram garażowych,
wjazdowych i przemysłowych

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Tel. (032) 42–44–066, 42–44–067, www.rcsb.pl

Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

• kostka
brukowa
• galanteria
ogrodowa

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH
WRAZ Z MONTAŻEM

LETNIA PROMOCJA
Jejkowice k./ Rybnika, ul. Leśna (koło Color Cap)
Tel. 32 43 02 688

36 reklama
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