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szóstek, które udział w turnieju „dzikich
”
odbyły się na
stadionie LKS
Rudy. Jest to
Buk
zdecydowany
progres, jeśli
o liczbę uczestni
chodzi
ków, gdyż w
pierwszej edycji
grały tylko 4
zespoły.

��

BEZKONKURE
NCYJNE RYBKI
– str.

 PIŁKA NOŻNA

– Gol wiosny

��

DRUGA PRZEG
RANA
ENERGETYKA
– str.
 ZAPASY

8

STRON
na wakacje

6

2011
W lipcu można
było głosowa
ć na gola rundy
wiosennej na
lokalnyc
przez portal nowiny. h boiskach nagranego
głosów, a najładnie pl. Oddano prawie 2 tysiące
jszą bramkę
nautów zdobył
zdaniem interDamian Gryt
z LKS Lyski.

Jedyny
w regionie
tygodnik
sportowy
w Nowinach

PLAŻOWA

�

�������������� ligi
��

�

Warkot motorów i szum deszczu

2011 • NR
18

CHINASĘ

Rok XII

RYBNICKIE
GO

RELACJE, WYNIK
I, KOMENTARZ

2 SIERPNIA

cena 2,80 zł

SKICH, TYGO
DNIKA

Odrzucani przez
społeczeńs
które uważ
two,
a ich za
Przez władz chuliganów.
ę lekceważe
A jacy są napra
wdę skaterzy? ni.
��

3

� ����������
���������

���������
��

Tłumy tańczyły do reggae

Zlot motocyklistów i zawody konne w skokach przez przeszkody to główne atrakcje weekendu w Skrbeńsku  13

8. Reggae Festiwal Najcieplejsze Miejsce
na Ziemi w Wodzisławiu
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WODZISŁAW – Porównaliśmy policyjne statystyki. W okresie kiedy fotoradar był używany,
Burmistrz traci
na drogach powiatu wodzisławskiego zanotowano większą liczbę zabitych i rannych cierpliwość do kopalni

Fotoradar straży miejskiej
nie ma wpływu na poprawę
bezpieczeństwa na drogach
dokładnie oznakować miejsca
kontroli i uzyskać zgodę administratora drogi na dokonywanie
pomiarów prędkości.
Okazuje się, że kontrole straży
miejskiej nie przyczyniają się do
poprawy bezpieczeństwa wśród
kierowców. W pierwszym półroczu ubiegłego roku, kiedy fo-

Po dziewięciomiesięcznej przerwie Straż Miejska w Wodzisławiu przygotowuje się do
ponownego wyjazdu na drogi
z fotoradarem. Taką możliwość
daje rozporządzenie ministra
infrastruktury, które obowiązuje
od 17 czerwca. Zgodnie z nowymi przepisami strażnicy muszą

WYGRAJ

KURS PRAWA JAZDY!

Kopernik, dzik
i tłumik
na sztandarze
Dla Chińczyków
górnicze pióropusze to nowość

WYCINAJ I WALCZ O NAGRODĘ
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Jak spędzają czas na letnich urlopach szefowie
miast i gmin? Dowiesz się tego z cyklu wakacyjnego. Na początek wójt Mszany.
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Śledztwo wykaże, czy lekarz
zażył narkotyki, by wytrzymać kolejną dobę dyżuru.
51-letniego anestezjologa znaleźli koledzy. Anonimowi informatorzy mówią, że lekarz
był w pracy 5 dni z rzędu.

Wyremontowana szosa, prowadząca do kaplicy, nie ma odwodnienia. Każdy silniejszy opad skutkuje zalewaniem garaży, kaplicy i placu budowy nowego kościoła. Władze gminy twierdzą, że
utrudnienia są przejściowe. Konieczne jest uporządkowanie spraw
własności gruntów. Kłopoty mają potrwać do końca 2012 roku.
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Samorządowcy na urlopie

Lekarz zmarł
na dyżurze

Kurs prawa jazdy
przeprowadzi
Centrum Szkolenia Kierowców
w Raciborzu

31

Koledzy z pracy, bliscy, samorządowcy, politycy i dziesiątki mieszkańców pożegnali mł.
insp. Mirosława Pietyrę, zastępcę komendanta
wodzisławskiej policji. Funkcjonariusz zmarł
27 lipca we śnie.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 3

Woda z nowej szosy
zalewa kaplicę

4

Ostatnie pożegnanie
zastępcy komendanta

dynie, że ponad 94% wszystkich
mandatów nałożonych w ubiegłym roku przez Straż Miejską
w Wodzisławiu otrzymali kierowcy. W 2009 r. było podobnie.
Odsetek mandatów nałożonych
na kierowców wyniósł prawie
90%.

toradar był obecny na drogach
powiatu wodzisławskiego, zanotowano więcej zabitych i rannych niż w pierwszym półroczu
tego roku, kiedy fotoradar leżał w
magazynie. Po co więc kontrole?
Czy to sposób na łatanie miejskiego budżetu, jak sądzą niektórzy?
Nie wiadomo. Przypomnijmy je-

Kto zgromadzi najwięcej kuponów
z tych, które wydrukujemy w pięciu
sierpniowych wydaniach (mogą
być nawet z jednej gazety), ten wygra pełny kurs prawa jazdy kat. B
wart 1400 zł do wykorzystania w
dogodnym terminie dla laureata.
Uwaga! Ważne będą tylko kupony
wycięte z gazety.

ISSN 1508-8820

Blisko pół roku ciągnie się sprawa nielegalnego zwałowiska kamienia z kopalni Rydułtowy
– Anna na terenie należącym do miasta Pszów.
Kopalnia nie poczuwa się do odpowiedzialności. Burmistrz nie wyklucza sądu.
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Przemówienia
i kiełbaski
Z niespotykaną jak dotąd w Wodzisławiu pompą został otwarty pierwszy
odcinek drogi zbiorczej. Urzędnicy
częstowali ciepłymi kiełbaskami z pieczywem i napojami. W ostatniej chwili
udało się przeprowadzić odbiory techniczne, dzięki czemu droga mogła być
oddana do użytkowania. Dokończenie
miejskiej obwodnicy za rok.

2

REKLAMA

JESTEM ZAINTERESOWANY Tel.:

668 768 808

szczegóły na str. 5.
PRAWAMI DO AKCJI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

2 aktualności
WODZISŁAW

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 sierpnia 2011 r.

– Przemówienia i kiełbaski – otwarcie pierwszego etapu drogi zbiorczej

FOT. DAWID LACH

Pół drogi otwartej, koparki pracują dalej

Przecięcie wstęgi. Pierwszy z prawej to Jacek Herman, dyrektor
Oddziału Rybnik Eurovia Polska, ﬁrmy budującej drogę zbiorczą.

Pierwsze samochody testują nawierzchnię

Z niespotykaną jak dotąd w
Wodzisławiu pompą w sobotę
30 lipca został otwarty pierwszy odcinek drogi zbiorczej.
Urzędnicy częstowali ciepłymi kiełbaskami z pieczywem
i napojami. Na dzieci czekała
trampolina i dmuchany zamek. Na scenie przemawiali
Mieczysław Kieca – prezydent
Wodzisławia, Adam Zdziebło
–wiceminister rozwoju regionalnego i Adam Matusiewicz
– marszałek województwa
śląskiego. Nie szczędzili so-

wstęgi i pokropienie wodą
święconą. Większość skupiła
się na konsumpcji. Po zakończeniu imprezy droga została
otwarta dla ruchu. Strażnicy
miejscy dyskretnie przypilnowali, by nikt już nie kręcił
się po asfalcie w miejscach
przeznaczonych tylko dla samochodów. Mało kto z mieszkańców zdawał sobie sprawę,
że do ostatnich chwil ważyła się sprawa dopuszczenia
drogi do ruchu. – Aby wydać
pozwolenie na użytkowanie

bie komplementów, gratulowali roboty. Słuchała ich
plejada parlamentarzystów z
PO i PiS, starosta wodzisławski, włodarze miast i gmin
powiatu wodzisławskiego,
urzędnicy, przedstawiciele
wykonawcy. Drogę pokropił
wodą święconą ksiądz prałat
Bogusław Płonka. Modlił się o
bezpieczeństwo wszystkich,
którzy będą z niej korzystać.
Niewielu mieszkańców zdecydowało się przejść na nową
arterię oglądać przecinanie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego musiał dokonać odbioru drogi. Mimo
że czasu było raptem trzy dni
– prezydent Wodzisławia złożył wniosek dopiero 26 lipca
– udało się załatwić wszystkie
formalności tak, aby w sobotę
można było bez przeszkód dokonać otwarcia drogi – mówi
Tadeusz Skatuła, starosta wodzisławski.
Oddany do użytku odcinek
trasy przebiega od ul. Rybnickiej do ul. 26 Marca. Na

Na darmowe kiełbaski i napoje nie brakowało chętnych

skrzyżowaniu z Rybnicką
powstaje rondo. Jest już przejezdne, ale w pełni gotowe ma
być w ciągu dwóch tygodni.
Do sierpnia przyszłego roku
przyjdzie poczekać na ukończenie drugiego, trudniejszego etapu drogi zbiorczej. Jego
lwią część stanowi wiadukt
łączący ulice Rybnicką i Marklowicką.
Pierwszy etap trasy pochłonął prawie 35 mln zł. Z tego
15 mln zł wyłożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad, 11,5 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej.
Reszta to wkład miasta. Warto przypomnieć, że spory
wkład w zdobycie pieniędzy
ma Tadeusz Skatuła. Zasiadając w zarządzie Subregionu
Zachodniego przyczynił się
do zdobycia 17 mln euro dla
powiatu wodzisławskiego, z
czego na drogi poszło 14 mln
euro. Właśnie z tej puli część
została przeznaczona na drogę zbiorczą.
(tora)

Kandydatki
na superwomenkę w komplecie

RYDUŁTOWY, MARKLOWICE
Czterech

datek wyłonili mężczyźni
spośród 40 zgłoszonych pań
do tytułu Rydułtowska Superwomenka. Ostatecznie
o tytuł ubiegają się Daniela
Krajczok – założycielka klubu Pikotki, Anna Urbańczyk
– dyrektor Szkoły Muzycznej,
Barbara Baron – radna, przewodnicząca Koła Gospodyń
w Radoszowach, Katarzyna
Grzeszczak – nauczycielka
muzyki, dyrygent i instruktor chóru Rapsodia i zespołu Ruﬁjoki, Sylwia Jakubiec
– nauczyciel akademicki,
opiekun zespołu Czelodka,
Dorota Rak – nauczyciel w
Przedszkolu nr 4, instruktor
harcerski, współzałożyciel
zespołu Ciaproki, Barbara

kandydatów z powiatu wodzisławskiego bierze udział
w dorocznym konkursie na
najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego.
Do rywalizacji stają Rydułtowskie Centrum Kultury
Feniks, Rydułtowski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy,
Rydułtowska Fikołkownia
Rafa oraz Przedszkole Publiczne w Marklowicach. W
sumie o punkty internautów
ubiega się rekordowa liczba
55 obiektów. Aby oddać głos,
należy na stronie internetowej konkursu www.slaskie.
pl/npp wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać

FOT. TOMASZ RAUDNER

Najlepsza przestrzeń
– ruszyło głosowanie

Przedszkole Publiczne w Marklowicach jest jednym z
kandydatów z powiatu wodzisławskiego

im 3, 2 lub 1 punkt. Głosowanie trwa do końca sierpnia.
Wśród osób biorących udział
w głosowaniu rozlosowane
zostaną atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Oprócz internautów faworytów wybierze

jury przyznając nagrody w
kategoriach
urbanistyka,
architektura i rewitalizacja.
Ogłoszenia wyników konkursu odbędzie się w październiku br. podczas Śląskich Dni
Architektury.
(tora)

RYDUŁTOWY 17 kandy-

Leszczyńska – dyrektor Miej- nia Rodzin i Osób Niepełnoskiej Biblioteki Publicznej, sprawnych, Halina Korbica
Krystyna Garbas – członek – współzałożycielka klubu
Klanu Krystyn, inicjatorka Pikotki, działacz w stowaprzedsięwzięć kulturalnych, rzyszeniu Moje Miasto. Ze
prozdrowotnych i proekolo- startowania w konkursie
burmistrz
gicznych, Janina Chlebik-Tu- zrezygnowały
rek – dyrektor RCK Feniks, Kornelia Newy, Alicja Kołoradna powiatowa, Bożena dziej, dyrektor Gimnazjum
Freund-Konieczny – dyrek- nr 1 oraz Urszula Matuszek.
tor NZOZ, promotor akcji Kandydatki mają przygotoprozdrowotnych i działal- wać autoprezentację, którą
ności kulturalnej, Elżbieta przedstawią na dniach RyJankowska – sekretarz re- dułtów. Superwomenkę wydakcji Kluka, wiceprezes bierze jury składające się z 2
chóru Cecylia, Irena Pier- przedstawicieli Towarzystwa
chała – była radna sejmiku Miłośników Rydułtów – or����������
��
ganizatora, 2 przedstawicieśląskiego, działacz społeczny w stowarzyszeniu Now- li urzędu i rady miasta oraz
si, Barbara Wojciechowska 2 przedstawicieli organizacji
– wiceprzewodnicząca rady pozarządowych.
miasta, prezes Stowarzysze(tora)
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– Sprawdziliśmy czy w czasie półrocznego funkcjonowania fotoradaru było mniej wypadków i kolizji niż w analogicznym okresie bez tego urządzenia na drogach. Lepiej było, gdy urządzenie leżało w magazynie.
WODZISŁAW

Fotoradar straży miejskiej nie ma wpływu
na poprawę bezpieczeństwa na drogach
Z początkiem roku weszła
w życie ustawa zezwalająca
straży miejskiej kontrolować
prędkość pojazdów przy wykorzystaniu fotoradaru. Od 9
miesięcy sprzęt nie jest używany, ponieważ do ustawy nie
było aktów wykonawczych. 17
czerwca pojawiło się rozporządzenie ministra infrastruktury
określające sposób przeprowadzania kontroli. Nowe przepisy
stanowią, że znak D-51 (automatyczna kontrola prędkości) powinien być ustawiony
przed miejscem dokonywania
pomiaru. Od 100 do 200 metrów w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości
do 60 km/h, od 200 do 500 m
tam gdzie dozwolona prędkość
wynosi powyżej 60 km/h i od
500 do 700 m na autostradach

WODZISŁAW

i drogach ekspresowych. Zgodnie z nowymi przepisami straż
miejska musi posiadać zgodę
administratora drogi na ustawienie urządzenia w pasie drogowym, a miejsca, w których
prędkość będzie kontrolowana ustalić z policją. Obecnie w
Wodzisławiu trwają ustalenia.
Strażnicy miejscy zwrócili się
do zarządców dróg o zgodę na
ustawienie znaków informujących o kontroli. Kiedy fotoradar
pojawi się ponownie? – Nie
potraﬁę powiedzieć. Wszystko
zależy od szybkości decyzji zarządców dróg – mówi Janusz
Lipiński, komendant Straży
Miejskiej w Wodzisławiu.
Strażnicy to kłusownicy?
Sprawa fotoradaru od lat
budzi kontrowersje. Część

kierowców uważa, że kontrole prowadzone są w sposób
niewłaściwy i walczą o swoje
przed sądem. Tak zrobił Jacek
Węgierkiewicz z Kończyc, który we wrześniu ubiegłego roku
„wpadł” w Mszanie na ul. Wodzisławskiej (na wysokości restauracji Astoria). Nie przyjął
mandatu, a sąd nałożył na niego karę w wysokości 200 zł, a
także 6 punktów karnych. Mężczyzna nie zapłacił, twierdząc,
że kontrola była prowadzona
nieprawidłowo. Podważa sposób ustawienia pojazdu. Twierdzi, że strażnicy nie posiadali
zgody policji i administratora
drogi na prowadzenie kontroli
w tym miejscu. Jego zdaniem,
urządzenie pomiarowe użyte
było niezgodnie z instrukcją
obsługi. – Na proces, który ru-

szył w kwietniu straciłem już
znacznie więcej pieniędzy niż te
200 zł mandatu. Postanowiłem
jednak udowodnić, że strażnicy
miejscy to kłusownicy – twierdzi Jacek Węgierkiewicz .
Były inne przepisy
Janusz Lipiński, komendant
Straży Miejskiej w Wodzisławiu twierdzi, że kierowca mija
się z prawdą i nie do końca
orientuje się w przepisach
obowiązujących w ubiegłym
roku. – Zgoda administratora
drogi nie była strażom gminnym potrzebna. Jeśli chodzi o
ustalenia z policją, to takowe
były wypisywane co miesiąc
na każdy kolejny okres kontroli. Myli się także jeśli chodzi o
sam fotoradar i odpowiednie
jego zastosowanie. Po pierwsze,

samochód przechodzi przegląd
w stacji diagnostycznej, która
potwierdza jego sprawność, po
drugie, świadectwo legalizacji
fotoradaru wystawia dyrektor
Okręgowego Urzędu Miar w
Katowicach. Takie świadectwo posiadamy, co stanowi dowód na to, że nasze urządzenie
działa odpowiednio – wyjaśnia
komendant Lipiński.
Więcej
zabitych i rannych
Wraz z powrotem fotoradaru na drogi wraca pytanie, czy
kontrola prędkości prowadzona przez strażników przyczynia się do zmniejszenia liczby
wypadków i kolizji? Okazuje
się, że nie. W okresie kiedy
strażnicy prędkości nie kontrolowali, było lepiej. Spraw-

dziliśmy liczbę wypadków i
kolizji w pierwszej połowie
ubiegłego roku, kiedy fotoradar straży miejskiej kontrolował prędkość, a także dane z
pierwszej połowy tego roku,
kiedy urządzenie nie było aktywne. Okazuje się, że od stycznia do końca czerwca 2010 r.
(fotoradar aktywny) doszło do
62 wypadków, a więc było ich
tyle samo co w analogicznym
okresie 2011 r. Było jednak więcej kolizji. Zanotowano ich 599,
a w tym roku 548. W badanym
okresie funkcjonowania fotoradaru zginęło na drogach powiatu wodzisławskiego 6 osób, gdy
nie działał 5. Więcej było także
rannych. W pierwszej połowie
2010 r. – 71, w okresie analogicznym 2011 r. – 76.
Rafał Jabłoński

– Rodzicom zależy, by ich pociechy chodziły do placówki położonej najbliżej

Ponad 60 dzieci nie dostało się do przedszkoli, choć są wolne miejsca
chcą posyłać swoich pociech 38 dzieci, więc procent dzieci
do innych placówek położo- matek niepracujących przenych w pobliżu. – Miejsca w kracza 23%. Należy dodać, że
niektórych placówkach mogą w tej placówce są jeszcze trzy
się zwalniać. We wrześniu i wolne miejsca. Podobnie jest
październiku niektórzy ro- w PP 13 i PP 14. W pierwszym
dzice rezygnują z przedszko- przypadku są 4 wolne miejsca,
la. Powody są różne. Dziecko w drugim aż 13. Do „trzynastchoruje, nie potraﬁ się przy- ki” przyjęto 14 (na 50) dzieci
Skuteczne ogłoszenia
wyborcze
w prasie
internecie
oraz ulotki i plakaty w promocyjnej cenie
zwyczaić
do nowego otoczematekiniepracujących,
co daje
nia. Bywa i tak, że dziadkowie 28%, natomiast w „czternastNiektórzy zrezygnują
Do przedszkoli w Wodzisła- deklarują chęć podjęcia opie- ce” 11 (na 51), co daje ponad
wiu przyjęto 1303 dzieci, 60 ki – mówi Barbara Chrobok, 21%. Są także placówki, do
pozostało w domu (46 trzy- rzecznik prasowy Urzędu których przyjmowano dzieci
Jeśli ijesteście
w trakciepięplanowania
wyborczej, nie zapomnĳcie
o ogłoszeniachchoć
na łamach Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich,
Miastakampanii
w Wodzisławiu.
matek niepracujących,
latków
14 czterolatków,
wolnych
miejsc
ma.półTak
cioi sześciolatki
miejsce mają
Tygodnika
Rybnickiego
i portalu Nowiny.pl. Gwarantujemy skuteczne
dotarcie
do nie
blisko
miliona mieszkańców regionu (500 000). Proponujemy
jest w PPwyborczych.
3, gdzie na 93Z dzieci
Pierwszeństwo
dla mazagwarantowane
ustawowo).
także druk atrakcyjnych
materiałów
wyborczych m.in.
ulotek i plakatów
nami Wasza kampania będzie widoczna i niebanalna.
7 ma niepracującą mamę (poNajwięcej oczekujących jest w tek pracujących i samotWszystkie
Komitety
i rezerwację
powierzchni reklamowej.
Przedszkolu
Publicznym
nr 18Wyborcze
nad 7%).
Podobna sytuacja
nych prosimy o pilny kontakt
O dzieci,
miejscu
publikacji
w gazecie
i Internecie
– 27
w PP16
– 12 dzieci,ogłoszenia
jest wdecyduje
PP 11, gdziekolejność
na 45 dzieci zgłoszeń!
Do przedszkoli
przyjmowaDo wodzisławskich przedszkoli przyjęto ponad 1300 dzieci
w PP 3 – 10 dzieci, w PP 19 – 6 no głównie dzieci matek pracu- przyjęto 5 pociech matek niedzieci, w PP 1 – 3 maluchów i jących. Tam gdzie było luźniej pracujących (11%). – Do takich samotnie wychowujące dzie- wiceprezydent Wodzisławia.
w NA
„dwójce”
2 dzieci. Rodzice
sytuacji może dojść, ponieważ ci. W tych placówkach mamy Dodaje, że planowano uruchobyły wyjątki.W
WSIEDZIBIE
Przedszkolu
SZCZEGÓŁOWE
PYTANIA ODPOWIEMY
WYDAWNICTWA,
wpisali
je na
rezerwowe
pierwszeństwo
w dostępie do z pewnością do czynienia z mić dodatkowy oddział przednr 447
aż27
9 matek
Racibórz,
ul.listy
Zborowa
4, tel. 32 415
w. 12,niepracujących
13, m.kuder@nowiny.pl,
m.pilch@nowiny.pl
przedszkoli położonych najbli- może korzystać z opieki dla przedszkola mają nie tylko takimi właśnie osobami – wy- szkolny w Przedszkolu nr 16,
żej miejsca zamieszkania. Nie swojego dziecka. Na liście jest matki pracujące, ale także te jaśnia Eugeniusz Ogrodnik, jednak władze miasta wstrzy31 wolnych miejsc jest w wodzisławskich przedszkolach.
Dwa razy tyle dzieci znajduje
się na listach rezerwowych.
Dlaczego rodzice nie korzystają z wolnych miejsc? Nie
chcą posyłać dzieci do przedszkoli położonych nieco dalej
od miejsca zamieszkania.

WYBORY PARLAMENTARNE 2011
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

UWAGA KOMITETY WYBORCZE!

PROMOCJA

WYBORY PARLAMENTARNE 2011

Skuteczne ogłoszenia wyborcze w prasie i internecie oraz ulotki i plakaty w promocyjnej cenie

UWAGA KOMITETY WYBORCZE!
Jeśli jesteście w trakcie planowania kampanii wyborczej, nie zapomnĳcie o ogłoszeniach na łamach Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich,
Tygodnika Rybnickiego i portalu Nowiny.pl. Gwarantujemy skuteczne dotarcie do blisko pół miliona mieszkańców regionu (500 000). Proponujemy
także druk atrakcyjnych materiałów wyborczych m.in. ulotek i plakatów wyborczych. Z nami Wasza kampania będzie widoczna i niebanalna.

Wszystkie Komitety Wyborcze prosimy o pilny kontakt i rezerwację powierzchni reklamowej.
O miejscu publikacji ogłoszenia w gazecie i Internecie decyduje kolejność zgłoszeń!
NA SZCZEGÓŁOWE PYTANIA ODPOWIEMY W SIEDZIBIE WYDAWNICTWA,
Racibórz, ul. Zborowa 4, tel. 32 455 68 66 w. 38, l.tomaszewska@nowiny.pl

mały się z tą decyzją do czasu
zapełnienia wolnych miejsc,
które w dalszym ciągu są.
(raj)
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– Inwestycyjna Unia Gmin – ile działek udało się sprzedać

Przypadek czy efekt kampanii promocyjnej?
Basenowa sprzedana
Zdaniem urzędników z
Wodzisławia, który jest liderem projektu udało się już
sprzedać nieruchomość w
Rydułtowach w Streﬁe Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości o pow. 0,37 ha
oraz w Pszowie o pow. 25,5
ha. W ubiegłym tygodniu
władze Wodzisławia sprzedały teren o pow. ponad 2,7

Inwestycyjna Unia Gmin
to projekt realizowany przez
Wodzisław, Godów, Gorzyce,
Pszów i Rydułtowy. Najważniejszy cel to promocja 29
terenów inwestycyjnych, na
co Unia Europejska dała ponad 800 tys. zł. Budżet całego
zadania to 1 mln zł. Kolejne
środki wpłaciły miejscowości uczestniczące w przedsięwzięciu.

ha po byłym LOK-u przy ul.
Basenowej w Wodzisławiu.
Firma z Poznania kupiła
nieruchomość za ponad 5,5
mln zł.
Nadinterpretacja
Przedstawiciele Pszowa i
Rydułtów dalecy są jednak
od twierdzenia, że sprzedaż
nieruchomości na ich terenie to efekt prowadzonej

kampanii promocyjnej. W
Pszowie Kompania Węglowa sprzedała jednej ﬁrmie
działkę z hałdą. – Sprzedany
teren mieścił się w obszarze
objętym kampanią promocyjną. Uważam, że po prostu
termin transakcji zbiegł się z
kampanią – mówi Tomasz
Dzierżawa, zastępca burmistrza Pszowa. Z kolei spółka
miejska Rydułtowski Park

Przedsiębiorczości dopięła
sprzedaż jednej działki w
streﬁe ekonomicznej. Krzysztof Kisiel, prezes RPP mówi,
że przygotowania do spisania
umowy sprzedaży rozpoczęły się zanim ruszyła Inwestycyjna Unia Gmin. Wszystko
przeciągało się z powodu
przedłużającego się podziału działek w streﬁe. – Mówienie, że działkę sprzedaliśmy

Burmistrz traci cierpliwość do kopalni

Nikt nie ma złudzeń
Kamień został zwieziony
jesienią zeszłego roku. Zwałowisko odkryli urzędnicy
miejscy w lutym, kiedy odtajały śniegi. Od tamtego czasu przy każdej okazji władze
miasta poruszały z kopalnią
temat kamienia. Chodziło
im o zapłacenie za wszystkie miesiące składowania
odpadu oraz ustalenie zasad
i kosztów korzystania z miejskiej działki przez kolejne
miesiące. Nikt nie ma złudzeń, że kamień z dnia na
dzień zniknie.
Pójdziemy do sądu
Kompania Węglowa nie
poczuwa się do odpowie-

Kamień był zwożony tygodniami. Zwałowisko zostało odkryte po ustąpieniu śniegów.

dzialności. Całą winę za
nawiezienie kamienia zrzuca na konsorcjum ﬁrm Eko
Śląsk II – Prinżbud 5, które
prowadziło rekultywację
hałdy. Utrzymuje, że zwożenie kamienia odbyło się
bez jej wiedzy i zgody. Jedyne oﬁcjalne pismo w tej
sprawie będące odpowiedzią na pytania burmistrza
Kompania Węglowa sporządziła 12 kwietnia. Pisze
w nim, że „po stwierdzeniu
niezgodnego z umową zagospodarowania odpadów
wydobywczych konsorcjum
zostało zobowiązane do ich
usunięcia. Po braku reakcji
ze strony konsorcjum odstąpiono od umowy z winy
konsorcjum i zastosowano
kary umowne. Zdeponowane odpady stanowią dowód
rzeczowy w postępowaniu

sądowym prowadzonym
przeciwko konsorcjum.”
Dla władz Pszowa nie ma
znaczenia, komu kopalnia
zleca roboty. Taka czy inna
ﬁrma to podwykonawca. Za
wszystkim i tak stoi kopalnia Rydułtowy – Anna. Marek Hawel, burmistrz, liczył,
że uda się sprawę załatwić
polubownie. – Myślałem,
że oni po ludzku podejdą
do sprawy i powiedzą: nie
patrzmy w tył, teraz wam to
leży na działce. Nam zależy,
by to tam było, bo jest dowodem w sprawie, to wam za
to płacimy. A nie, że zawalą
działkę kamieniem i jeszcze powiedzą, że nie mogą
jej wziąć, bo jest dowodem
– mówi Marek Hawel. – Oni
sami swoją odpowiedzią
przyznają, że kamień został
w sposób nielegalny skła-

(raj, tora)

Nominacja w konkursie
Złote Formaty

FOT. TOMASZ RAUDNER

PSZÓW Blisko pół roku ciągnie się już sprawa nielegalnego zwałowiska kamienia
z kopalni Rydułtowy – Anna
na miejskim terenie. Kamienie zalegają na powierzchni
około 10 tys. metrów kwadratowych, blokując korzystanie
z działki inwestycyjnej liczącej około 2,7 hektara. Kompania Węglowa umywa ręce.
Burmistrz traci cierpliwość.
– Ponieważ wyczerpuje się
nasz limit możliwości rozmowy z kopalnią, rozważamy
głęboko, czy nie oddać sprawy na drogę sądową o odszkodowanie za bezumowne
zajęcie działki – mówi Marek
Hawel.

dzięki temu przedsięwzięciu byłoby nadinterpretacją. Ale w przypadku obrotu
nieruchomościami tak naprawdę trudno powiedzieć,
jakie czynniki wpływają na
sukces. Projekt Inwestycyjna
Unia Gmin jest w trakcie realizacji i być może przyniesie
efekty w przyszłości – mówi
prezes RPP.

dowany. Jeśli oni mają roszczenia wobec ﬁrmy, to tym
bardziej my możemy mieć
roszczenia wobec kopalni
– dodaje Tomasz Dzierżawa, zastępca burmistrza.
Na zlecenie władz miasta
geodeci inwentaryzują kamień. Będą wiedzieć, ile tak
naprawdę skały zalega. To
będzie podstawą do wystawienia kopalni wezwania
do zapłaty. Jeśli kopalnia
nie zareaguje, burmistrz
nie wyklucza wystąpienia
do sądu o wezwanie kopalni
do ugodowego załatwienia
sprawy. Ostatecznością jest
proces. – Nie ukrywam, że
rozglądamy się za kancelarią prawniczą biegłą w tego
typu sprawach – mówi Marek Hawel.
(tora)

Wodzisław Śląski otrzymał
nominację w prestiżowym
konkursie za sprawą zeszłorocznego projektu – City LIP
DUB Wodzisław Śląski. To
swoisty teledysk promocyjny miasta z udziałem kilkuset
mieszkańców.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 157 projektów. Spośród nich, do
ﬁnału jury zakwaliﬁkowało
33 najlepsze projekty – 18
zgłoszonych przez miasta i
15 nadesłanych przez województwa.
Konkurs Złote Formaty to
najważniejszy i najbardziej
prestiżowy konkurs związany z dziedziną promocji

miejsc, który stanowi jednocześnie przegląd osiągnięć
promocyjnych
polskich
miast i regionów. Konkurs
przeznaczony jest dla samorządów miejskich, tj. gmin
lub miejscowości o statusie
miasta zgodnie z przepisami
prawa oraz urzędów marszałkowskich. Dotychczas
do czterech edycji konkursu
Złote Formaty ponad 240 samorządów przesłało ponad
600 projektów. Ogłoszenie
laureatów V edycji konkursu
nastąpi 21 września podczas
uroczystej Gali Festiwalu Promocji Miast i Regionów w hotelu Sheraton w Warszawie.
(raj)

Wodzisław sprzedaje
działki pod budownictwo
mieszkaniowe
Do nabycia są działki położone przy ul. Grodzisko.
– To spokojna dzielnica,
w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych o dużej
intensywności zieleni, sprzyja budownictwu własnego
domu. Dodatkowym atutem jest niewielka odległość
od centrum miasta – mówi
Barbara Chrobok, rzecznik

prasowy Urzędu Miasta w
Wodzisławiu. Przetargi, w
których będzie można nabyć działki odbęda się na
przełomie września i października.
Więcej informacji można
uzyskać w referacie zarządzania nieruchomościami
i mienia komunalnego w
Urzędzie Miasta w Wodzisławiu, tel. 32 459 05 07.

KONDOLENCJE

Rodzinie
nagle zmarłego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
zastępcy komendanta powiatowego policji w Wodzisławiu Śląskim

PODINSP.
MIROSŁAWA PIETYRY

ŚP.

I zastępcy komendanta powiatowego policji
w Wodzisławiu Śląskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rada
i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

MIROSŁAWA PIETYRY
Żonie oraz rodzinie zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia
składają
prezydent miasta, przewodniczący rady miejskiej
oraz rada miejska Wodzisławia Śląskiego

(red)
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– Ostatnie pożegnanie śp. młodszego inspektora Mirosława Pietyry, zmarłego zastępcy komendanta wodzisławskiej policji

WODZISŁAW

Nie oszczędzał się w służbie
drugiemu człowiekowi
– To był człowiek niezwykłej
dobroci i życzliwości – mówił
ks. proboszcz Janusz Badura,
podczas mszy św. pogrzebowej, która 1 sierpnia odprawiona została w kościele św.
Herberta w Wodzisławiu.
– Jako policjant często musiał
uczestniczyć w różnych ciemnych ludzkich historiach. Robił to, bo miał świadomość, że
życie w ciemności jest trudne,
niewygodne i wierzył, że jego
działania przyniosą odrobinę
światła ludziom wodzisław-

skiej ziemi. Dziękujemy dziś
Bogu za policjanta tak bardzo
zaangażowanego w życie naszego powiatu, za człowieka,
który nie umiał oszczędzać się
w służbie dla drugich – mówił
kapłan.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli koledzy z
wojewódzkiej i powiatowej
oraz miejskich komend policji. W imieniu ich wszystkich
śp. Mirosława Pietyrę pożegnał podinspektor Krzysztof
Justyński, zastępca komenW ostatniej drodze towarzyszyli koledzy z wojewódzkiej i powiatowej oraz miejskich komend policji

Policjanci oddali salwę honorową
REKLAMA

danta powiatowego policji w
Wodzisławiu. – Byłeś dla nas
przyjacielem, autorytetem,
zawodowym drogowskazem
– mówił. – Uczyłeś nas, że w
życiu najważniejsza jest uczciwość i szacunek dla każdego
istnienia. Będzie nam brakowało twojego niepowtarzalnego optymizmu, którym nas
zarażałeś.

Komendant powiatowy policji – młodszy inspektor Dariusz Ostrowski – wspomina
zmarłego jako bardzo dobrego policjanta, który wychował
kilka pokoleń funkcjonariuszy.
– Sumienny, obowiązkowy,
otwarty na ludzi. Taki był Mirek. Zawsze chętnie pomagał
innym. Będzie mi go brakowało, po prostu – jako człowieka.

Śp. Mirosław Pietyra został
pochowany na cmentarzu komunalnym w Wodzisławiu.
Zmarł 27 lipca w nocy we śnie.
Miał 52 lata, zostawił żonę i
trójkę dzieci. Całą policyjną
służbę spędził w Komendzie
Powiatowej Policji w Wodzisławiu. Przyczyną śmierci była
choroba.
(abs)

Owady
atakują
WODZISŁAW, RYDUŁTOWY Siedem

wyjazdów do usunięcia gniazd os i szerszeni
odnotowała w weekend
30 – 31 sierpnia straż
pożarna. Pięciokrotnie
strażacy interweniowali w Wodzisławiu,
dwukrotnie w Rydułtowach. Owady zagnieździły się w domach
jednorodzinnych. – To
są pojedyncze i szczególne przypadki, kiedy
wyjeżdżamy do tego
typu interwencji. Standardowo zajmują się
tym specjalistyczne
ﬁrmy. Każdy nasz wyjazd poprzedzony jest
drobiazgowym wywiadem telefonicznym.
Podejmujemy akcję dopiero kiedy okazuje się,
że obecność owadów
bezpośrednio zagraża
ludziom, szczególnie
dzieciom, a ﬁrma nie
potraﬁ sobie poradzić z
problemem lub nie jest
w stanie przyjechać
– wyjaśnia asp. Czesław Honisz, zastępca
dowódcy JRG w Wodzisławiu.
(tora)
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– Urzędnicy wodzisławskiego starostwa rozkładali ręce twierdząc, że zarejestrowanie motocykla jest niemożliwe. W
Cieszynie udało się od ręki.
WODZISŁAW

Grzegorz Lipka w Mikołowie kupił motocykl sprowadzony ze Szwajcarii. Mimo,
iż w transakcji brali udział
pośrednicy, to on był pierwszą osobą, która rejestrowała pojazd w Polsce. Pod
koniec kwietnia ruszył więc
do wydziału komunikacji
Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu. – Po wniesieniu opłaty rejestracyjnej z
dokumentami wszedłem na
salę, gdzie obsługiwani są petenci. Urzędniczka podczas
przeglądania dokumentów
stwierdziła brak oświadczenia osoby, która sprowadziła
pojazd, o braku tablic rejestracyjnych. Co warto podkreślić, pozostałe przedłożone
przez mnie dokumenty były
bez zastrzeżeń – relacjonuje
wodzisławianin. Po dwóch
tygodniach od osoby sprowadzającej pojazd z zagranicy uzyskał oświadczenie. Po
raz drugi udał się do wydziału komunikacji. Tym razem
mężczyzna dowiedział się, że
dokumenty, które przy pierwszej wizycie były kompletne,
jednak kompletne nie są.
– Dowiedziałem się, że w
dokumentach z odprawy
celnej brakuje oświadczenia,
iż pojazd może poruszać się
w krajach Unii Europejskiej.
Zapytałem urzędniczki, co
w tej sytuacji można zrobić?
Oświadczyła mi, iż nie jest w
stanie mi pomóc, że muszę

zwrócić się z prośbą do osoby, która sprowadziła pojazd,
żeby dosłała to oświadczenie
w oryginale. Zadzwoniłem do
właściciela komisu i oznajmiłem, iż dokumentacja celna
jest niekompletna. Usłyszałem
od niego, że w innych wydziałach komunikacji bez problemu takie pojazdy rejestrują
czasowo, tylko wodzisławski
wydział komunikacji robi petentom problemy – twierdzi
wodzisławianin.
Korespondencja
Napisał więc e-maila do naczelnika wydziału komunikacji Arkadiusza Łuszczaka.
Ten przesłał go do jednej z
pracownic wydziału. Urzędniczka odpisała panu Grzegorzowi, informując go jakie
dokumenty należy posiadać
przy rejestracji. Poinformowała go również, że dokumenty
o których wspomniał właściciel motocykla „będą prawdopodobnie wystarczające
do rejestracji pojazdu”. – Wydrukowałem więc treść mojej
korespondencji do naczelnika
oraz odpowiedź urzędniczki
i biegiem do wydziału komunikacji z nadzieją na szczęśliwy ﬁnał. Nic z tego. Ponownie
usłyszałem, że się nie da – opowiada Grzegorz Lipka.
Sprawę
załatwił w kwadrans
Kolejny raz mężczyzna nie

poszedł do wydziału komunikacji w Wodzisławiu. Poprosił
właściciela komisu, u którego
kupował pojazd, o korektę faktury. Jako głównego właściciela wpisał swojego ojca, siebie
natomiast jako współwłaściciela. Ojciec zameldowany
jest w miejscowości podlegającej pod wydział komunikacji w Cieszynie. Tam motocykl
zarejestrowano od ręki.
– Na wizytę umówiłem się
telefonicznie. Urzędniczka
przyjęła dokumenty. Po kwadransie zaprosiła do okienka
wręczyła tablicę rejestracyjną
i czasowy dowód rejestracyjny. Zapytałem, czy z dokumentami, które dostarczyłem
wszystko jest w porządku.
Poinformowała mnie, że brakowało oświadczenia z urzędu celnego, że pojazd może
poruszać się po krajach Unii
Europejskiej, ale ona wyśle
zapytanie do urzędu celnego i
jeśli dostanie pozytywną odpowiedź, to wystawi stały dowód
rejestracyjny, który będzie do
odbioru za trzy tygodnie. Dlaczego w Wodzisławiu było to
niemożliwe? – pyta Grzegorz
Lipka.
Niejasne przepisy?
Arkadiusz Łuszczak, naczelnik wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu twierdzi, że
sprawa przedstawiana przez
naszego czytelnika nie zosta-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Niekompetencja urzędników
czy nieścisłości w przepisach?

– Próbując zarejestrować motocykl (suzuki intruder) w wydziale komunikacji w Wodzisławiu
straciłem sporo czasu i nerwów – mówi Grzegorz Lipka z Wodzisławia

ła w starostwie zarejestrowana. – Nie wpłynął wniosek o
rejestrację pojazdu, więc nie
mamy informacji na temat tej
konkretnej sprawy. Poza tym
proszę pamiętać, że pracownik biura informacji obsługuje ok. 300 osób dziennie. Nikt
nie byłby w stanie zapamiętać
każdego konkretnego przypadku – twierdzi naczelnik
Łuszczak. Dodaje, że on sam
nie kojarzy także informacji
nadesłanej do niego przez
wodzisławianina drogą internetową. – Nie jestem w stanie

wszystkim naszym petentom
odpowiedzieć, więc proszę o
to pracowników i przesyłam
im niektóre wiadomości e-mail – wyjaśnia Arkadiusz Łuszczak. Żałuje jednocześnie, że
pan Grzegorz nie przyszedł
z problemem do jego biura.
– Mógłbym się wtedy bliżej
sprawie przyjrzeć i ewentualnie pomóc naszemu klientowi.
Za każdym razem wychodzimy naprzeciw kierowców i
robimy wszystko, by sprawę
załatwić. Jeśli przepisy na to
nie pozwalając oczywiście

odmawiamy. Nie brakuje
trudnych spraw, a my jesteśmy tylko ludźmi. Proszę dać
nam szansę naprawić błędy,
jeśli takowe występują – dodaje naczelnik.
Jak to możliwe, że bez problemów pojazd zarejestrowano w Cieszynie, a sztuka ta nie
udawała się w Wodzisławiu?
– Wszystko rozbija się o nieścisłość przepisów. Pojawiają się
ciągłe zmiany umożliwiające
ich luźną interpretację – wyjaśnia Arkadiusz Łuszczak.
Rafał Jabłoński
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POSTAW NA JAKOŚĆ!
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Utex- Terra sp. z.o.o.

47-450 Krzyżanowice
Roszków ul. Raciborska 42
tel. 32 419 40 62, ofﬁce@utex-terra.pl

KOPALNIA BIEŃKOWICE – kruszywa naturalne we wszystkich frakcjach
KOPALNIA ROSZKÓW – grysy, klińce i mieszanki z kruszyw łamanych
(dolomit, piaskowiec, bazalt, granit, szarogłaz)

www.utex-terra.pl
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Serdecznie dziękuje
Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie
Oddz. w Katowicach za doﬁnansowanie
zakupu sprzetu ochronnego
dla funkcjonariuszy ZK w Raciborzu.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
44-200 Rybnik ul. Kościuszki 5, tel. 32 422 18 13, 32 432 98 10
e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl, www.zstrybnik.pl
Prowadzi nabór na rok szk. 2011 / 2012:
I. Do 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1
im. Stanisława Staszica na podbudowie ZSZ
kształcącego w systemie wieczorowym w zawodach:
• technik górnictwa podziemnego
• technik pojazdów samochodowych
• technik energetyk
II. Do Szkoły Policealnej nr 1 w zawodach:
a) w systemie wieczorowym:
• technik bhp – 3 semestry
• technik górnictwa podziemnego – 4 semestry
b) w systemie dziennym:
• technik informatyk – 2 semestry (kontynuacja proﬁlu)
• technik elektryk i mechanik o specjalności:
urządzenia górnictwa podziemnego – 4 semestry (gwarancja pracy)
• technik przeróbki kopalin stałych – 3 semestry
c) w systemie zaocznym:
• technik górnictwa podziemnego – 4 semestry

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły
w terminie od 27 czerwca do 19 sierpnia 2011 r .
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Śledztwo wyjaśni czy lekarz, aby wytrzymać kolejną dobę dyżuru, przyjmował środki narkotyczne

Prokuratura Rejonowa w
Głubczycach bada okoliczności śmierci 51-letniego Jakuba
P., lekarza z Raciborza, który
zmarł nagle w piątek podczas
dyżuru. Martwego anestezjologa znaleźli po kilku godzinach koledzy.
W czwartek 28 lipca, pod
Szpitalem Powiatowym w
Głubczycach stanęły telewizyjne wozy transmisyjne a
przez gabinet dyrekcji szpitala przewijali się kolejni dziennikarze. Wszystko za sprawą
zdarzenia, do którego doszło
w nocy z 22 na 23 lipca w
lecznicy przy ulicy Skłodowskiej. – Kilka minut po godzinie 23.00 dyżurny naszej
komendy otrzymał zgłoszenie o nagłym zgonie w głubczyckim szpitalu. Na miejsce
natychmiast wysłano patrol,
który potwierdził zgłoszenie.
W jednym ze służbowych pomieszczeń znaleziono zwłoki
mężczyzny w średnim wieku
– informuje nadkomisarz Jolanta Chrzanowska, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
Zmarłym okazał się Jakub P.
anestezjolog, który od dwóch
lat znieczulał pacjentów
na salach operacyjnych i w

przyszpitalnym pogotowiu.
Lekarz zmarł wczesnym popołudniem, jednak jego zwłoki znaleziono dopiero przed
północą. – Smutnego odkrycia
dokonał jeden z pracowników
pogotowia – mówi nam dyrektor szpitala Adam Jakubowski.
– Lekarz ostatni raz był widziany około godziny 15.00.
Współpracowników zaniepokoiło, że kolega nie wychodzi
na korytarz, nie robi sobie nic
do jedzenia a w pokoju gra radio. Pokój zajmował sam, w
momencie znalezienia już był
martwy od kilku godzin, więc
nawet ewentualna reanimacja
nic by nie dała – dodaje.
Lekarze
przerwali milczenie
O śmierci 51-letniego lekarza na dyżurze powiadomił
nas jeden z pracowników
szpitala sugerując, że lekarz
pracował kolejną dobę bez
wytchnienia a do jego śmierci mogły przyczynić się środki
farmakologiczne, które mógł
zażyć. Przełożeni anestezjologa zaprzeczają, aby lekarz miał
jakiekolwiek uzależnienia. – Z
pewnością jako lekarz bym zauważył jego dziwne zachowanie, gdyby był pod wpływem

jakichkolwiek środków. To
był dobry lekarz, nie zawalał
swoich obowiązków – mówi
Tomasz Żorniak, zastępca
dyrektora szpitala do spraw
leczniczych. Jak ustaliliśmy,
mimo dobrej opinii o lekarzu,
po tragicznym zdarzeniu zarządzono inwentaryzację i
liczenie wszystkich środków
farmakologicznych w szpitalu. – To normalna procedura i
ostrożność – zapewnia dyrekcja.
Maratony w szpitalu
Jeden z lekarzy kontaktujący się z mediami i informujący o nieprawidłowościach,
zwracał uwagę, że Jakub P.
mógł być wycieńczony kilkudniowym dyżurem. Telewizja
TVN24 przeprowadziła rozmowę z anonimowym pracownikiem szpitala, który
twierdzi, że kolega „zmarł z
przepracowania – bo miał piąty dyżur z rzędu. (…) w tym
szpitalu to norma. Bardzo często były to dyżury cztero-, pięcio- a nawet siedmiodobowe
– mówił na antenie. Dyrekcja
szpitala jednak temu zaprzecza. Zmarły lekarz był zatrudniony w Głubczycach od lipca
2009 roku jedynie na tzw. kon-

FOT. ADRIAN CZARNOTA

Lekarz zmarł na dyżurze

Śledztwo wyjaśni, ile rzeczywiście trwały dyżury w głubczyckim pogotowiu

trakt, nie na umowę o pracę.
Wcześniej pracował w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa
Rostka w Raciborzu. – Nigdy
nie było z nim problemów, zapamiętałem go jako solidnego
pracownika. Nic nie wiem na
temat pogłosek o jego uzależnieniu czy korzystaniu ze
środków farmakologicznych
w szpitalu. To bzdura – mówi
Ryszard Rudnik, dyrektor raciborskiego szpitala. W piątek, przed śmiercią, lekarz od
rana znieczulił piątkę pacjentów. Ostatniego po godzinie
14.00.

Sekcja wyjaśni
Głubczyccy śledczy sprawdzają, czy w sprawie nie
doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci lekarza.
– Prowadzimy postępowanie
w tej sprawie. 25 lipca wykonano sekcję zwłok, jednak ze
względu na dobro sprawy nie
mogę ujawnić jej wyników
– ucina Artur Piela, zastępca prokuratora rejonowego
w Głubczycach. Równolegle
prokuratura przesłuchuje dyrekcję i pracowników szpitala
próbując ustalić, ile rzeczywiście trwały dyżurowe marato-

ny. Pobrano również materiał
do badań toksykologicznych,
które dadzą odpowiedź na
pytanie, czy lekarz wspomagał się jakimiś środkami na
dyżurze. – Jeśli badania toksykologiczne potwierdzą, że
był pod wpływem środków o
działaniu narkotycznym będę
zszokowany i zaskoczony
– przyznaje Tomasz Żorniak.
Ostatnie pożegnanie Jakuba P.
odbyło się 28 lipca w kaplicy
cmentarnej przy ulicy Francuskiej w rodzinnych Katowicach.
Adrian Czarnota
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NIE MASZ CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ? SUKIENKĘ!
Dostałaś właśnie zaproszenie na ślub do kuzynki i nie wiesz co na siebie włożyć …
Przeczytaj wywiad z projektantką
ﬁrmy VISSAVI Agatą Łokaj, którą
zapytaliśmy jak ubrać się na taką imprezę, aby dobrze się bawić i zostać
zauważoną wśród gości weselnych.
Pani Agato, od niedawna w CH
Plaza w Rybniku funkcjonuje salon

ﬁrmowy VISSAVI. Co pani proponuje swoim klientkom na tak wyjątkową okazję?
Najlepiej i najwygodniej na wesele włożyć sukienkę, do której można
dobrać bolerko lub żakiet na część
bardziej oﬁcjalną. Sukienka nie
powinna być w kolorze białym i

czarnym. Ja osobiście nie polecam
też zbyt błyszczących z cekinami i
innymi błyszczącymi kamieniami.
Dla kobiety pełnia szczęścia to
strój podkreślający jej ﬁgurę, a tuszujący mniej fajne elementy. I tak
odcięcie pod biustem tuszuje szerokie biodra i brak wcięcia w talii,

marszczenie na biuście dodaje objętości, minisukienka eksponuje ładne nogi, pasek podkreśla talię….
Sukienki z kolekcji VISSAVI są
z reguły uniwersalne – sprawdzą
się nie tylko na weselu, ale też wieczornym spacerze, spotkaniu towarzyskim a nawet w pracy. Dodatki

decydują o charakterze sukienki.
Chcę podkreślić, że w sklepie VISSAVI ubierze się każda kobieta w
każdym wieku, bo szyjemy od rozmiaru 36 do 44, a wybrane modele
do 46.
Alina Blok

www.vissavi.pl

Vissavi największy wybór sukienek w mieście

CH Plaza (parter), Rybnik ul. Raciborska 16
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RYDUŁTOWY – Orkiestra

KWK Rydułtowy – Anna z mażoretkami koncertowała w Chinach

Prawie dwa tygodnie spędziło w Chinach 17 muzyków
Orkiestry Dętej KWK Rydułtowy – Anna i 8 tancerek
zespołu Sukces. Artyści nie
pojechali na festiwal orkiestr
czy chociażby przegląd zespołów z różnych stron świata.
Koncertowali podczas światowej wystawy kwiatów i roślin
ozdobnych. Co ma górnicza
orkiestra do wystawy kwiatowej w Chinach? – Występy
artystyczne są zawsze dodatkiem do wielkich imprez. Tak
się dzieje również w Europie
czy w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że na wystawę
w Chinach było zaproszonych około 40 zespołów z
różnych stron świata. Nas
akurat polecił Fulvio Trifelli,
impresario z Rzymu, który
ma licencję na cały świat. Poleca organizatorom zespoły
pod konkretne typy imprez.
Współpracujemy z nim od
19 lat. Dzięki niemu byliśmy
wcześniej m.in. w Stanach
Zjednoczonych – mówi Jan
Wojaczek, dyrektor Orkiestry
KWK Rydułtowy – Anna.
Galowo
tylko wieczorem
Orkiestra wyruszyła z Rydułtów 12 lipca. Wróciła 25
lipca. Artyści występowali 4
dni dając dwa półgodzinne
koncerty dziennie. – Nie wie-

POWIAT

dzieliśmy dokładnie, czego
organizatorzy oczekują od
nas pod względem artystycznym. Dlatego przed wylotem
przygotowaliśmy szeroki program, w tym tańce narodowe.
Chcieliśmy pokazać polską
kulturę – mówi dyrektor orkiestry. Pierwszy występ dnia
mieli zawsze o godz. 18.00,
drugi o godz. 20.00. Tylko na
późniejsze koncerty muzycy
zakładali pełne galowe mundury górnicze. Wtedy nie było
już tak gorąco. Każdy występ
miał formę przemarszu w
barwnym korowodzie ulicą
przy terenach wystawy. Razem z nimi prezentowały się
miejscowe zespoły folklorystyczne. Muzycy w galowych
strojach górniczych budzili
wielkie zainteresowanie. Ludzie robili sobie z nimi zdjęcia. Najbardziej Chińczyków
intrygowało górnicze czako.
Przymierzali czapki z pióropuszami, pozowali w nich do
zdjęć.
Zwiedzanie
i wypoczynek
Wystawa kwiatów odbywała się w 8-milionowym
mieście Kxi’an położonym
1300 km od Pekinu. Poza
występami rydułtowicy zwiedzali i wypoczywali. Widzieli
m.in. słynną armię terakotową. Ogromne wrażenie wy-

FOT. TOMASZ RAUDNER

Dla Chińczyków górnicze
pióropusze to nowość

Rydułtowska ekipa z przedstawicielami gospodarzy

warły na nich rozwiązania
komunikacyjne – szerokie
ośmiopasmowe autostrady,
potężne mosty, znakomite
barwne oświetlenie obiektów. Dwa dni przed odlotem
spędzili w Pekinie. – Upał był

niemiłosierny. Człowiek był
spocony po kilku minutach.
A słońca nie było widać.
Wszystko przez gęsty smog.
W okolicy jest potężna liczba
zakładów, w których chyba
nie ma pozakładanych ﬁl-

trów. Opary dało się wyczuć
w powietrzu.
Sponsorzy pomogli
Pełny koszt pobytu łącznie
ze zwiedzaniem wzięła na siebie strona chińska. Rydułtowi-

cy musieli jedynie zapłacić za
samolot. Wydatnie pomogli
im sponsorzy. Dyrektor orkiestry nie ukrywa, że bez ich
wsparcia byłoby ciężko zorganizować wyjazd sporej jakby
nie patrzeć ekipy.
(tora)

– Znamy laureatów konkursu „Najciekawszy Maturzysta”

Poseł wybrał trzech maturzystów
i dał im staż w swoim biurze

FOT. TOMASZ RAUDNER

W poniedziałek 25 lipca poznaliśmy laureatów konkursu
„Najciekawszy Maturzysta”,
ogłoszonego przez posła Ryszarda Zawadzkiego. Komisja
wyłoniła troje maturzystów,
którzy mogą się poszczycić
nie tylko osiągnięciami w
nauce, ale przede wszystkim
aktywnością społeczną.

Uczestnicy uroczystego podsumowania konkursu w towarzystwie posła Zawadzkiego i Edyty Glenc,
naczelnika wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu

Wybrał wodzisławian
Tytuł „Najciekawszego Maturzysty” 2011 r. otrzymali:
Joanna Sauer, absolwentka
I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich w Wodzisławiu
oraz Katarzyna Pluta i Damian Kampik – absolwenci
II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycz-

nymi i integracyjnymi im.
ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu. Kameralna uroczystość uhonorowania laureatów
odbyła się w poniedziałek 25
lipca w wodzisławskim hotelu „Amadeus”. Poseł Zawadzki zaprosił na nią wszystkich
uczestników konkursu, którzy
spełnili wymagania formalne.
W nagrodę cała trójka otrzyma możliwość odbycia odpłatnego miesięcznego stażu
w biurze poselskim Ryszarda
Zawadzkiego w terminie dogodnym dla laureatów. Otrzymają za to wynagrodzenie w
wysokości ok. 1 tys. zł.
Angażują się
społecznie
Przypomnijmy, że konkurs

został ogłoszony przez posła
Ryszarda Zawadzkiego pod
koniec czerwca. Jego celem
było uhonorowanie tych
maturzystów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego, którzy poza
wysokimi wynikami i osiągnięciami w nauce, angażują
się społecznie. Z tego powodu wśród kryteriów oceny
kandydatów do tytułu znalazły się nie tylko oceny na
świadectwie maturalnym i
zaświadczeniu z Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej czy
też informacja o frekwencji
na zajęciach szkolnych, ale
także udokumentowana aktywność społeczna.
(red)
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– Droga prowadząca na teren budowy nowego kościoła na Wilchwach
nie ma odwodnienia, a chwasty na jej poboczu dawno przekroczyły metr wysokości
WODZISŁAW

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Woda z nowej drogi
zalewa kaplicę

– W trakcie ulewy płynie tutaj rwąca rzeka. Zbiera wszystko co napotka na drodze – mówi ks. Stanisław Czempka, budowniczy kościoła

Miasto zakończyło już remont pierwszej części drogi
prowadzącej do kaplicy na
Wilchwach. Jeszcze w tym
roku ma tutaj ruszyć budowa
kościoła pw. Św. Wawrzyńca,
patrona Wodzisławia. Droga
kosztowała miejski budżet
ponad 100 tys. zł. Jest równa
jak stół, nie posiada jednak
odwodnienia. Po intensywnych opadach, których ostatnio nie brakuje, woda zalewa
garaże znajdujące się poniżej,
kaplicę i plac budowy nowego kościoła. – Nie mamy już
siły. W nocy kopiemy rowy,
by uchronić kaplicę przez
zalaniem. Pięć razy woda
powaliła murek oporowy
chroniący ściany budynku. Podchodzi coraz bliżej.
Na wszelki wypadek pod
drzwiami do kaplicy założyłem uszczelki, aby nie zalało
wnętrza – mówi ks. Stanisław
Czempka, budowniczy nowego kościoła. Narzekają także

mieszkańcy. – Wszyscy pracują tutaj społecznie, często
od rana do wieczora. Kobiety sadzą kwiaty w obejściu,
dbają o roślinność. Co z tego,
skoro rwący potok, który się
tworzy w kilka minut wszystko zmywa. Jak tutaj się nie
złościć. Najbardziej cierpliwy
by nie wytrzymał. Przecież tę
drogę ktoś odebrał i nadzorował budowę – mówi Janusz
Skrzypiciel z Wilchw.
Kilku właścicieli
gruntu
Władze gminy twierdzą, że
uciążliwości są przejściowe.
Na drodze ma się pojawić
odwodnienie i oświetlenie.
Kiedy? Po zakończeniu remontu drogi na kolejnych
odcinkach. Kiedy to nastąpi?
Nie wiadomo. Być może pod
koniec 2012 r. – Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji, przed nami dwa kolejne.
Musimy najpierw uporządko-

wać sprawy własności gruntu – mówi Barbara Chrobok,
rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Wodzisławiu. Drugi odcinek drogi położony jest
na gruncie skarbu państwa.
Obecnie trwa podział terenu. Projekt podziału ma być
zakończony do połowy września. Droga na trzecim etapie
położona jest na gruntach
prywatnych. - Podział w tym
przypadku uzależniony jest
od uporządkowania kwestii
związanych z terenem skarbu
państwa. Jeśli go przejmiemy,
część chcielibyśmy przekazać
osobie prywatnej w zamian
za działkę pod trzeci etap drogi. Wymiana jest konieczna,
ponieważ osoba ta straciłaby
status rolnika – wyjaśnia Barbara Chrobok.
Obiecali, że będą
kosić
Droga budzi kontrowersje
także z innego powodu. –

Obiecali, że będą o nią dbać i
kosić trawę. Dzisiaj chwasty
mają ponad metr wysokości
i przenoszą się z pobocza na
moją posesję – denerwuje się
Janusz Skrzypiciel sąsiadujący bezpośrednio z drogą.
Do tej pory sam kosił trawę
na miejskim gruncie. – Nie
ma problemu. Mogę robić
to nadal, ale podnieśli drogę
i trudno się tam dostać zwykłą kosiarką – dodaje pan Janusz.
Urzędnicy twierdzą, że
Służby Komunalne Miasta
otrzymały już zlecenie na
wykoszenie trawy i uporządkowanie terenu po budowie
drogi na Wilchwach. – Nasze służby pojawią się tam w
tym tygodniu zaraz po uroczystym otwarciu pierwszego etapu drogi zbiorczej i po
festiwalu reggae, przy którym
mają także sporo pracy – zapewnia Barbara Chrobok.
Rafał Jabłoński

Zarobić na hałdzie
PSZÓW Przy zapożaro-

wanej hałdzie ma powstać
zakład do odzysku czerwonego łupka. O uruchomienie
produkcji stara się ﬁrma rekultywująca hałdę. Przedsiębiorca początkowo ubiegał się
w urzędzie miasta o pozwolenie na zlokalizowanie zakładu
na hałdzie. Burmistrz nie zgodził się. – Nie mogliśmy dać
pozytywnej opinii, ponieważ
plan zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie za-

brania prowadzenia odzysku
na tym obszarze. Poszliśmy
jednak ﬁrmie na rękę. Wymyśliliśmy, że może prowadzić tę
działalność zaraz przy hałdzie,
na naszym terenie przeznaczonym w planie pod wysypisko śmieci – mówi Marek
Hawel. Burmistrz zapewnia,
że uruchomienie działalności
nie powiększy mieszkańcom
uciążliwości z powodu życia
przy hałdzie. Jest to teren odsunięty od ludzkich siedzib.

Na razie urząd jedynie użycza teren na 3 miesiące. W
tym czasie przedsiębiorca
ma pozałatwiać formalności.
Dopiero, kiedy będzie dysponował odpowiednimi zezwoleniami, burmistrz podpisze
z nim umowę dzierżawy ze
stawką około 10 tys. zł netto
miesięcznie. Wtedy też ruszyłoby odsiewanie czerwonego
łupka z hałdy.
Dzierżawa będzie trwać tak
długo, jak długo ﬁrma uzna,

że odzysk łupku jest opłacalny. Miasto zarobiłoby na
wynajmowaniu terenu około 10 tys. zł netto miesięcznie. - Zachowamy kontrolę,
dzięki czemu możemy wypowiedzieć dzierżawę, jeśli coś
będzie nie tak – zapewnia
burmistrz. Tłuczeń nadaje się
głównie do podbudowy dróg.
Z drugiej stronyﬁrma liczy, że
wywożenie skały do odsiewu
ułatwi wygaszanie hałdy.
(tora)

– Nowy system ratownictwa medycznego – Wodzisław po staremu, Rybnik i Racibórz ze zmianami
REGION

Szybciej do rannego
W naszym województwie działa już nowy system
państwowego ratownictwa
medycznego. Jak zapewnia
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, jest nowocześniejszy,
sprawniejszy i bliższy klientowi od dotychczasowego.
Przejawem zmian jest nowe
miejsce stacjonowania 5
zespołów podstawowych i
specjalistycznych, mówiąc
prościej – karetek z personelem. Dwa dotyczą naszego
regionu. Jeden zespół podstawowy przeniósł się z Rybnika
do Świerklan. Z kolei z Raciborza do Krzyżanowic został
przesunięty zespół specjalistyczny. Żadne zmiany nie
zaszły w funkcjonowaniu ratownictwa w powiecie wodzisławskim. Obecność zespołów
wyjazdowych w szpitalach w
Wodzisławiu i Rydułtowach
odpowiednio
zabezpiecza
mieszkańców i jest zgodna z
założeniami nowego systemu.
– Można powiedzieć, że wyprzedziliśmy wprowadzony
system o półtora roku – mówi
Wieńczysław Kuklewicz, szef
ratownictwa medycznego w
ZOZ w Rydułtowach.
Liczba zespołów wyjazdowych bez zmian
System, jak tłumaczy wojewoda, bazuje na 15 silnych
rejonach operacyjnych z 13
dysponentami zespołów ratownictwa. Do tej pory w województwie śląskim były 22
rejony operacyjne z 22 dysponentami. W nowym systemie
nie zmieniła się liczba zespo-

łów operacyjnych. Nadal jest
ich 154 – 75 specjalistycznych i 70 podstawowych.
Karetki zakontraktowane w
tym systemie przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą
wyłącznie świadczyć usługi z
zakresu ratownictwa medycznego. Wieńczysław Kuklewicz
tłumaczy, co to oznacza. Karetki powinno się wzywać w
przypadkach bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia. –
Nie można wzywać karetki do
osoby, która gorączkuje drugi
dzień – mówi szef ratownictwa z Rydułtów.
Sprawdzają, czy działa
jak należy
System maksymalnie skraca czas dojazdu karetki do
chorego i jego transportu
do szpitala. Ma być bardziej
wydolny także w przypadku
zdarzeń masowych, jak np.
katastrofy na drogach czy w
zakładach przemysłowych.
W pierwszym okresie funkcjonowanie systemu monitorują
obserwatorzy wyznaczeni
przez wojewodę. Sprawdzają,
czy wszystko działa jak należy,
czy też trzeba coś poprawić.
Dysponentów
zespołów
ratownictwa
medycznego
wybrał Narodowy Fundusz
Zdrowia w konkursie ofert.
Kontrakty zostały podpisane
do końca 2012 r. W 2011 r.
budżet państwa przeznaczył
w województwie śląskim na
działalność systemu państwowego ratownictwa medycznego 187 mln złotych.
(tora)

– Dokładasz do budowy
mieszkania, płacisz ok. 800 zł czynszu
i zostajesz właścicielem swojego M. To
propozycja władz miasta i Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.
WODZISŁAW

Prezydent sonduje jakie jest
zainteresowanie
budownictwem społecznym?
Prezydent Wodzisławia w
porozumieniu z Instytutem
Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach
zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej nowego budownictwa mieszkaniowego
na terenie miasta.
Przyszli
zainteresowani
najemcy będą partycypować
(od 20 do 50%) w kosztach
budowy i staną się docelowo
właścicielami mieszkań po zakończeniu inwestycji. Stawka
miesięcznego czynszu oscylować będzie w granicach od
14 do 20 zł/m2 (średnio 800 zł
miesięcznie) zawierając już
w sobie spłatę zaciągniętego
kredytu. Miesięczny czynsz

nie powinien przekraczać
25% miesięcznych dochodów
netto gospodarstwa domowego najemcy, aby nie utraciło
płynności ﬁnansowej. Nie
wiadomo jeszcze w jakim
miejscu mieszkania byłyby
budowane.
Można już wypełniać ankietę, na podstawie której władze
miasta zorientują się ilu jest zainteresowanych. Ankiety można pobrać w urzędzie miasta
lub na stronie internetowej
miasta. Wypełnione należy
składać do 6 września w urzędzie miasta (ul. Bogumińska
4B, w biurze obsługi klienta
– parter, pokój nr 115).
(red)

10 gminy
POWIAT

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 sierpnia 2011 r.

– Cykl wakacyjny – jak wypoczywają włodarze gmin powiatu wodzisławskiego. Rozpoczynamy od wójta Mszany.

Samorządowcy na wakacjach
Wójt Mszany, Mirosław Szymanek, od czterech lat, wraz
z całą rodzinką – żoną i trzema córkami, spędzał wakacje
aktywnie, podróżując kamperem, czyli autokempingiem.
Jest bowiem zapalonym caravaningowcem.– Dzięki takiej
formie wypoczynku można
bardzo dużo zwiedzić, poobserwować życie w małych
miejscowościach – mówi.
– Podróżując, w jednym miejscu nie zatrzymywaliśmy się
nigdy dłużej niż trzy dni.
Jedziemy pod prąd!
Jednak po dwóch tygodniach za kółkiem można
czuć się zmęczonym, tym
bardziej, że państwo Szyman-

kowie potraﬁli w tym czasie
przejechać nawet 4,5 tysiąca
kilometrów. Ale z drugiej strony, ile niesamowitych wrażeń i
przygód może spotkać caravaningowców! Wójt Szymanek
wspomina, jak to w ubiegłym
roku, pewnej nocy dotarli na
przedmieścia Wiednia. Chcieli dostać się do centrum, dlatego kierowali się znakami z
takim napisem. – Była druga,
trzecia w nocy. Byłem już trochę zmęczony – wspomina
wójt Mszany. – Cały czas jechałem według tabliczek z
napisem centrum. Nagle wjechałem… na teren centrum
handlowego, z jednokierunkowymi drogami – śmieje się.
– Po 15 minutach zjawiła się

– Gmina otrzymała od wojewódzkiego konserwatora zabytków dotację na zabytkową szkołę w Połomi
MSZANA

50 tys. zł – taką kwotę wojewódzki konserwator zabytków przekazał na renowację
zabytkowej szkoły w Połomi.
Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na na odnowienie
elewacji budynku, którego
całkowite koszty remontu
wyniosą około 2 mln 600
tys. zł. Odbiór budynku ma
nastąpić jesienią tego roku.
W zabytkowej szkole swoją siedzibę znajdzie ośrodek
zdrowia, Ośrodek Pomocy
Społecznej i bank. Jedna
duża sala z zabytkowym
murem pruskim zostanie
wykorzystana na organizację różnego typu wernisaży.
Połomska szkoła datowana
jest na rok 1878. Nowy budynek szkolny powstał w sołectwie w 1995 roku.
(abs)

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Szkoła uratowana

Tak będzie wyglądała szkoła
po zakończonym remoncie

policja, która nas stamtąd wyprowadziła. I tak, konwojowani przez stróżów prawa, około
trzech kilometrów jechaliśmy
pod prąd jednokierunkowymi
drogami. Na szczęście jakoś
się wytłumaczyłem policji i
mandatu nie dostałem.
Ale ciasno
Podczas innej z wypraw, we
Włoszech, droga była tak wąska i kręta, że jechać nią było
bardzo trudno. W pewnym
momencie na trasie pojawił
się most, ale tak wąski i niski, że nie wiadomo było czy
kamper państwa Szymanków
zdoła tamtędy przejechać. Ich
autokemping ma bowiem ponad trzy metry wysokości. –

Musiałem wtedy zmierzyć ten
most. Przejechać się dało, ale
na centymetry z każdej strony
mostu – wspomina wójt.
Dzięki caravaningowi państwo Szymankowie zwiedzili
m.in. Włochy, Korsykę, Węgry,
Słowację, Austrię, czy Niemcy. Ale w tym roku córki pana
wójta postanowiły spędzić wakacje bez rodziców. Małżonkowie zastanawiali się więc
jak spędzić ten czas. I wtedy
w ofercie last minute znaleźli bardzo korzystny cenowo
wyjazd na tydzień do Portugalii. – Na początku bardzo
brakowało nam dzieci, bo od
21 lat były to nasze pierwsze
wakacje bez nich – mówi wójt
Szymanek.

– Gmina planuje spotkanie
z Zarządem Dróg Wojewódzkich

Samorządowcy ponaglają
w sprawie remontu drogi
Rada Gminy Marklowice,
wspólnie z prezydentem Wodzisławia, burmistrzem Radlina
i wójtem Świerklan zaprosiła do
dyskusji przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Spotkanie ma odbyć
się w Marklowicach, podczas
sesji rady gminy – 31 sierpnia, a dotyczyć ma sposobu
naprawy drogi wojewódzkiej,
obejmującej odcinek od Stacji
Ratowniczej w Wodzisławiu
(ul. Marklowicka), przez ulicę
Wyzwolenia w Marklowicach,
aż do węzła autostradowego w
Świerklanach.
Każdy, kto kiedykolwiek
miał okazję jechać tym odcinkiem drogi wojewódzkiej wie,
że jest ona w fatalnym stanie.
Dziury w nawierzchni i niezliczone muldy nie tylko obniżają

komfort jazdy kierowców, (jeśli
o takowym można tu w ogóle
mówić), ale po prostu stanowią
niebezpieczeństwo dla podróżujących. Samorządowcy, zapraszając ZDW na spotkanie,
chcą omówić sposób naprawy drogi. – Chcemy wiedzieć,
czy prace projektowe zostały
rozpoczęte – mówi Tadeusz
Chrószcz, wójt Marklowic. –Ta
droga to nie jest problem gmin,
przez które ona przechodzi, ale
właśnie ZDW, która nią zarządza. Wójt Chrószcz nie ukrywa,
że gminy chcą ponaglić ZDW
do generalnej naprawy tej drogi na wspomnianym odcinku.
Jest to bowiem bardzo uczęszczany trakt, z którego korzystają mieszkańcy całego powiatu,
a także osoby spoza niego.

się bawili również w deszczu
– przekonuje podharcmistrz
Bronisław Kwiatoń, szef czyżowickiej drużyny. Obok zajęć na
terenie samej bazy i wędrówek
po najbliższej okolicy harcerze
zwiedzali skansen w Szymbarku, Gdańsk i Gdynię. Uczestniczyli w spływie kajakowym
rzeką Piaśnicą na odcinku od
Jeziora Żarnowieckiego do jej
ujścia w Bałtyku.
Czyżowiccy harcerze nie
wykluczają powrotu do Szklanej Huty w przyszłym roku.
Na razie są zajęci ostatnimi
przygotowaniami do wielkiego jubileuszu harcerstwa w
Czyżowicach, które w tym
roku obchodzi osiemdziesięciolecie. Uroczystości odbędą
się 9-11 września.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

go pozostanie w pamięci członków 16. Drużyny Harcerskiej
im. Żwirki i Wigury. Druhowie
gościli w dniach 30 czerwca –
15 lipca w pięknej nadmorskiej
stanicy w Szklanej Hucie należącej do Hufca Lębork. Harcerze bawili się w rozbitków na
wyspie. Taki program wymyślili im instruktorzy. Na obozie
przebywały również dzieci z
gminy Gorzyce niezwiązane
z harcerstwem oraz dzieci,
które z racji kiepskiej sytuacji
materialnej rodziców nie mogłyby wyjechać na podobny
wypoczynek. W sumie dwa
tygodnie nad morzem spędziło 47 dzieci. – Na obozie nie ma
czasu na nudę i to niezależnie
od pogody. Harcerze świetnie

których smak, jak mówią, jest
niepowtarzalny.
Niestety, na wakacyjne
wspomnienia nie udało nam
się namówić wójta Marklowic
Tadeusza Chrószcza. – Z tegorocznego urlopu wykorzystałem 14 dni – powiedział nam
tylko, dodając, że z reguły co
roku wykorzystuje przysługujący mu urlop, bo nie należy
do ludzi, którzy uważają się
za niezastąpionych. Pan wójt,
jak nam powiedział, czasem
wypoczywa na terenie kraju,
a czasem za granicą. W tym
roku chce jeszcze wykorzystać parę dni na odpoczynek.
Anna Burda-Szostek

Za tydzień opowieści
kolejnych samorządowców

MARKLOWICE

Harcerze na wyspie rozbitków
CZYŻOWICE Ten obóz dłu-

Grillowane szproty i
słodkie pomarańcze
Małżonkowie
zwiedzili
południe Portugalii, z miejscowością Faro, w regionie Algarve, gdzie głównie
wypoczywają Anglicy. Jak
przystało na wakacje, zwiedzali, kąpali się w morzu,
delektowali
miejscowym
przysmakiem – grillowanymi szprotami i degustowali,
charakterystyczne dla tego
regionu Portugalii, lekkie
wino Verde, produkowane
z niedojrzałych owoców winogron. Z podróży do domu
przywieźli córkom, zgodnie
z ich życzeniem, tamtejsze
owoce – pomarańcze, mango, nektaryny i brzoskwinie,

Obóz nie może obejść się bez śpiewania piosenek

(abs)

Marklowice
rozpoczynają budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków
MARKLOWICE – Gmi-

na Marklowice podpisała z
Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska umowę pożyczki na kwotę 450
tys. zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na budowę
kanalizacji. Umowa zakłada, że w 80 proc. zostanie
ona sﬁnansowana z pożyczki WFOŚ. Różni się
ona od dotychczasowych,
zawieranych w innych
gminach, które stosowały
zasadę dotowania osób ﬁzycznych.
Gmina wybuduje
na twoim
W Marklowicach przed
trzema laty opracowana
została koncepcja całościowego rozwiązania problemów kanalizacyjnych w
gminie. Teraz o pieniądze
nie będą musieli starać
się poszczególni gospodarze, ale właśnie gmina. To
ona będzie podpisywała z
mieszkańcami umowy na
użyczenie gruntu, potem
budowała na posesjach
oczyszczalnie,
których
będzie właścicielem. A
później za określoną odpłatnością gmina będzie
je użyczała na 10 lat mieszkańcom. Ich koszty partycypacji w przedsięwzięciu
nie przekroczą 20 proc.
całości kwoty i powinny
zmieścić się w 3 tys. zł.
Cała reszta ﬁnansowana
jest z pożyczki WFOŚ. Dodatkowo gmina liczy, że
połowa tej kwoty zostanie

umorzona, połowa zaś będzie miała charakter pożyczki na preferencyjnych
warunkach.
Zakończenie jeszcze
w tym roku
W gminie Marklowice
jest około 370 budynków,
które kwaliﬁkują się do
stworzenia przy nich mikrooczyszczalni. Do pierwszego etapu ich budowy
zgłosiło się 31 właścicieli
posesji. Ich oczyszczalnie
mają być gotowe do końca
listopada. Budowę będzie
prowadził Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. On też będzie się
zajmował instruktażem
mieszkańców, dotyczącym
prawidłowej eksploatacji
urządzeń, np. używania
w gospodarstwie danych
środków chemicznych.
Bowiem
przydomowe
oczyszczalnie, które powstaną w Marklowicach
będą jednymi z najnowocześniejszych, a co za
tym idzie wymagały będą
szczególnego traktowania. Jak mówi wójt Tadeusz Chrószcz, ten system
urządzeń kanalizacyjnych
jest bardziej restrykcyjny
w użytkowaniu, ale też o
wiele bardziej ekonomiczny w eksploatacji.
Gmina zakupiła już beczkę
do wywozu nieczystości.
Punkt zlewczy będzie się
znajdował na granicy Marklowic i Wodzisławia.
(abs)

gminy 11
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– Od poniedziałku 1 sierpnia na drogi wyjadą autobusy powiatowych przewozów pasażerskich, które kursować będą według zmienionych rozkładów jazdy oraz skorygowanych tras
GODÓW

Jest porozumienie – starosta
uruchamia autobusy do Godowa

Dojadą
w nowe miejsca
W miejsce zlikwidowanych
połączeń pojawią się uruchomione przez starostwo
przewozy pasażerskie obsługiwane przez PKS Racibórz.
– Będzie więcej połączeń,
nowocześniejsze autobusy,
kursy w weekendy oraz linie,
które dojadą do miejsc dotąd nieobsługiwanych przez
publiczną komunikację autobusową – mówi Tadeusz
Skatuła.
Od 1 sierpnia w trasę do Jastrzębia-Zdroju wyruszą autobusy komunikacji powiatowej
na dwóch liniach. We wrześniu zostanie uruchomiona
kolejna.
Pierwsza linia będzie kursować trasą dotąd obsługiwaną
przez PKS Rybnik, tj. przez

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Zmiany są konieczne, ponieważ z początkiem sierpnia PKS Rybnik rezygnuje z
kursów do Godowa. To spory
problem dla blisko trzynastotysięcznej gminy. Przerwy
w komunikacji na terenie
tej miejscowości jednak nie
będzie. Przez miesiąc wodzisławski starosta Tadeusz
Skatuła negocjował warunki
uruchomienia nowych linii
z PKS Racibórz i miastem
Jastrzębie-Zdrój. W środę 27
lipca podpisano oba porozumienia.

Ze strony powiatu umowę podpisał starosta Tadeusz Skatuła, ze strony PKS Racibórz Kazimierz
Kitliński, prezes tej ﬁrmy

nazjum Nr 2 i dworzec PKP.
Autobusy obu linii, inaczej
niż w przypadku połączeń
obsługiwanych przez PKS
Rybnik, kursować będą także w soboty, a po wakacjach
– również w niedziele.
Od września ruszy trzecia linia powiatowych przewozów
pasażerskich. Będzie ona kursować wyłącznie w dni nauki szkolnej z Wodzisławia
przez Turzę Śl., Podbucze,
Krostoszowice i Skrzyszów
(strefa gospodarcza) do Szotkowic – Pętli. Tam, pasażerowie chcący się dostać do

wodzisławskie osiedle 1 Maja,
Skrzyszów, Krostoszowice, Godów, Gołkowice i Skrbeńsko.
Druga przebiegać będzie
przez Czyżowice, Gorzyce,
Łaziska, Godów i Gołkowice.
Ta linia w godzinach porannych (w kierunku z Jastrzębia
- Zdroju do Wodzisławia) oraz
popołudniowych (w kierunku z Wodzisławia do Jastrzębia-Zdroju), zanim zatrzyma
się na dworcu autobusowym
w Wodzisławiu, objedzie miasto przez os. Dąbrówki (obok
supermarketu Carrefour),
ul. Matuszczyka, szpital, Gim-

centrum Jastrzębia-Zdroju,
przesiądą się do skomunikowanych z nią autobusów linii
107, należącej do MZK w Jastrzębiu-Zdroju. Dodatkowo
autobusy te będą kursować
ul. Wodzisławską w Turzy
Śląskiej, a nie jak dotychczas
ul. Bogumińską, co znacznie
skróci drogę do przystanku.
Bilety po nowemu
Wprowadzone będą bilety
strefowe, pozwalające po cenie zryczałtowanej poruszać
się w granicach danej strefy.
W pierwszej z nich (obejmują-

Nie zmarnują unĳnej dotacji?
sać umów na przyjęcie dotacji
– wyjaśnia Wioletta Langrzyk
z urzędu gminy.
Inwestycjami wprowadzonymi do budżetu, współﬁnansowanymi z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 będą rewitalizacja
terenu osiedla familoków na
Kolonii Fryderyk za około 2,2
mln zł, zagospodarowanie terenu przy basenie Nautica za
1,7 mln zł, remont budynku
sportu i boiska w Turzy za 1,1
mln zł oraz stworzenie parku
wiejskiego naprzeciw remizy
strażackiej w Olzie. Jedynie

CO ZAMIERZAJĄ ZROBIĆ
– Rewitalizacja terenu na osiedlu familoków
zakłada zagospodarowanie obejść budynków
mieszkalnych, budowę boiska wielofunkcyjnego, montaż piłkochwytów i ogrodzenia, budowę
placu zabaw, roboty instalacyjno-elektryczne
oraz oświetlenie alejek.
– Zagospodarowanie terenu przy krytej pływalni w Gorzycach oznacza przygotowanie sporego placu zabaw łącznie z nasadzeniami roślin,
oświetleniem i instalacjami.

na”, z którego część wyposażona będzie w klimatyzację.

Nowych linii ma być
więcej
Na podstawie zawartej
umowy PKS Racibórz do
końca lipca przyszłego roku
wykona 265 tys. kilometrów,
co w dni nauki szkolnej daje
ponad tysiąc kilometrów
dziennie. Starostwo za 1 km
zapłaci złotówkę, więc koszty
wyniosą 265 tys. zł.
Innym równie ważnym
aspektem jest deklaracja prezesa PKS-u, iż zwiększając
liczbę kursów obsługiwanych
przez przedsiębiorstwo, raciborski przewoźnik zamierza
zatrudnić część kierowców z
likwidowanego PKS w Rybniku. Dzięki dzisiejszej umowie
pracę może znaleźć już teraz
10 kierowców.
Docelowo od stycznia 2012
r. Powiat Wodzisławski zamierza uruchomić 8 linii
przebiegających przez teren
gmin, które nie wstąpiły do
MZK w Jastrzębiu-Zdroju,
tj. Godowa, Gorzyc i Lubomi.
Z tego powodu w Starostwie
Powiatowym w Wodzisławiu
podejmowane są działania
zmierzające do wyłonienia
w przyszłym roku jednego,
generalnego, operatora, który
obsługiwać będzie wszystkie
linie powiatowej komunikacji
publicznej.
(raj)

– Ośrodek Pomocy Społecznej
uzyskał doﬁnansowanie do świetlic środowiskowych

MSZANA

Finansowy zastrzyk
z urzędu
marszałkowskiego

FOT. TOMASZ RAUDNER

GORZYCE Wszystkie 4 projekty, na które gmina dostała
unijne wsparcie, będą realizowane w pełnym wymiarze.
Taki jest przynajmniej zamiar
wójta Piotra Oślizło, który
zaproponuje radzie wprowadzenie zadań do tegorocznego
budżetu gminy. Powinno się to
stać już 4 sierpnia na zwołanej specjalnie z tego powodu
sesji rady gminy. Inwestycje
będą jednak realizowane od
przyszłego roku. – Musimy je
wprowadzić do tegorocznego
budżetu. To wymóg formalny.
Inaczej nie moglibyśmy podpi-

cej teren jednej miejscowości)
za przejazd zapłacimy 3 zł. W
drugiej z kolei, obejmującej
dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości, zapłacimy 4,50 zł.
Obok biletów miesięcznych,
których dystrybucję zorganizuje PKS, wprowadzamy dodatkowo 20 procentową ulgę
na bilety jednorazowe dla
uczniów z ważną legitymacją szkolną, a także zupełnie
nowy rodzaj biletu – miesięczny bilet dla gimnazjalisty za
40,80 zł.
Połączenia powiatowych
przewozów pasażerskich w
zdecydowanej większości
będą skomunikowane ze sobą
i innymi połączeniami, np. w
kierunku Katowic. Dodatkowo w Godowie, przy urzędzie
gminy, powstanie minicentrum przesiadkowe. Dzięki
temu pasażerowie udający
się np. z Jastrzębia-Zdroju do
Gorzyc nie będą musieli oczekiwać, jak dotychczas, na bezpośrednie połączenie, lecz
będą mogli wsiąść do autobusu jadącego przez Skrzyszów,
aby w Godowie przesiąść się
na skomunikowany z nim autobus do Gorzyc. Wszystko to
w ramach jednego biletu.
Poprawi się zdecydowanie
komfort podróży. PKS Racibórz, który obsługiwać będzie
połączenia, korzystać będzie z
nowoczesnego taboru marki
Mercedes czy Autosan „Soli-

Nautica jest już atrakcją samą w sobie, tym niemniej władze
Gorzyc dokładają kolejne. Jest już kompleks boisk orlik. Plac
zabaw stanie się kolejną atrakcją.

realizacja zadania w Turzy
już się rozpoczęła. Pozostałe
trzy ruszą w przyszłym roku.
Gmina musi się z nimi uwi-

– Remont budynku sportu, kultury i rekreacji
wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej – zadanie
podzielone na dwa etapy. Pierwszy to remont
budynku LKS. Drugi to remont boiska obejmujący roboty rozbiórkowe, wykonanie drenażu i
nowej nawierzchni, ciągów pieszych, trybuny,
ogrodzenia i nasadzenia zieleni.
– Budowa Parku Wiejskiego przy OSP Olza obejmuje budowę muszli koncertowej, sanitariatów,
zabudowę małej architektury, montaż instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia.

nąć w dwa lata. Cztery nowe
inwestycje o łącznej wartości
około 5,7 mln zł mogą postawić pod znakiem zapytania
inne zadania, które czekają na
realizację. Gmina, której budżet po stronie wydatków już
teraz trzeszczy, może sobie nie
poradzić z wszystkimi obciążeniami. Dziś, jak mówi Wioletta
Langrzyk, za wcześnie dywagować, czy jakiekolwiek inne
inwestycje zostaną odłożone
lub zmniejszone. Będą na ten
temat dywagować radni z wójtem podczas ustalania przyszłorocznego budżetu gminy.
(tora)

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał ponad 26 tysięcy
zł z urzędu marszałkowskiego.
Pieniądze uzyskane z programu „Wzmacnianie gminnych
świetlic i klubów dla dzieci i
młodzieży” zostaną przeznaczone na działalność świetlicy środowiskowej. – Od
września tego roku chcemy
zatrudnić psychologa i socjoterapeutę – mówi Elwira
Palarczyk, dyrektor OPS-u.
– Będą u nas pracować przez
cztery miesiące.
Placówka planuje także organizację warsztatów etnologicznych dla dzieci, pikniku
rodzinnego oraz jednodniowych wycieczek, w tym jednej
integracyjnej. Oprócz tego uzy-

skane środki (która placówka
otrzyma we wrześniu br.)
pozwolą na zakup posiłków
dla dzieci i komputera stacjonarnego. Kwota, jaką urząd
marszałkowski wsparł OPS
w Mszanie, to dla tej placówki
znaczące wsparcie, bowiem
jej roczny budżet, który zostaje
przeznaczony na działalność
świetlicy środowiskowej dla
dzieci, to około 55 tys. zł.
Obecnie do świetlicy
znajdującej się w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Połomi uczęszcza 12 dzieci
z tej miejscowości oraz z Gogołowej. Zajęcia odbywają się
codziennie, w godz. od 13.00
do 17.00.
(abs)

12 weekend
WODZISŁAW
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– Na festiwalu reggae było gorąco mimo chłodu

Tłumy tańczyły w rytm reggae

United Flavour

FOT. DAWID LACH (9)

Tysiące młodych osób bawiło się 29 i 30 lipca na 8. Reggae Festiwalu Najcieplejsze
Miejsce Na Ziemi. Na scenie
wystąpiła plejada wykonawców krajowych i zagranicznych, m.in. Tabu, Habakuk,
United Flavour. Największe
tłumy zbierały się podczas
koncertów wieczornych i
nocnych. Przed sceną było
tłocznie i gorąco. Ale, jak
mówią ochroniarze, zabawa
była kulturalna. Obyło się bez
ekscesów. Jedyne zdarzenie,
które mogło zakłócić porządek, zarejestrował w sobotnią
noc miejski monitoring. Grupa młodych ludzi wracająca
z festiwalu wyrywała kwiatki na rynku. Straż miejska ani
policja nie odebrały żadnych
zgłoszeń o naruszeniu ciszy
nocnej. Widocznie festiwal,
który w poprzednich latach
budził spore kontrowersje
wśród części mieszkańców z
racji koncertów kończących
się grubo po północy, stał się
imprezą akceptowaną przez
wodzisławian. Być może pomógł też apel prezydenta Mieczysława Kiecy, który prosił o
dwa dni wyrozumiałości. Na
festiwal tradycyjnie zjechali
młodzi ludzie z różnych stron
kraju. Niestety okazało się, że
niektóre osoby miały ze sobą
narkotyki. W sobotę policja
ujawniła cztery przypadki
posiadania marihuany. 25-latek z powiatu głubczyckiego
miał przy sobie 0,4 grama marihuany. Dwóch 19-latków z

Natural Dread Killaz Sound System

NDK

Żor posiadało 1,6 grama tego
narkotyku, a ich rówieśnik z
powiatu rybnickiego miał 1,7
grama środka odurzającego.
(tora)

Jednym z hitów NDK jest Biba

Perkusista Jaro...

Jednym z sobotnich wykonawców była grupa Naaman

...i Carmen z United Flavour

Pirotechnika wzbogacała muzykę

Tabu dało jeden z najlepszych koncertów podczas festiwalu

weekend 13
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SKRBEŃSKO

– Spotkanie motocyklistów i festyn rodzinny

Warkot motorów i szum deszczu

lowanie i pokaz jazdy na pojeździe segway. Wystąpił zespół
Blue Set. Na imprezie bawiło
się około 500 osób. Niestety,
następnego dnia podczas festynu rodzinnego frekwencja
była znacznie niższa. Lało
niemiłosiernie. Główną atrakcję festynu – zawody konne
w skokach przez przeszkody
przyszli zobaczyć tylko najwytrwalsi. Do rywalizacji, z
powodu fatalnej pogody, nie
stawili się także Czesi. Zawody,
w których uczestniczył Ludowy Jeździecki Klub Sportowy Eldorado ze Świerklan
oraz stajnia Tynka ze Skrzyszowa, wygrała Sonia Fiałka
z Eldorado. Drugie miejsce
zajęła Barbara Strenczek ze
Skrzyszowa. Na zakończenie
odbył się pokaz ujeżdżania
koni w wykonaniu grupy z Gliwic. W związku z paskudną
pogodą na festynie zabrakło
zapowiedzianych atrakcji dla
dzieci. Dlatego państwo
Jergasowie zapraszają
na powtórkowy festyn,
z dmuchanymi zamkami, loterią fantową
i malowaniem twarzy.
Impreza odbędzie się
w sobotę, 6 sierpnia
na polanie za Cafe
Bar Relaks. PocząDużym zainteresowaniem cieszyła
tek o godz. 14.00.
się jazda na segway

(abs)

FOT. JPAWEŁ TOMAS (3)

Państwo Waltrauda i Gerard
Jergas Cafe Bar Relaks już trzeci
raz zorganizowali Przygraniczne Spotkanie Motocyklistów i
festyn rodzinny. W sobotę 30
lipca polana za barem zapełniła się 260 motocyklami z
Polski, Czech i Słowacji. Motocykliści wzięli udział m.in. w
paradzie na
terenie gminy.
Było
g r ilteż wielkie

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Na polanie za Cafe Bar Relaks ustawiło się 260 motocykli

Atrakcją festynu były zawody konne w skokach przez przeszkody

Parada ulicami gminy

Pamiątkowe zdjęcie zaangażowanych w program aktywności lokalnej

Strażnik znakuje rower

RADLIN Setki mieszkańców

przyszły na trzeci festyn kulturalno-integracyjny na Szluchcie 30 lipca. Ośrodek Pomocy
Społecznej organizujący festyn
postarał się o wiele atrakcji. Godzinny występ dała Orkiestra
Dęta KWK Marcel pod batutą
Franciszka Magiery. Strażacy z
OSP Biertułtowy razem z eki-

Dzieci puszczały wielkie bańki

pą OSP Koksowni Radlin dawali pokaz gaszenia. Strażnicy
miejscy demonstrowali znakowanie rowerów. Mieszkańcy,
którzy akurat mieli rowery
mogli skorzystać z darmowego grawerowania. Podobał
się pokaz dalekowschodnich
sztuk walki w wykonaniu
zawodników klubu Ronin.

OPS Radlin podczas festynu
świętował sukces – wręczenie
certyﬁkatu jakości Centrum
Aktywności Lokalnej CAL.
- Jesteśmy drugim ośrodkiem
na Śląsku, który otrzymał ten
certyﬁkat – cieszyła się Krystyna Kryszewska, dyrektor
radlińskiego OPS. Placówka
została wyróżniona przez Sto-

warzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej za
projekt Nowe Horyzonty, integrujący mieszkańców Radlina.
Barbara Magiera, burmistrz
Radlina mówiła, że dowodem
zaangażowania pracowników
ośrodka na rzecz aktywizowania ludzi jest duża liczba osób
na festynie. – Pamiętam, że
na pierwszym festynie była
niewielka grupa. Jeśli w kolejnych latach będzie was tak
dużo jak dziś, a nawet więcej,
to jest dowód, że warto podejmować te działania. Powiem
jeszcze, że takich festynów w
Radlinie jest więcej. Ale ten jest
wyjątkowy. Wy sprawiacie, że
organizatorzy nie mają wiele
do roboty. Bardzo im pomagacie. Wspólnym wysiłkiem
można wiele zrobić – mówiła burmistrz Magiera. Prosiła
jednocześnie mieszkańców o
uszanowanie Szluchty. Miasto
włożyło dużo pieniędzy w jej
zagospodarowanie na miejsce
spotkań mieszkańców i zabaw
dzieci. – Być może będą kolejne atrakcje. Ale w ostatnim
czasie było tu dużo zniszczeń.
Dlatego to państwo musicie
nam pokazać, że wam na tym
miejscu zależy – mówiła Barbara Magiera.
(tora)

Niepogoda
nie wystraszyła
mieszkańców
CZYŻOWICE Mimo opa-

dów deszczu około pół tysiąca dorosłych osób i sporo
dzieci przybyło w niedzielę
31 czerwca do Wiejskiego
Domu Kultury na polsko-czeski festyn Przygranicznie-Turystycznie. Mieszkańcy z
zainteresowaniem oglądali
prezentację multimedialną
o atrakcjach turystycznych
gminy Gorzyce i miasta Bogumin. Na pniu rozeszły się egzemplarze polsko-czeskiego

przewodnika „Spotkania przy
granicy” Daniela Jakubczyka.
– Przewodnik to kilkanaście
lat pracy. Jestem zadowolony
z przyjęcia publikacji – mówi
autor. Na festynie prezentował swoje dzieło. Słuchali go
m.in. regionaliści z Pszowa,
Górek Śląskich, Bogumina,
także Czeskiej Lutyni. Dzieci świetnie bawiły się dzięki
atrakcjom przygotowanym
przez WDK Czyżowice.

FOT. TOMASZ RAUDNER

FOT. TOMASZ RAUDNER (3)

Burmistrz apeluje do mieszkańców
o szanowanie Szluchty

Urocze dżokejki prezentowały sołectwo Bełsznica

(tora)

14 zapowiedzi

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 sierpnia 2011 r.

6.08. oraz 7.08 godzina 17:00

RIO

Najnowszy film animowany twórców „Epoki lodowcowej”. Niezwykłe przygody udomowionej papugi, która porzuca wygodne życie w małym
miasteczku na amerykańskiej prowincji i wyrusza do egzotycznego Rio de Janeiro.

WAKACJE W MOK RADLIN

WAKACYJNY FESTYN

2 – 9 sierpnia, Radlin
We wtorek od godz. 10.00 turniej tenisa stołowego. W środę
w godz. 10.00 – 13.00 wycieczka piesza do OSP Głożyny. W
czwartek wakacyjne wełniaczki – ﬁlcowanie wełny w godz. 10.00
– 13.00. W piątek wycieczka rowerowa w godz. 10.00 – 13.00
(udział dzieci od 12 lat). We wtorek za tydzień od godz. 10.00
turniej piłkarzyków.
(tora)

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DZIECIAKI
Sierpień, Wodzisław
Wodzisławska biblioteka organizuje warsztaty plastyczne dla
dzieci. Od 1 do 5 sierpnia odbywać się będą w wypożyczalni dla
dzieci, natomiast od 8 do 12 sierpnia w dziale muzycznym. Początek o godz. 11.00. Czas trwania maksymalnie 2 godziny.
(raj)

SPOTKANIA Z HISTORIĄ W MUZEUM

WYCIECZKA W PIENINY

7 sierpnia, Połomia
Na boisku szkolnym w Połomi, 7 sierpnia, o godz. 15.30 rozpocznie
się festyn wakacyjny organizowany przez WOKiR. W programie
m.in.: zabawa taneczna, konkursy z nagrodami i występ zespołu
„Happy folk”. Gwiazdą imprezy będzie grupa „Filec”.
(abs)

WARSZTATY LALKARSKIE
10 sierpnia, Rydułtowy
Trwają zapisy na warsztaty lalkarskie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.
Zajęcia odbędą się w godz. 10.00 – 13.00. Poprowadzi je Karina
Abrahamczyk-Zator, absolwentka wydziału lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, aktorka Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zapisy w Rydułtowskim Centrum Kultury,
szczegóły pod nr tel. 32 457 70 06. Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp wolny. Dzieci wykonają własną lalkę – pacynkę, będą uczyć
się animacji, przygotowywać krótkie scenki. Organizatorzy proszą,
aby uczestnicy przynieśli guziki, włóczkę i kawałki materiału potrzebne do wykonania pacynki.
(tora)

WESOŁE PODWÓRKA

19 sierpnia, Połomia
Rejs po Zalewie Czorsztyńskim i zwiedzanie zamku w Niedzicy, to
tylko niektóre z atrakcji czekających na chętnych do skorzystania
z wycieczki w Pieniny. 19 sierpnia organizuje ją połomski WOKiR.
Wyjazd sprzed budynku o godz. 5.00. Zapisy będą prowadzone
do 17 sierpnia. Koszt wycieczki 80 zł. Szczegóły pod numerem
telefonu: 697-08-77-88.
(abs)

TURNIEJ PIŁKARSKI
20 sierpnia, Marklowice
Przy boisku SP nr 1 w Marklowicach, 20 sierpnia, o godz. 17.00
rozpoczną się eliminacje do turnieju piłki nożnej drużyn pięcioosobowych. Finał imprezy nastąpi 28 sierpnia podczas dożynek
gminnych.
(abs)

ZAWODY WĘDKARSKIE
27 sierpnia,
Marklowice
Na terenie zalewisk w
Marklowicach,
przy
ulicy Jankowickiej, 27
sierpnia o godz. 9.00
odbędą się zawody
wędkarskie o puchar
starostów
dożynek
gminnych. Rywalizacja
odbędzie się w dwóch kategoriach: dzieci i dorosłych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 45-92-806.
(abs)

WAKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
4 i 25 sierpnia, Wodzisław
Już po raz kolejny Muzeum w Wodzisławiu proponuje wakacyjną rozrywkę dla dzieci. Tematem zajęć, które rozpoczną się o
godz. 10.00 będą „Zabawy dawne i niedawne”. Będzie się można dowiedzieć jakimi zabawkami bawiono się w starożytności, w
okresie średniowiecza i wiekach późniejszych oraz jakie zabawy
były wówczas najpopularniejsze. Podejmowane będą oczywiście
próby przeprowadzenia takich zabaw. Kolejne sierpniowe Spotkania z historią odbędą się 25 sierpnia. Tematem będą „Mityczne oraz legendarne stwory i bestie”. Więcej informacji pod nr tel.
32 455 25 74 u Dawida Jęczmionki.
(raj)

27 sierpnia, Pszów
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych i starszych szachistów na turniej. Zmagania na szachownicach rozpoczną się o
(abs)
godz. 9.00.
10 sierpnia, Wodzisław
Kolejna środa i kolejny raz świetna zabawa na osiedlu 1 Maja. Tym
razem organizatorów „Wesołych podwórek” wspierać będą inni
animatorzy. Gośćmi będą Francuzi oraz postaci z fantastycznej
krainy goblinów. Przypomnijmy, akcja odbywa się na betonowym
boisku w pobliżu przedszkola na Wilchwach.

WYCIECZKI DO AQUAPARKU

WAKACJE NA KĄPIELISKU
Do 31 sierpnia, Mszana
Z początkiem lipca zostało otwarte kąpielisko na terenie Wiejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji przy ul. Mickiewicza w Mszanie. Można z niego korzystać codziennie, w godz. od 10.00 do
18.00, w niedziele od 14.00 do 18.00. Wstęp na basen jest bezpłatny. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwa ratownik.
(abs)

TRZECI PRZEGLĄD FILMÓW INDONEZYJSKICH
MIŁOSNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Od 5 do 26 sierpnia, Wodzisław
Projekt realizowany będzie w każdy piątek sierpnia w muszli
koncertowej parku miejskiego w Wodzisławiu (w razie deszczu seanse i koncerty zostaną przeniesione do sali WCK).
12, 19 i 26 sierpnia seanse będą poprzedzone koncertami.
Wystąpią: Symetria (12 sierpnia), Underground (19 sierpnia),
i Pajujo (26 sierpnia). Patronat nad imprezą objęła Ambasada
Republiki Indonezji w Warszawie. Projekt został doﬁnansowany
przez wodzisławski magistrat. Organizatorami są: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w
Wodzisławiu, Stowarzyszenie Gondola oraz Wodzisławskie Centrum Kultury.
(raj)

SZLAKIEM KRZYŻY PRZYDROŻNYCH

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
10, 17 sierpnia, Pszów
W Miejskim Ośrodku Kultury można się zapisywać na sierpniowe
wycieczki do aquaparku w Krakowie 10 i 17 sierpnia (20 zł/os.).
(tora)

6 sierpnia, Marklowice
Towarzystwo Miłośników Marklowic zaprasza na wycieczkę
rowerową szlakiem historii przydrożnych krzyży. Odbędzie się
ona 6 sierpnia, początek o godz. 15.00. Trasa wędrówki będzie
wiodła od Tropikalnej Wyspy przez wszystkie krzyże przydrożne na terenie gminy. Zakończenie w Jankowicach około godz.
19.00.

11 sierpnia, Połomia
Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji organizuje 11 sierpnia wyjazd
do stadniny koni w Brennej. Koszt imprezy to 22 zł od osoby. W
cenie przejazd, kiełbaski z grilla i ubezpieczenie.

(abs)

(abs)

WYJAZD DO STADNINY KONI

AZJA W PORTRECIE
4 sierpnia, Olza
Wystawę fotograﬁi pt. „Azja w portrecie” będzie można oglądać w galerii „Na
Sali” w Olzie. Do obejrzenia będzie ok.
40 fotograﬁi portretowych wykonanych
przez Kordiana Warońskiego, podróżnika i fotografa z zamiłowania. Dodatkowo każdy z gości wernisażu będzie mógł
zobaczyć pamiątki przywiezione przez
pana Kordiana z krajów Azji.
(red)

twój dom 15

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 sierpnia 2011 r.

Ta r e k l a m a
może być twoja!

DODATE K

T E R A Z
Kolejne wydanie

16.08.2011 r.
ZAMÓW REKLAMĘ
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 BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA  WNĘTRZA  OFERTY 

0606 698 903

80

zł

ZAMÓW REKLAMĘ
0606 698 903

Dachówki betonowe na dachu prezentują się równie efektownie jak ceramiczne. Dla laika są nie do odróżnienia. Swoje starsze poprzedniczki z gliny
przypominają nie tylko kolorystyką, ale też wzornictwem.

Efektowne zwieńczenie dachu

Na miarę architektury
Dostępne na rynku kolorystyka i kształty dachówek
zadowolą miłośników zarówno tradycji, jak i nowoczesności. Z powodzeniem można je
dobrać do domów inspirowanych dworkami oraz do prostych budynków sięgających
po wzorce modernistyczne.
Tradycyjny charakter domu
doskonale podkreślą dachówki nawiązujące do historycznych kształtów: karpiówka,
mnich-mniszka czy romańska, które dzisiaj występują
w wariancie z zakładkami.

ich kolorystyka: dostępne
są w modnych odcieniach
ciemnoszarym czy graﬁtowym oraz głębokim brązie,
który kojarzy się z popularnym stylem kolonialnym.
Powłoki
na rzecz piękna
Dzięki zastosowanym powłokom dachówki betonowe
mają trwałe, nieblaknące na
słońcu kolory, co podnosi walory estetyczne dachu. Modne i praktyczne są pokrycia
o jednolitej barwie wzmocnionej połyskiem nadanym
przez nowoczesną powłokę
akrylową. Zastosowanie takich dachówek to świetny
sposób na połączenie tradycji
i nowoczesności – od dawna
znane kształty dachówek zyskują jednolity kolor i delikatny połysk.

FOT. BRAAS

Każdy może znaleźć dachówkę betonową odpowiednią do stylistyki, w jakiej
utrzymany jest jego dom.
Spory ciężar tego pokrycia
sprawia, że na dachu wygląda ono równie solidnie jak
ceramiczne. Jednakże często
dachówki o takich samych
wzorach jak ceramiczne są
od nich lżejsze. Na końcowy
efekt wpływ ma też precyzyjna kalibracja dachówek
betonowych – w przeciwieństwie do ceramicznych mają
one bardzo dokładne wymiary. Dokładność wymiarowa
i mniejszy ciężar ułatwiają
ich układanie. Nie bez znaczenia jest również koszt
pokrycia z dachówek betonowych, których cena jest
konkurencyjna w stosunku
do ceramicznych.

Dachówki o tym kształcie
kojarzą się historycznie z kolorem ceglastej czerwieni. To
barwa, która pasuje zarówno
do rozległych willi z kamienną elewacją, jak i niewielkich
domków krytych dwuspadowym dachem, którym dodaje
prestiżu. Poza najbardziej klasyczną ceglastą czerwienią z
tego typu architekturą doskonale łączy się dachówka
ciemnoczerwona. Jej głęboka
barwa podkreśla urodę rozłożystych polskich dworów.

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

Do tradycyjnej architektury
pasują również stonowane
kolory współcześnie produkowanych dachówek (np.
kasztanowy czy brązowy).
Gdy są one połączone z historycznymi kształtami dachówek, warto zastosować je
na dachach domów nawiązujących do drewnianej architektury regionalnej lub willi
podmiejskich inspirowanych
budownictwem z początków
XX w. Współczesne dachówki betonowe sprostają także

estetyce domów nowoczesnych. Dla ich zwolenników
najlepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie dachówek
prostokątnych, które umożliwiają ułożenie modnego,
ale ujmującego szlachetną
prostotą pokrycia. Doskonale wyglądają na dużych połaciach domów zbudowanych
na planie wydłużonego prostokąta. Wówczas ich kształt
i kolor podkreślają spokojną
bryłę budynku. Za nowoczesnym kształtem podąża

Zgrane z połacią
Najłatwiej dopasować dachówkę do dużych połaci
dachów dwu- i czterospadowych. Gdy użyjemy na pokrycie elementów o wysokim
proﬁlu, dach uzyska bardziej
dynamiczny charakter i wyrazistość. Dachówki płaskie
sprawią, że połacie dachu
będą stonowane. Również na
dachach wielopołaciowych
układa się dachówki proﬁlowane, jednak jeśli połacie są
rozbudowane licznymi lukarnami czy też facjatą lub wyku-

szem, dach może wyglądać
zbyt ciężko – wtedy lepiej wybrać dachówki płaskie. Efekt
przestrzennej powierzchni
pokrycia można uzyskać,
wybierając dachówki proﬁlowane: zakładkowe o różnych
kształtach i nazwach handlowych oraz tradycyjne esówki
z pojedynczą lub podwójną
falą. Wśród zakładkowych
są dachówki z wyrazistą falą
typu holenderki, z wyżłobieniami w kształcie rynienek
typu marsylka czy z zaokrągloną falą, przypominające
tradycyjne dachówki mnich-mniszka. Pokrycie o płaskiej
powierzchni można wykonać, wykorzystując dachówki zakładkowe w kształcie
prostokąta oraz tradycyjnych
karpiówek.
Anna Wojciechowska

Więcej o dachówkach cementowych – już 5 sierpnia, w najnowszym numerze „Zbuduj
dom”
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Twoje wakacje
Polacy rzetelnie przygotowują się do wakacyjnych wyjazdów – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum
Handlowe 3 Stawy w Katowicach. 74 procent osób wyjeżdżających na urlop robi w związku z tym większe zakupy.
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Jakie są Pana(i) zdaniem pierwsze symptomy odwodnienia?

54

uczucie pragnienia

44

uczucie suchości w ustach
zmęczenie i senność

31

sucha, mało jędrna skóra

30

zawroty głowy

29
22

zmniejszona ilość wydalanego moczu

13

przyśpieszone bicie serca

8

zmiana koloru moczu na bardziej zółty
inne 1
nie wiem

14

*Badanie Millward Brown przeprowadzone na zlecenie ﬁrmy Coca-Cola,
zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków, maj 2011, wyniki w %.
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Herbaciany savoir-vivre

czyli herbatka pełna elegancji

Herbaciane rytuały, choć
kojarzą się głównie z tradycją japońską, także w
naszej kulturze cieszą bogactwem i długą tradycją.
Z pewnością warto znać
zasady prawidłowego podawania herbaty – tak, by
w pełni wydobyć jej smak
i aromat, a także – nadać
jej godną, pełną elegancji
oprawę. Porad w tym zakresie udzielił nam Andrzej
Kuc, znawca herbat z ﬁrmy
POSTI, który już od 40 lat
zgłębia herbaciane tajemnice.
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Na zalanej deszczem drodze wydłuża się droga hamowania i łatwiej o poślizg. – Omĳajmy rozlewiska na jezdniach i słuchajmy w aucie radiowych komunikatów o
pogodzie i stanie dróg – radzi Witold Rogowski, ekspert
ogólnopolskiej sieci motoryzacyjnej ProﬁAuto.pl
Długotrwałe ulewy powodują, że polskie drogi stają się
jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlatego wybierając się w
dłuższą podróż samochodem, czy nawet w krótką np. do
pracy powinniśmy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo
nasze i innych użytkowników dróg. O kilka rad poprosiliśmy Witolda Rogowskiego, eksperta ProﬁAuto.pl, ogólnopolskiej sieci niezależnych sprzedawców części i serwisów
samochodowych.

1

ZADBAJ O OPONY I JEDŹ OSTROŻNIEJ
Przede wszystkim starajmy się jeździć ostrożniej
i wcześniej zaczynajmy hamowanie. Omĳajmy
także kałuże, bo nie wiadomo co znajduje się pod
nimi. Sprawdźmy też opony, jeśli są „łyse”, to przy takiej
ilości wody nasz samochód będzie miał dużo mniejszą przyczepność.

2

SŁUCHAJ LOKALNYCH
KOMUNIKATÓW RADIOWYCH
Pamiętajmy, że duże ilości deszczu powodują, iż
w niektórych miejscach, szczególnie w miastach,
na jezdniach tworzą się rozlewiska wodne. Często powstają
one co jakiś czas w tych samych miejscach. Warto pamiętać
o tym gdzie widzieliśmy takie rozlewiska przed rokiem, a
także w czasie jazdy słuchać lokalnych komunikatów radiowych o warunkach na drodze – mówi ekspert ProﬁAuto.pl.

3

UNIKAJ ROZLEWISK
Wjeżdżanie na zalane ulice, nawet jeśli woda
wydaje się być płytka, może się źle skończyć.
– Zwłaszcza kiedy wjeżdżamy szybko, możemy
stracić tablicę rejestracyjną, urwać osłonę pod silnikiem,
zalać elementy w komorze silnikowej (wody szczególnie
nie lubi aparat zapłonowy, cewka, przewody wysokiego napięcia i ﬁltr powietrza). Woda może również dostać się do
tłumika końcowego, co może spowodować przyspieszone
rdzewienie.

4

WŁĄCZ KLIMATYZACJĘ,
BO „ZBIERA” WILGOĆ
W deszczową pogodę jeździmy z włączoną klimatyzacją, eliminuje ona zaparowywanie szyb. Zwracajmy też większą uwagę na stan techniczny wycieraczek i oświetlenia. Te elementy w deszczu zużywają się o wiele szybciej,
a odgrywają zasadniczą rolę w czasie jazdy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych – radzi Witold Rogowski.
Nie zaszkodzi też powrót do „zimowych” (gumowych) dywaników. O wiele łatwiej wylać z nich wodę, dzięki czemu
nie będzie ona stać w aucie i parować nam na szyby. Deszcz
nie zagrozi wnętrzu auta jeśli zamykamy szyby. W przypadku nadciągającej fali powodziowej oczywiście auto przestawiamy w wyższe miejsce.

5

ZABIERZ OSŁONĘ W RAZIE AWARII
Nawet jeśli jedziemy do biura do centrum miasta
warto zabezpieczyć się przed deszczem tak, jakbyśmy mieli iść pieszo: zabrać parasol, kurtkę przeciwdeszczową. Warto zabrać też rękawiczki warsztatowe do
bagażnika. Wymiana koła w deszczową pogodę nie będzie
należała do przyjemnych czynności. Warto zabezpieczyć się
na tyle, na ile to możliwe.
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KRZYŻÓWKA
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WYGRAJ PŁYTĘ CD. 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 8 sierpnia do godziny 12.00. Zwycięzca o wygranej zostanie poinformowany telefonicznie.
Nagroda do odbioru w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ulicy Zborowej 4.

20 ciekawi ludzie
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– Przez ponad 30 lat wyhaftowała około 500 sztandarów. Prace Augustyny Stabli można znaleźć w całej Polsce, od
Gdańska po Zieloną Górę.

GODÓW

Kopernik, dzik i tłumik na sztandarze
W tej rodzinie haftowanie
sztandarów to już wielopokoleniowa tradycja. Augustyna
Stabla z Godowa swoją pracownię haftu artystycznego
założyła w 1980 roku. Ale
sztuką tą zajmowała się już
jej matka – Berta Wysocka, a
bakcyla połknęła także córka
pani Augustyny, Adriana.
– Kiedy miałam 18 lat, nawet nie chciałam słyszeć o
haftowaniu – wspomina 37-letnia Adriana. – Wiedziałam bowiem, jakie to ciężkie
i żmudne zajęcie. A teraz nie
wyobrażam sobie innej pracy.
Ja to po prostu kocham.
Trzy lata temu do pani Augustyny, do renowacji traﬁł
sztandar chóru z Biertułtów.
– Ten sam, który w latach
pięćdziesiątych wykonała
moja mama – mówi kobieta.
– Myślałam, że uklęknę przed
tym sztandarem. To było niezwykle osobiste przeżycie.

Franciszek Stabla najbardziej lubi malować krajobrazy. Na zdjęciu z namalowanym w tym roku
obrazem przedstawiającym górski pejzaż.

Malowanie igłą
Augustyna Stabla jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w
Katowicach. Haftowanie zawsze ją pasjonowało. Doskonale pamięta swoje pierwsze
zlecenie. – To był sztandar dla
Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach. Pamiętam, że
haftowałam na podszewce,
bo jakiekolwiek inne materiały były trudne do zdobycia.
Zrobienie go zajęło mi ponad
dwa miesiące.
I mniej więcej tyle czasu
trwa wykonanie jednego
sztandaru. Niekiedy pani
Augustyna, która, jak mówi
jej córka, jest tytanem pracy,
potraﬁła przy danym dziele
pracować non stop przez 15
godzin (z krótkimi przerwami na posiłek). Na pracę wykorzystywała każdą wolną
chwilę. Do dziś jej najbliżsi

wspominają jak haftowała
sztandar, siedząc w samochodzie prowadzonym przez jej
męża. – Jechaliśmy do brata,
do Niemiec – mówi Adriana, córka pani Augustyny.
– Mama cały czas haftowała.
Kiedy przekraczaliśmy granicę, celnicy widząc to, szturchali się z niedowierzaniem
– śmieje się.
Haft malarski, bo takim zajmuje się pani Augustyna, to
po prostu „malowanie igłą”.
Z dalszej odległości trudno
bowiem odróżnić, czy dane
dzieło zostało namalowane,
czy też wyhaftowane. Do
pracy służy specjalna igła i
nici muliny. Teraz na rynku
są one w tylu kolorach, ilu
tylko dusza zapragnie. Ale
w latach 80., kiedy w sklepach brakowało wszystkiego, trudno było kupić mulinę
w takich kolorach, które były

styna. – Ale to można było
od razu uzupełnić. A jeśli
chodzi o możliwe literówki,
(czyli przestawienie liter w
wyrazie – przyp. red.) to one
się nie zdarzają, bo przecież
pracując codziennie przy danym sztandarze, codziennie
mamy okazję wyłapać potencjalne błędy.
Przez ponad 30 lat pracy
67-letnia dziś pani Augustyna Stabla wyhaftowała ponad 500 sztandarów. Jej prace
znajdują się w całej Polsce, od
Gdańska, przez Zieloną Górę
i Bolesławiec.
Niestety, obecnie haft ręczny coraz częściej wypierany
jest przez haft komputerowy.
– Ale jest jeszcze spore grono osób i instytucji zainteresowanych haftem ręcznym
– mówi Augustyna Stabla.

górniczych i szkół. Wtedy
godowianki haftowały ich
patronów, wśród których był
na przykład Tischner i Kopernik. Dla kół łowieckich na
sztandarach panie haftowały
zające, jastrzębie czy kruki.
Wśród znanych osób, które
zamówiły sztandar u pani Augustyny jest m.in. krakowski
aktor Leszek Benke – pamiętny komendant Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kopydłowie, z popularnego programu: „Spotkanie z Balladą”.
Aktor był fundatorem sztandaru dla koła łowieckiego na
Pomorzu i zamówił dzieło z
dzikiem.

Sztandar
dla Kopydłowa
Największy boom na sztandary nastąpił w latach 90. Na
potęgę u pani Augustyny
zamawiały je wtedy koła łowieckie, ochotnicze straże
pożarne, oddziały związku emerytów i rencistów,
piekarnie, a nawet zakłady
fryzjerskie. Jednym z zamawiających był też zakład produkujący rury wydechowe
do samochodów. Pani Augustyna, zgodnie z życzeniem
klienta, wraz z córką wyhaftowała wówczas na sztandarze…tłumik.
Wiele zamówień przychodziło też od związków

Komputer haftuje
A czy były jakieś wpadki
przy pracy? – Kiedyś raz czy
dwa zapomniałam wyhaftować kreseczkę nad literą
„ó” – śmieje się pani Augu-

Tekst i zdjęcia
Anna Burda-Szostek
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akurat potrzebne do danego
sztandaru. Ale dla chcącego
nic trudnego. Pani Augustyna
radziła sobie tak, że farbowała nici na odpowiedni kolor.

Artystyczna rodzina
Pani Augustyna nie poprzestaje jednak tylko na sztandarach. Jej popisowym dziełem
jest nietuzinkowa biżuteria
wykonywana m.in. ze sznurka i skóry. A ostatnio wraz z

córką postanowiła spróbować
sił przy tworzeniu aniołków
z drewna. Teraz obie panie
przygotowują się do otwarcia
galerii internetowej, która ma
ruszyć w sierpniu pod nazwą
„Art – Unikat”.
Ale w rodzinie Stablów nie
tylko kobiety mają artystyczne zacięcie. Mąż pani Augustyny, Franciszek, od 10 lat
jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w
Katowicach i wiceprzewodniczącym oddziału rybnicko-raciborskiego. W swoich
zbiorach ma pokaźną liczbę
namalowanych przez siebie
ikon i obrazów. Jego ulubionym motywem są krajobrazy,
a szczególnie, jak mówi, „godowskie kępy”. Pomaga także
żonie i córce przy sztandarach. To on projektuje kształt
haftowanych potem liter.
– W życiu bardzo ważne
jest, by robić to, co się lubi –
mówi rodzina Stablów. – My
jesteśmy szczęśliwi, bo robimy to, co kochamy.

Dwa pokolenia hafciarek – mama Augustyna z córką Adrianą

RYDUŁTOWY Pomoc starszej pani w zajęciu miejsca w
autobusie, łapanie złodzieja, walka robotów – to tylko
niektóre scenki przygotowane i odgrywane przez dzieci
uczestniczące w warsztatach
teatralnych w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks. Zamiast mówić ,mali
aktorzy mogli jedynie naśladować odgłosy zwierząt.
– Każdego dnia robimy coś
innego. Pierwszego dnia poznawaliśmy teatr od kuchni.
Zwiedzaliśmy scenę w RCK,
puszczałam dzieciom ﬁlmikiz
różnego rodzaju spektaklami,
żeby poznały odmiany teatru
jak teatr cieni, plastyczny, muzyczny, operę, dramatyczny.
Chciałam, żeby wiedziały, że

teatr nie polega tylko na tym,
że ludzie wychodzą na scenę
i mówią – mówi Katarzyna
Chwałek, instruktor teatralny w RCK Feniks. Tłumaczyła podopiecznym, że w teatrze
można robić wszystko, a teatr
można robić wszędzie, nie
tylko na scenie. Dzień drugi
wypełniły zabawy ruchowe.
Dzieci poznawały możliwości
swoich ciał. Dowiadywały się,
jak posługiwać się ciałem w
grze. Kolejny dzień wypełniły
ćwiczenia dykcyjne. – Bawiliśmy się różnymi śmiesznymi wierszykami łamiącymi
języki – mówi instruktorka.
Warsztatowicze przygotowywali scenki, z których
prowadząca zajęcia zmontowała 10-minutowy występ.

Mali aktorzy zaprezentowali go na zakończenie zajęć.
Oklaskiwali ich m.in. rodzice.
Katarzyna Chwałek chwali
swoich podopiecznych. Są
chętni do współpracy, pełni
pomysłów i pozbawieni blokady. – Nie mają podejścia:
tego nie zrobię, bo nie wypada, bo jest głupie, bo co
inni pomyślą. Mają otwarte
umysły, co jest niesamowite – przyznaje instruktorka.
Pierwsza grupa 17 dzieci
uczestniczyła w warsztatach
od 25 do 29 lipca. W tym tygodniu trwają zajęcia dla następnej grupy. Kto jest jeszcze
chętny, może podejść do RCK.
Zajęcia odbywają się w godz.
10.00 – 12.00.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

Dzieci otwarte na teatr

Katarzyna Chwałek wyjaśnia podopiecznym, że emocje, intencje można wyrazić gestem, mimiką,
barwą głosu
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Dzień dobry! To słodkie maleństwo to ja,
Ania. Jestem drugim dzieckiem Ewy i Karola
Karwotów z Wodzisławia Śląskiego. Rodzice
po raz pierwszy uścisnęli mnie 23 lipca, o
godz. 5.50. Ważyłam wtedy 3080 g i miałam
53 cm. W domu czeka już na mnie 2-letni
braciszek Marek.

Witam.Nazywam się Martynka. Takie imię zaplanowali dla mnie rodzice: Eliza i Grzegorz Marszałkowie z Jastrzębia-Zdroju. Po raz pierwszy
mogli mnie zobaczyć i usłyszeć 24 lipca, o godz.
22.50. Ważyłam wówczas 3300 g i miałam
57 cm. W domu czekają: 14-letnia Dominika,
13-letni Mateusz i 9-letnia Julia.

Cześć! To słodko śpiące maleństwo to ja, Gabriel
Jeleń. Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Anna
i Paweł, których jestem pierwszym dzieckiem.
Urodziłem się 23 lipca, o godz. 13.55. Ważyłem
wtedy 3210 g i miałem 55 cm. Zamieszkam w
Jastrzębiu-Zdroju.

Hej! To śliczne maleństwo na rękach mamy to ja, Kacper. Jestem drugim dzieckiem Marty i Adriana
Wieczorków z Gaszowic. Urodziłem się 23 lipca o godz. 10.50. Ważyłem wtedy 3600 g i miałem 55
cm. W domu czeka już na mnie braciszek, 7-letni Nikodem.

Hej! Wita wszystkich Hania. Jestem drugim
dzieckiem Ludmiły i Mirosława Przybyłów z
Wodzisławia Śląskiego. Rodzice po raz pierwszy
uścisnęli mnie 23 lipca, o godz. 20.35. Ważyłam wtedy 3300 g i miałam 56 cm. W domu
czeka już na mnie z niecierpliwością 6-letni
braciszek Jakub.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (15)

Dzień dobry! To słodko śpiące maleństwo to ja,
Wojtek. Jestem drugim dzieckiem Michaliny i
Grzegorza Rduchów z Wodzisławia Śląskiego.
Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 25
lipca, o godz. 10.41. Ważyłem wówczas 4170
g i miałem 59 cm.

Witam! Nazywam się Amelia. Jestem pierwszym
dzieckiem Agnieszki i Jarosława Piejków z Radlina. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 26
lipca, o godz. 2.45. Ważyłam wówczas 3920
g i miałam 55 cm.

Hej! To słodkie maleństwo na rękach mamy to ja, Janek. Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Ludmiła
i Jacek Stachowie z Czernicy. Po raz pierwszy mogli mnie uścisnąć 23 lipca o godz. 14.20. Ważyłem
wtedy 3720 g i miałem 58 cm. W domu czekają już na mnie siostry: 14-letnia Bernadka, 12-letnia
Ela, 7-letnia Marta i 3-letnia Ania.

Cześć! To słodko śpiące maleństwo na rękach taty to ja, Matylda. Jestem pierwszym dzieckiem Ilony
i Grzegorza Lampartów z Rydułtów. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 24 lipca, o godz. 18.35.
Ważyłam wtedy 3350 g i miałam 57 cm.

Dzień dobry! To ciekawie patrzące na świat
maleństwo to ja, Adrian. Jestem pierwszym
dzieckiem Joanny i Marcelego Sitków z Krostoszowic. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie
25 lipca, o godz. 10.20. Ważyłem wtedy 4750
g i miałem 59 cm.

Witam! Pozdrawia wszystkich Kamil Pytlik.
Jestem pierwszym dzieckiem Doroty i Jacka z
Syryni. Moi rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 24 lipca, o godz. 13.25. Ważyłem wtedy
3100 g i miałem 56 cm.

Dzień dobry! To maleństwo na rękach taty to ja, Błażej. Jestem pierwszym dzieckiem Joanny i Dariusza
Plutów z Radlina. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 23 lipca, o godz. 8.23. Ważyłem wtedy 4000
g i miałem 58 cm.

Hej! To śliczne maleństwo to ja, Laura. Jestem
drugim dzieckiem Hanny i Aleksandra Siwochowiczów z Pszowa. Urodziłam się 25 lipca o
godz. 10.45. Ważyłam wtedy 3700 g i miałam
55 cm. W domu czeka już na mnie 3-letni
braciszek Łukasz.

Witam. Jestem Laura. Na świecie pojawiłam się
10 lipca o godzinie 2.15. Moimi rodzicami są
Izabela i Marcin Honyszowie. Jestem ich trzecim
dzieckiem. W domu czekają na mnie Marietta,
która ma 16 lat i dwunastoletnia Oliwia. Po
urodzeniu ważyłam 2460 g i miałam 53 cm.
Będę mieszkać w Wodzisławiu.

Cześć! Wita wszystkich Krzyś, na zdjęciu z mamą. Mama Ewelina i tata Daniel Staniczkowie z Rzuchowa
po raz pierwszy mogli mnie uścisnąć 25 lipca, o godz. 4.20. Ważyłem wówczas 3900 g i miałem 56
cm. W domu czeka już na mnie z niecierpliwością 5-letni braciszek Łukasz.
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• Kupię wszystkie auta: całe
pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, płacę najlepiej! Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402-565,
511-504-058.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

• Polo, 1996 r., przebieg 132.000,
Wspomaganie, el. szyby, autoalarm,
centralny zamek, radio Sony, garażowany, 604-910-897.
• Sprzedam mercedesa 190D 1987 r.
Tel. 663-745-116.
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 171 000. 3-drzwiowy,
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, c. zamek, radio z mp3, opony letnie
+ zimówki. Bezwypadkowy. Cena 5.500
zł (do negocjacji). Tel. 608-012-075.

• Cinquecento 700, metalik, ładne,
sprzedam, cena 1600 zł, 602-812-461.
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.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, traktory. 605-402565, 511-504-058.

• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe. Bez BIK.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce.
Bez ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź! Tel. 694-826-852.

• Kupię każdy samochód, osobowy
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze. Traktory, koparko-ładowarkę,
501-011-090.

• Kredyty bez prowizji bankowych,
bez ubezpieczenia decyzja w 15 minut
tel. 606-588-812, 660-780-775.

• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533720-416.
INNE
• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Autoskup, osobowe i dostawcze do remontu, na części, 609-701-170.
• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis,
503-960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.
• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.

• Pomoc drogowa, transport pojazdów. Ceny od 70 zł – najlepsze
w regionie. F.H.U. BORHOL, tel. 606110-515, 606-110-481.

BIZNES
• Akcje (prawa do akcji) JSW kupię,
513-288-524.

GASTRONOMIA
• Gastronomia Mimo www.mimo.net.pl
Hala Sezam (targ), Racibórz, Eichendorffa. Katering, dowóz, wesela, urodziny,
32-726-15-73, 603-460-249.
• Zajazd Syrenka – profesjonalna organizacja imprez okolicznościowych
– wolne terminy, Radlin, Rybnicka
233, 501-485-648.

• F.H.U. BORHOL. Skupujemy samochody powypadkowe, uszkodzone, skorodowane, sprawne.
Płacimy od ręki gotówką. Cały Śląsk.
Tel. 606-110-515, 606-110-481.

KREDYTY – POŻYCZKI

• Toyota corolla, Carina 86-95, diesel lub
benzyna – wtrysk, stan obojętny, 601555-581.

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

• Pozabankowa pożyczka gotówkowa
bez opłat wstępnych i BIK, Rybnik
i okolice, dojeżdżamy, 882-482-107.
• Kredyt hipoteczny do 80. roku, przeterminowania do 90 dni, 660-780-775,
606-588-812.
• 100 tys. – rata 260 zł kompleksowe
doradztwo i wybór najlepszej oferty,
Dragan, 606-588-812, 660-780-775.

• Przyciemnianie szyb samochodowych i okiennych, atest polski oraz
niemiecki, montaż foli antywłamaniowej, www.cardesign.info.pl 781-905054.

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

• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na jasnych
zasadach i bez zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7.00 – 21.00.

• Kredyt dla firm na oświadczenie,
do 300 tys. na 15 lat, 660-780-775, 606588-812.
• Kredyt dla nowych firm do 200 tys. na
oświadczenie, 32-455-11-97.

• Kredyt 10 tys. – rata 188 zł, kredyty
bezwiekowo, Wodzisław, ul. Konstancji
14, tel. 32-410-45-32, 32-455-68-65.

MATRYMONIALNE
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.
• Wdowa pozna wdowca, lat 70 – 72,
zadbanego, uczciwego, bez nałogów,
zmotoryzowanego i zdecydowanego na
stały związek, 508-134-573.

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

• Sprzedam dom w Chróstach 540 m
kw., 4 garaże, działka o pow. 3 ha, 608815-941.

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000 rata
188 zł, Racibórz, Rynek 7 (Bolko) tel. 32415-32-82, 32-455-68-65.

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

• Oddłużeniowe od 100 tys. rata 543 zł,
Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko) tel. 32-41532-82, 32-476-70-65.

• Mieszkanie, 60 m kw., Raciborzu,
Słowckiego, po gruntownym remoncie,
pilnie sprzedam, tel. 888-192-168.

• Kredyty od 15.000 rata 282 zł, Racibórz,
Długa 32 (obok Żabki), tel. 535-550-323,
32-455-11-67.
• Prywatne chwilówki, 200-800 zł,
możliwy dowóz do domu, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.
Oddłużamy od 50 tys. – rata 386 zł,
bezwiekowo, Wodzisław, ul. Kubsza 14,
32-455-68-65, 535-550-323.
• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, atrakcyjne kredyty dla firm,
Racibórz, Drzymały 26/26, tel. 531666-396.
• Szybkie kredyty dla firm od pierwszego dnia prowadzenia działalności,
Racibórz, Drzymały 26/26, tel. 531666-396.

• Dwie działki pod inwestycje 1 ha
każda, Kornice k/Raciborza, 600-368683.
• Dom w Krzanowicach, 110 m kw.,
działka 4 ary, dobre miejsce pod działalność gosp., obiekt do remontu, cena
do negocjacji, tel. 535-499-454 .

• Pilnie sprzedam mieszkanie, pow.
116 m kw. w kamienicy w Raciborzu,
częściowo umeblowane, 696-944931.
• Sprzedam mieszkanie w Wojnowicach,
52 m kw., 2 pokoje, kuchnia na wymiar,
nowe okna, drzwi, I p. Cena 85.000 (w
cenie mieszkanie, piwnica, ogródek
działkowy oraz garaż), tel. 691-216-936.

• Sprzedam dom jednorodzinny w Krzanowicach pow. użytkowa 120 m kw.,
całkowicie podpiwniczony, nowy dach,
piec c.o. węglowy, działka o pow. 3950
m kw., zabudowania gospodarcze, wiata, cena 123.000 zł, 724-336-612.
• Sprzedam dom wraz z zabudowaniami
gospodarczymi, przedwojenny, bardzo
solidna budowa (klinkier), działka 30
arów, możliwość działalności gospodarczej, wszystkie media, piękny ogród,
możliwość dwóch działek budowlanych,
tel. 606-152-628, 32-415-63-04.
• Mieszkanie bezczynszowe, Racibórz,
Bema, III p., pow. 133 m kw., cena 1950
zł/m kw. 661-186-888..
• Sprzedam dom, Krzanowice centrum,
pow. 120 m kw., działka o pow. 2,5 ara,
32-410-84-34.
• Sprzedam działkę budowlaną w Nędzy
przy ul. Ogrodowej, pow. 0.0700 ha,
cena 35.000, tel. 605-428-713.
• Sprzedam lub wynajmę kawalerkę
o pow. 32 m kw., Racibórz, 698-829-005.
• Sprzedam mieszkanie M2, pow. 38 m
kw., II p., piękne, po remoncie, Racibórz,
Warszawska, 792-317-490.
• Sprzedam halę 308 m kw., na trasie
Wodzisław – Racibórz, tel. 606-940-242.
• Sprzedam mieszkanie M-4 w Pszowie,
ul. Kruczkowskiego, pow. 64 m kw.,
tel. 696-527-409.
• Tanie działki w Gorzycach od 31 tys.
Soley, 607-461-592.
• Sprzedam działkę budowlaną 850 m
kw., Owsiszcze, uzbrojona (gaz, kanalizacja, woda, prąd), tel. 0049/2373-178553.
• Sprzedam mieszkanie, 52,3 m kw., IV
piętro, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
opomiarowane. Racibórz, Chodkiewicza, 606-179-414.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow.
1400 m kw., działkę orną o pow. 5100 m
kw., Rudnik, 505-223-749.
• Sprzedam kawalerkę w ścisłym centrum Raciborza, 38 m kw., cena 85.000
do negocjacji, 723-516-441.
• Sprzedam dom wraz z budynkiem
gospodarczym na działce o pow. 9,5 ara,
Racibórz, Markowice, 660-291-274.

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*

• Sprzedam dużą działkę w Raciborzu –
Brzeziu wraz z domkiem rekreacyjnym,
kompletnie wyposażonym. Działka bardzo zadbana, zadrzewiona, ogrodzona,
położona w kompleksie POD „Żelbet”.
Kontakt 502-469-263.
• Baborów (opolskie), sprzedam działkę
32 ary z halą 250 m2 i mieszkaniem
70 m2, uzbrojona, ogrodzona, drzewa
owocowe, do rekreacji lub działalności
gospodarczej. Zapraszam do obejrzenia
cena: 280.000. Tel. 695-929-482.
• Sławików k/Raciborza sprzedam
mieszkanie 52 m kw. lub wynajmę osobie ze stałymi dochodami, 600-359-718.

• Mieszkanie – Racibórz, ul. Winna, M2,
Vacatio, 662-081-314.
• Działka budowlana – Rzuchów, 25
arów. Cena 85 000. Vacatio, 662-081-314.
• Mieszkanie – Racibórz, ul. Opawska.
Cena 105.000. Vacatio, 662-081-314.
• Kawalerka – Racibórz, 33 m kw. Cena
73 000. Vacatio, 662-081-314.
• Mieszkanie Wodzisław Śląski, 51 m kw.,
ul. Przemysława. Vacatio, 662-081-314.

* Czcionka biała, tło czarne

KOLOR*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Pilnie sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, parter, Racibórz, Katowicka, naprzeciw Lidla, cena 120.000 zł, 606-672-821.

APLA*

• 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.

ZAMIENIĘ
• Zamienię mieszkanie komunalne, 47
mkw, Wodzisław, centrum, II piętro,
balkon, (zadłużone) na kawalerkę, 515523-207.

• 3-pokojowe mieszkanie, Racibórz, Stalmacha, 80,75 m kw., c.o. etażowe, III p.
zamienię na mniejsze mieszkanie z c.o.,
na parterze lub I p., 32-417-51-31.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA

• Tanie noclegi dla firm, 608-793-171.

• Okazja! Dom Czernica, 150 m kw.,
działka 1 ha, cena 330.000. Vacatio, 662081-314.

• Wynajmę lokal handlowy w Raciborzu przy ulicy Ogrodowej 5, parter 65
m2, piętro 50 m2. Tel. 508-286-224.

• Mieszkanie M3, 55 m kw. Racibórz, centrum. Vacatio, 662-081-314.

• Wynajmę pomieszczenia o powierzchni 22 m kw. Lokalizacja: Rybnik. Kontakt:
505-070-800.

• Wydzierżawię lub sprzedam nieruchomość zabudowaną w Olzie, tel. 32-45116-10, 693-525-009.

• Racibórz, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
c.o., wyposażone i umeblowane, na 3
lata, 784-573-035.

• Do wynajęcia powierzchnie magazynowo-handlowe od 400 do 1000 m kw.
Wodzisław Śl., ul. Łużycka 1, Bogumińska 17, 501-788-246.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
w Raciborzu, 800 zł + media, kaucja,
500-078-997.

• Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, Racibórz, Opawska, I p., pow. ok.
200 lub ok. 400 m kw. Obecnie sklep
meblowy. 507-052-935.
• Tylko dla studentów pokoje w mieszkaniach o wysokim standardzie, Racibórz,
Opawska (nad Biedronką), 507-052-935.
• Tania kawalerka, wysoki standard, 550
zł + media + kaucja, Racibórz, 604-653768.

• Mieszkanie do wynajęcia w Wodzisławiu, 70 m2, tel. 505-452-832.
• Do wynajęcia lokale użytkowe: 500,
300 i 150 m kw., Racibórz centrum,
parter, parking, 661-116-077.

• Wydzierżawię lokal na restaurację- kawiarnię w centrum Gorzyc, do wykonania są prace adaptacyjne, 32-451-16-10,
693-525-009.
• Wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza, ul. Długa, 36 m kw., 700 miesięcznie, 2100 kaucja, 784-052-775.

• Lokal handlowy 55 m kw., parter,
• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
w ciągu handlowym, duża witryna,
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
Wodzisław centrum, obok rynku,
na działalność gospodarczą, szczewitryny, 784-052-775.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow.
601-476-100.
gólnie
pośrednictwo
pracy,
25
m
kw.,
Nowiny
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•
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2009
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• Sprzedam działkę w centrum Lubomi,
0,25 ha na terenie Wodzisław - Zawada.
Racibórz,
atrakcyjna
cena
i
lokalizacja,
• Wynajmę mieszkanie, 50 m2, 3 pokoje,
60 arów, pod budowę domków jed• Warszawa – mieszkanie 2-pokojowe,
Informacje telefoniczne: 796-235-479.
604-240-919.
kuchnia, łazienka – częściowo umeblonorodzinnych. Oferta dla dewelopera,
dobra lokalizacja, 1200 zł, tel. 601wane. Racibórz, Ostróg. Tel. kontakto694-334-783.
• Do sprzedania działka uzbrojona,
• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
262-350.
wy, 606-288-529.
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
1005 m kw. Racibórz-Ocice, 889-119• Wynajmę pomieszczenie w Bieńkowi• Wodzisław centrum, dom 250 m
kw,
Racibórz,
ul.
Wiejska,
www.hala.
041.
• Hala targowa, Racibórz – powierzchcach (na warsztat lub magazyn) 225 m
kw., dobra lokalizacja na działalność
maax.pl, tel. 602-396-497.
nia do wynajęcia, 501-540-146.
kw., tel. 696-630-287.
gospodarczą, www.pszowskadom.pl,
• Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszka•
Do
wynajęcia
lokal
użytkowy
w
cen791-819-247.
nie dwupokojowe, Racibórz, centrum,
• Do wynajęcia warsztat samochodowy.
• Wynajmę kawalerkę częściowo umetrum Raciborza, przy ul. Nowej – 220
Wyposażenie: tokarki, spawarki, wiata
tel. 668-137-556.
blowaną
w
Raciborzu,
600-801-134.
• Mieszkanie na parterze, 61 m kw, 3m kw., lub 2 x 120 m2, tel. 602-396-497,
itp. Radlin, 600-312-565.
pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o.,
• Sprzedam dom i działkę Kornowac,
www.raciborz-nowa9.maax.pl.
• Wynajmę tanio 2-pokojowe mieszkacentrum Raciborza na cele mieszkanio• Wynajmę kawalerkę na piece czę531-312-020.
nie w centrum Raciborza (34 m kw.),
we lub usługowe, cena 139.000 – do neściowo umeblowaną, niski czynsz +
• Wynajmę lokal handlowo-usługowy,
535-299-187.
gocjacji, 607-841-581.
• Sprzedam dom w stanie surowymodstępne, Racibórz, Skłodowska, I p.,
84 m kw., Krzyżanowice, centrum
• Wynajmę lokal na cele biurowo-hantel. 792-963-617.
otwartym, działka 8,5 ara w Baborowie,
Rea, 602-678-129.
• Sprzedam domek nad wodą w miejdlowe, 62 m2, Racibórz, ul. Chopina 19,
za rozsądne pieniądze, 792-534-317.
• Wynajmę 2-pokojowe, komfortowe
scowości Olza, 883-388-963.
• Do wynajęcia pomieszczenie warsztatel. 32-415-42-64.
mieszkanie, wyposażona kuchnia, centowo-magazynowe
120
m
kw.,
Raciborz,
KUPIĘ
• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska
• Dom jednorodzinny Wojnowice (w
trum Raciborza, opłaty razem 895 zł.
Rybnicka
29
(WSTW),
cena
do
uzgodnie• Sprzedam nowy dom jednorodzinny,
(koło Biedronki), cena 700 zł, 0049/6938technologi budownictwa kanadyjskieKaucja, 604-883-517.
nia,
32-415-29-47.
pow. ok. 180 m kw., c.o., ekogroszek,
7945, 609-224-470.
go) na działce ok. 8 arów, Vacatio, 662Racibórz, Ocice, działka 634 m kw.,
081-314.
• Garaże do wynajęcia, Racibórz
PRACA
• Do wynajęcia M4 nieumeblowane, Ra– Ostróg, 515-101-273.
ogrodzona,
bruki.
Ładnie
usytuowany,
cibórz, Zamoyskiego, 600-988-517 lub
• Mieszkanie Racibórz, ul. Solna, 60 m
DAM PRACĘ
dosłoneczniony, 497.000 zł, 507-05232-410-64-83.
kw. cena 135.000. Vacatio, 662-081-314.
• Do wynajęcia lokal sklepowy lub
• Praca dla kobiet – opieka nad starszy935.
biurowy o pow. 60 m kw. w Raciborzu
Wydawnictwo
Lite
• Lokal, 79 m kw., na parterze, Racibórz,
• Okazja! Mieszkanie – Racibórz, ul. Słomi osobami. Wymagany niemiecki
paszLiterackie Tel. 728• Kupię działkę budowlaną, tel. 507-518–Wydawnictwo
czynsz do uzgodnienia.
Odrzańska wynajmę lub sprzedam, 606neczna, 47 m kw., cena 89.000 Vacatio,
port, znajomość języka niemieckiego.
Wydawnictwo Literackie194.
Wydawnictwo Literackie
662-081-314.
827-738.
949-550.
32-419-83-13.
• Sprzedam działkę, 1 hektar w Lubomi,
nadająca sie na prowadzenie agroturystyki bądź budowę domu, 694-334-783.

• Sprzedam działkę, Grodzisko, 606-727722.

SPORT 1
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• Agent ochrony – kurs do licencji (raty,
praca), tel. 32-203-27-01, 605-294-324.
Katowice.
• Praca Austria! Austriackie warunki, dekarze, elektrycy, hydraulicy,
budowlańcy, nowe biuro Racibórz,
kontakt 32-701-02-33, www.eurolabora.com.
• Zatrudnię panie na Śląsku, najwyższe
zarobki, dowolne dni pracy, komfortowe warunki, dyskretnie, 725-345-280.
• Zatrudnię spawaczy gazowo-elektrycznych (emerytów, rencistów)
i instalatorów. Tel. 32-456-87-86 kom.
693-992-482.
• Nocny club Gabi zatrudni panie, stałe
zakwaterowanie, wysokie zarobki,
32-235-17-23.
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• Zatrudnię kierowcę, transport międzynarodowy, PD Europa, wymagania:
prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, doświadczenie, 507-160-862.

• Zatrudnię kucharkę/kucharza oraz pomoc kuchenną do restauracji w centrum
Raciborza. Mile widziane doświadczenie
tel. 728-455-138.

• Poszukuję mężczyzn i kobiet do pracy
w Niemczech. Wiek do 55 lat, 0049/1762777-4775, 508-867-437.

• Zatrudnimy w Holandii młodych ludzi
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
32-410-92-80.

• Gipsiarzy, kafelkarzy zatrudnię.
Tel. kontaktowy, 504-160-479.
• EBE produkcja montaż konstrukcji stalowych zatrudni spawaczy, malarzy, piaskarzy, Wrocław, Poznań, 791-165-843.
• Szukam pracownika w branży remontowo-budowlanej. Firma Effect,
503-395-209.
• Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem – wysokie
wynagrodzenie. Tel. kontaktowy 601631-631, 601-641-641, 500-183-102, 506644-425.

• Zatrudnimy osoby do opieki, teren
Niemiec, ze znajomością języka niemieckiegoWODZISŁAWSKIE
w sposób komunikatywny,
• Zatrudnię
pracownika 2009
do pracr.tynkarNowiny
• wtorek,
27 października
515-124-159, 504-737-346.
skich, wykończeniowych, tel. 509-943003.
• Firma FM Group działająca w marketingu wielopoziomowym zatrudni dystry• Praca dla kobiet i mężczyzn w Niembutorów do sprzedaży bezpośredniej,
czech – produkcja, wynagrodzenie
723-463-402.
około 800€-900€ netto/m-c, Wymagana
podstawowa znajomość j. niemieckie• Praca dla elekryków w Niemczech.
go. Tel. 77-427-05-43.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służ-

• Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy C
+ E na kraj + Czechy, tel. 502-384-876.
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E i mechanika samochodowego z doświadczeniem
tel. 608-486-663, 48-130 Kietrz, www.
katolik.com.pl.
• Zatrudnię pracownika gospodarczego kat. B + T, tel. 608-486-663, 48-130
Kietrz, www.katolik.com.pl.
• Szukam sympatycznej koleżanki
do współpracy (prywatka), 888-422206.

• Groszek, miał, węgiel – luzem i workowany, 608-315-746.
• Drewno opałowe, kominkowe,
rozpałkowe, zapewniamy transport,
604-279-410.
• Oryginalne felgi aluminiowe 16 cali
do mercedesa CLK. Cena 800 zł, 602812-461.

TOWARZYSKIE
• Julia, Wodzisław, 518-645-151.

• Namiętna, 507-206-422.
• 505-434-110, Rybnik.
• Dojrzała, 660-821-989.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Wypożyczalnia samochodów. Osobowe, busy 9 osób. 533-080-533.
• Bobtrans – transport Śląsk – Holandia
– Niemcy – Europa płd (z domu pod
dom) wesela – obsługa, 784-614-558.
• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów
budowlanych, etc. Solidnie, ceny konkurencyjne, 667-970-566.

TURYSTYKA
• Wynajmę pokoje nad zalewem w Pietrowicach koło Głubczyc, tel. 506-176106.

• Dyskrecja Racibórz, 789-105-990.

• Www.biuroraba.pl – portal turystyczny, najlepsze oferty najlepszych organizatorów – Itaka, tui, Neckermann,
POSZUKUJĘ PRACY
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• Dojrzała, 660-821-989.
Triada, Rainbow tours.
• Pomoc domowa, małe przyjęcia okolicznościowe, sprzątanie i inne, wyłącz• Rewelacyjne promocje sierpniowe!
• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.
nie z Raciborza, 515-271-881.
Chorwacja od 399 zł, Bułgaria od 624
• Wodzisław, tel. 790-710-167.
zł, Grecja od 664 zł, Hiszpania od 1149
• Szukam pracy, pomoc domowa lub
zł. Ponadto ubezpieczenia turystyczne,
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
opieka nad starszą osobą, 508-134-573.
Karty Euro26. Biuro Podróży WW, Św.
• Wodzisław, XL, 514-060-760.
Jana 1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.
RÓŻNE
wakacjeww.pl.
•
Wodzisław,
Wiktoria,
724-031-237.
bowe. Tel. 77-442-95-02.
• Zakład Stolarski Euromeb, Bielska 12,
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent,
zatrudni
na
pełny
etat
stolarza
meblo• 20 lat, 531-397-047.
• Wczasy w Czarnogórze u raciborzani• Przyjmę do pracy w Niemczech bla32-440-12-66, 662-762-065.
wego z doświadczeniem, na dobrych
na, www.spectrum-holidays.com; tel.
charza, lakiernika samochodowego,
•
26
lat,
603-232-163.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
warunkach, 663-233-881.
+382(0)6910-14-42.
+49/2207-701-4979, +49/1731-527-537.
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• Praca dla fachowców w branży bu• Zatrudnię murarzy, tynkarzy,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
USŁUGI
dowlanej, metalowej i elektrycznej ze
• 35 lat, 516-496-348.
605-255-770.
pracowników do wykończeń wnętrz,
znajomością j. niemieckiego, tel. 32-332608-022-403.
• Eromasaże, 532-443-842.
• Żaluzje, rolety zewnętrzne wszel64-62, 668-269-634.
• Opał wszelkiego rodzaju, drewno
kiego rodzaju. Markizy balkonowe,
•
Ania,
Rybnik,
790-602-072.
• Restauracja Włoska, Racibórz, Opawska
kominkowe, muł od 100 zł, eko-gro• Zatrudnię panią do prowadzenia
bramy. Producent i ceny producenta.
54, zatrudni kelnera, kelnerki z doświad• 606-521-450, Radlin.
szek, węgiel, ekspresowa dostawa,
domu dla 1 osoby. Daję mieszkanie,
Raty. 32-430-51-41, 601-417-572.
czeniem, 606-823-913, 698-623-315.
gwarancja jakości, 692-236-095.
wyżywienie, opiekę lekarską, reszta
•
Martyna,
Wodzisław,
507-595-561.
do uzgodnienia, 666-095-648.
• Kierowców C+E do transportu mię• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
• Oddam ziemię za darmo. Transport
dzynarodowego zatrudni Sanco sp. z o.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
• Kamila, Wodzisław, 508-906-150.
• Potrzebny kelner do lokalu gastronowłasny, 604-240-919.
o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
micznego w Pszowie, 510-608-523.
• Ponętna blondyka, 507-526-232
do Polski. Podstawa + diety. Tel. 32-226Markiza, 32-415-17-32.
• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
• Potrzebna sprzątaczka na 1/4 etatu
Wydawnictwo Lite
45-91.
• 20-latka, atrakcyjna, 791-360-857
groszek,
eko-groszek,
eko-miał, flot
Wydawnictwo
Literackie
w Pszowie w lokalu gastronomicznym,
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
muł. Na życzenie workowany, 601• Itum Owoce zatrudni
pracownika
•
Claudia,
697-699-505,
Racibórz.
Wydawnictwo Literackie510-608-523.
Wydawnictwo Literackie
m kw. Producent z wieloletnią trady819-313.
biurowego. Wymagania: wykształcenie
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
cją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.
• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
średnie, komunikatywność, znajomość
• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
spożywczego,
Wodzisław
Śl.,
mile
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
obsługi komputera, 515-034-806.
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Dachy – wykonanie, materiał, naprawidziana umiejętność obsługi kompu• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
• Zatrudnię tynkarzy z doświadczeniem.
wa, więźby, pokrycia, rynny. Altany,
tera, 609-241-276.
• Sprzedam komplet wypoczynkowy
Tel. 697-148-319, dzwonić po 16.00.
zadaszenia konstrukcje, sprzedaż.
kanapa + 2 fotele, skóropodobne, kolor
• 886-309-057, Racibórz.
• Przyjmę krawcową z doświadczeniem
Tel. 506-193-315, 697-177-760.
beż,
784-314-914.
• Zatrudnimy operatorów koparek)*4503:$;/013;:(0%08:
"/*.08"/:
w szyciu i modelowaniu firan i zasłon,
)03303
,$+" .&-0%3"."5
• Racibórz,"
691-437-604.
50.J+&33:
z kat. II i I, spycharek, ładowarek kat.
II,
10-08"/*&/"
510-355-768.
•
Limuzyny
lincoln,
hummer.
Obsługa
;#"8./*&0%&;&(0

#-6&$364)
• Sprzedam bramy przemysłowe/segkierowców C+E, mechanika, wymagane
$;"308/*$&
,PMFLDKBwypożyczalnia
D[  %7% 
• Nowa,
Rybnik,
519-480-005.
wesel, pomoc drogowa,
mentowe,
aluminiowe,
przeszklone,
8TFOOZNNJBTUFD[LVLSŕ
5XØSDZ
QJFSXT[FK
D[ŢžDJ
• Praca dla kobiet w wieku 18-40 lat (erodoświadczenie, tel. 502-320-035
lub /JDPMBT
przyczep, lawet,8BLBDZKOFJHSBT[LJ
camping, 32-431-57-64,
wym: wys.
szer. 3,30, cena 4.000,
P 3,60,
TFSZKOZN
QPXSBDBKŕ[OPXZNPCSB
#FINFO
$BHF

tyka),
prywatny
dom, tel. 531-394-912. ƒZ PQPXJFžŗ
• Rybnik,
blondynka, 888-422-206.
32-451-61-95.
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
NPSEFSDZ
 LUØSZ QPQS[Z
/PXB LPMFLDKB T[BMPOZDI
[FNP[BCBXJF QS[ZKBƑOJ
QPXSBDB [ LPMFKOFK LSV
661-107-704.
QS[ZHØE LPDJPNZTJFHP
PSB[ FLTDZUVKŕDFK
DKBUZ8SB[[UPXBS[ZT[FN
com.pl.
• Firma zatrudni do produkcji palet
• Pilnie zatrudnię do pracy tynkarza TJŕHQPXSØDJŗJ[BCJŗTJFE
• Namiętna,
zmysłowa,QS[Z
883-272-757.
• Drewno
kominkowe, rozpałkowe,
VSPE[POZDIX
EVFUV "ƒ  PEDJOLØX
HPE[JF ;BCØKD[B TVSGFS
CSPOJ'FMTPOFN 3PO1FSM
(emeryci, renciści również), 32-430-10na łatę, dobre zarobki, tel. 534-021- NJPSPE[JFDJ
• Ogrodzenia – producent.
Tel. 33-488opałowe – już od 100 zł, 668-191-265,
•
Sonia,
Rybnik,
781-301-544.
OPDKFHPžNJFSDJ.SPD[OB
QFOZDIOJFLPŴD[ŕDZDITJŢ
LB
[
,BMJGPSOJJ

XZSVT[B
NBO
[BNJFS[BKŕQS[FKžŗX
755.
83, 698-569-605.
05-65.
698-399-300.
IJTUPSJBPESBE[BTJŢQP
QPžDJHØXJ[BTLBLVKŕDZDI
X QPESØƒ EP XZCS[FƒZ
TUBO TQPD[ZOLV 3ZDFS[F
• Puszysta, Rybnik, 781-301-346.
[XSPUØX BLDKJ
;PCBD[
1PVEOJPXFK"GSZLJ;EF
[BUS[ZNBOJ
QS[F[ pomocników na budowie, MBUBDI  B NBTBLSB [BD[ZOB
• Przyjmę uczniów w zawodzie[PTUBKŕ
blacharz
• Zatrudnię
• Wyburzenia, brukowanie,
utwardzanie
• Sadzonki truskawek, różne odmiany,
TJŢ
OB
OPXP
$[Z
QTZDIP
TXPJDIVMVCJFŴDØXXXB
UFSNJOPXBOBBCZTQFOJŗ
MVE[J
VNJFSBKŕDFHP
,BS
• Brunetka,
Rybnik, 783-620-601.
samochodowy, 661-107-704.
tel. 697-177-760.
wjazdów,
wynajem
koparki,
minikoparRaszczyce, ul. Łąkowa 6, 601-421-540.
Wydawnictwo Literackie
QBDJF VEBP TJŢ QS[FƒZŗ 
LBDZKOZDIOBTUSPKBDI4FS
NBS[FOJF TXPKFK NBULJ
EZOBB $ISJTUPQIFS -FF 
• 18-tka,
nowa, 883-238-297.
ki, wywrotki, 508-675-406.
• Poszukujemy
pracownice do sprząta- $[ZNPƒFKFHPEVT[B[OB
GVKŕDZ,PU 1MBƒPXFCJOHP 
P TVSGPXBOJV
X +FõSFZT
(SP[JJNXJŢ[JFOJFDIZCB

• Zatrudnimy elektryka z upraw• Sprzedam przyczepę czeską, 6 ton,
niaOJFCF[
z II grupą inwalidzką, tel. 32-433-00- MB[BJOOFDJBP
CZXZQFOJŗ
1PEXPEBNZT[oTQSBXEƑ
#BZ XZSVT[BNBKŕDXSŢLV
ƒF QPEFKNŕ TJŢ
• 513-504-384,
Rybnik, 41.
nieniami SEP, ślusarza, spawacza
rozsiewacz
nawozu, tel. 607-070-496.
•
Instalacje
elektryczne,
PLSVUOŕ PCJFUOJDŢ  5ZMLP
DPKFT[D[F5odgromowe,
PNJ+FSSZQPSB
UZMLP QBNJŢUOJL NBNZ
QJFD[OFKNJTKJ 38, 32-433-00-40.
z uprawnieniami elektryczno-gasieciowe,
alarmowe,
TV, oświetlenie8
•
797-536-303,
Rybnik,
28.
•
Sprzedam
kebab.
Dobra
lokalizacja,
KFEOP [ TJFENJPSHB E[JFDJ
CJBKŕXVQBMOFNJFTJŕDF
PSB[XTQBSDJFHSVQLJ[B
;EPCZXDB 0TDBSB
$BHF
zowymi, do prac montażowych,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi
dekoracyjne i videodomofon.
Krótkie
rynek w Wodzisławiu Śląskim. Tanio,
TJFSQOJVVLBƒŕTJŢLPMFKOF
HPS[BZDITVSGFSØX
v4LBSC OBSPEØXw
 PSB[od 01.11.11r. osobę na stano- [OBQSBXEŢ
wymagane doświadczenie zawozatrudni
terminy.
Tanio,
782-408-398
D[ŢžDJDZLMV
513-973-334.
TRANSPORT
8FT $SBWFO UXØSDB TF
4UBSDJF[GBMBNJ NJFKTDP
1FSM
dowe i mobilność, w zamian DIBSZ[NBUZD[OZ
dobre
wisko
głównego księgowego. Nabór
 QS[FETUBXJB
NJOVUQSP
XZNJUXBSE[JFMBNJPSB[
NBO v)FMMCPZwdo
XmMNJF
• Kuchnie i szafy%XJFQZUZ
na wymiar,
zabudowa
wynagrodzenie i rozwój zawodowy.
• Sprzedam
glifosat (zamiennik roun26.08.2011r. Informacje na stronie SJJ v,S[ZLw
• Pomoc
drogowa, holowanie samochoKFLDKJwykończenia
[XBTOZNTUSBDIFN
SFƒZTFSBvTFLVOEw
wnęk, kafelkowanie,
Kontakt: 7.00 – 16.00, tel. 606-384dup, klinik) opakowanie 20 l za 260 zł,
www.ops.lubomia.bip.info.pl lub www. OPXFPCMJD[FTUSBDIV
dów, przewóz
wózków widłowych, K.
lubomia.bip.info.pl tel. 32-451-60-26.
256.
wnętrz, tel. 798-594-490.
litr po 17 zł, tel. 535-499-454.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.

"("5",0",084,"

13;:+"$*»,*

"HBUB,PBLPXTLBo[XZ
LT[UBDFOJBE[JFOOJLBSLB 
[ QS[FLPOBOJB QJTBSLB
%FCJVUPXBB QPXJFžDJŕ
QU v1BUSZDKBw 8JLUPSJŢ
OJFQSBDVKŕDŕ NŢƒBULŢ
[ EXØKLŕ E[JFDJ  .BSUŢ
BCTPMXFOULŢ T[LPZ UF
BUSBMOFK  LUØSB XSØDJB [
FNJHSBDKJ J,BSPMJOŢ QSB
DPIPMJD[LŢOBTUBXJPOŕOB
LBSJFSŢXCBOLPXPžDJ ŕ
D[ZKFEOPEPULMJXZCSBL
CMJTLJFKQS[ZKBDJØLJ
5S[Z LPCJFDF IJTUPSJF
0QPXJFžŗ P LPCJFDFK
QS[ZKBƑOJXCSFX[PžMJ
XFNVDIJDIPUPXJMPTV

• Racibórz, Rynek, 669-460-221.

SPORT 1

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję

LPOUBLU!OPXJOZQM

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję

LPOUBLU!OPXJOZQM

-&/"/"+%&$,"

30%;*/"8&/$-»8

8BST[BXTLB LBODFMBSJB
8FODFM ;BHBKFXJD[J;Z
CFSU PUS[ZNVKF JOUSBUOF
[MFDFOJF#F[LPNQSPNJTP
XBTBUZSBOBXTQØD[FTOŕ
LMBTŢžSFEOJŕ5S[ZUPNPXB
TBHB PQPXJBEBKŕDBPSP
E[JOJF LUØSBEPSPCJBTJŢ
OBVXBT[D[FOJVOPNFO
LMBUVSZ SP[QPD[ZOBTJŢX
SPLV OBUMFS[ŕEØX
ØXD[FTOFKLPBMJDKJJTQFDZ
mD[OFKBUNPTGFSZUBNUZDI
D[BTØX TXPJTUFHPvQPMP
XBOJBOBD[BSPXOJDFw
*OUSZHB US[ZNB X OB
QJŢDJV PE QJFSXT[FK EP
PTUBUOJFKTUSPOZ

+&''33:"3$)&3

45"/$;8"35:
0QPXJFžŗPQBSUBOBQP
D[ŕULBDIƒZDJBJCVS[MJXFK
LBSJFSZ 3VQFSUB .VSEP
DIB,TJŕƒLBQS[FETUBXJB
MPTZLPOGSPOUBDKJNJŢE[Z
.VSEPDIJFN B 3PCFS
UFN .BYXFMMFN 1P[OB
KFNZ QBTKPOVKŕDF LPMFKF
CVEPXZ JNQFSJVN NF
EJBMOFHP *OGPSNBDKF P
OBEVƒZDJBDI Xv/FXT PG
UIF 8PSMEw TUBXJBKŕ QZ
UBOJB D[Z mLDKB MJUFSBDLB
OJF[EFS[ZBTJŢ[S[FD[Z
XJTUPžDJŕ
"SDIFS QPTJBEB UZUV
T[MBDIFDLJ  OBQJTB CF
TUTFMMFSv,BOFJ"CFMw

,"5&-"63&/

/".*ġ5/0ĽĖ

-VDFCZBHPUPXBVNS[Fŗ
EMB %BOJFMB * UP XBžOJF
SPCJB3B[[BSB[FN-VDF
J %BOJFM TUBMF TJŢ PEOBK
EZXBMJ  CZ XLSØUDF [OP
XV[B[OBŗCØMVSP[TUBOJB
o-VDFVNJFSBB B%BOJFM
QP[PTUBXB TBNPUOZ J
OJFT[D[ŢžMJXZ$[ZPCZOB
QFXOPUBLNVTJBPCZŗ 
8ZSVT[BXOBKXBƒOJFKT[ŕ
QPESØƒ TXPKFHP ƒZDJB o
QPXSBDBXQS[FT[Pžŗ
5S[FDJUPNV[BMFƒOJBKŕ
DFHPDZLMVQUv6QBEMJw 
XLUØSZN-VDFNVTJQP
[OBŗ QSBXEŢ J [NJFOJŗ
QS[F[OBD[FOJF
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• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-7034, 608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Czyszczenie dywanów, tapicerek meblowych i samochodowych, czyszczenie
skóry, mycie okien i witryn, doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg pcv,
gres itp. Tanio i skutecznie! Sprawdź na
www.cleanco.pl, tel. 692-509-691.
• Płoty kute, panele ocynkowane,
bramy przesuwne, balustrady oraz nierdzewne zadaszenia, meble ogrodowe,
www.akronis.pl, tel. 601-159-834.

• Wkłady kominowe, kominy, murowanie, papy termozgrzewalne, dachy,
daszki, okna dachowe, tanio, szybko
i solidnie, 883-388-963.
• Reklama, poligrafia, banery, billbordy
tablice, wydruk wielkoformatowy, 531312-020.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• BS Music, DJ – Wodzirej, Krzysztof
Łucki, wesela, poprawiny, imprezy
okolicznościowe, firmowe, plenerowe. 509-272-319, www.bsmusic.pl.

USŁUGI REM.-BUD.
• Zlecę wykonanie ocieplenia budynku,
tel. 600 398 781.
• 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.
• Dach-System. Ciesielstwo, dekarstwo, więźby, rynny, papa, gonty,
pokrycia dachowe szybko i solidnie,
tel. 506-193-315, 697-177-760.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy–klinkier,
solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110496.
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 517-435-518.
• 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.

• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne, sufity podwieszane, gładzie, docieplenia
poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo – gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• Brukarstwo, www.bruk.biz, 665-805146.
• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie poddasza. Faktury. 514-429-411.
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.

• Szprycowanie i malowanie natryskowe
domów z agregatu, szpryc akrylowy,
itp. szprycowanie także na ocieplone
domy, Adam Gorzyce, 696-296-514, 32720-32-27.

• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie
nadzorów budowlanych, 695-638-650,
32-415-16-45.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691-539-589.

• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie. Faktury Vat, 32-457-93-32, 502087-125.

• Tynki maszynowe. Kompleksowe
usługi tynkarskie: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, więcej na www.
bassbud.pl, 660-782-402.

• Stawianie płotów, granit, brukarstwo
662-725-217.

• Wynajem rusztowań, cena 20 gr za m
kw./dobę, wynajem szalunków, cena
19,90 m kw., 660-782-402.
• Brukarstwo. Bezpłatna wycena utwardzanie, odwadnianie terenu, ocieplanie
budynków. Fachowe doradztwo, atrakcyjne ceny, www.brukles.republika.pl,
tel. 605-109-489.

• Rolety, moskitiery, siatki przeciw owadom, dla alergików. Pomiar, montaż
gratis. Krótkie terminy realizacji, 604729-874, 605-726-817.
• Zatrudnię tynkarzy z praktyką przy
tynkach maszynowych, 607-686-794.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów, 668-243-160.
• Usługi koparko-ładowarką, dogodne terminy, konkurencyjne ceny.
Tel. 693-662-305.

• Tynkowanie ręczne 13 zł/m kw.,
ocieplenia, kafelkowanie 22 zł/m kw.,
posadzki, murowanie klinkierem, 694944-933, 693-883-219.
• Budowa domów. Remonty. Szybko
i solidnie, 600-167-028.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Docieplanie budynków, wolne terminy
2011/2012, szybko, tanio, solidnie, 785730-556.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Kompleksowe remonty łazienek, układanie paneli, kafelkowanie, malowanie,
513-984-400.
• Drenaże, brukowanie, ogrodzenia,
kompleksowo, mała architektura, wjazdy, parkingi, chodniki, tarasy, budowa
dróg dojazdowych, 725-259-242.
• Usługi ciesielskie i dekarskie, tel. 781996-570.

• Tynki agregatem, ocieplenia, budowa
domów, wykończenia wnętrz – wolne
terminy, tel. 798-594-490.

• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.

• Firma remontowa Sadowski oferuje
kompleksowe prace związane z remontami i wykończeniami wnętrz. Tel. 787323-892 lub www.sadowski.i-zory.pl.

• Budowa domów od podstaw, wykończenia wnętrz, murowanie płotów
z klinkiery i kostek granitowych, kafelkowanie, 721-837-189.

• Wywóz gruzu w kontynerach, rozbiórki, wyburzenia, utwardzanie nawierzchni, usługi koparkami, wykopy – transport, skład materiałów, piasek, żwir,
tłuczeń, kliniec, kostka granitowa, opał,
muł, węgiel, flot, 606-454-105.

• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.

• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.

• Szybko, solidnie i w przystępnej
cenie wykonujemy prace brukarskie
(kompleksowo), place, chodniki,
drogi dojazdowe, 515-736-368.

• Firma elektroinstalacyjne Elcom oferuje państwu usługi w zakresie remontów,
napraw oraz modernizacji instalacji
elektrycznych. Dodatkowo pogotowie
elektryczne 24 h/dobę pn.-sob., tel. 609637-476.

• Najtańsze usługi w zakresie remontów,
malowania, ocieplenia, wykończeniówka, sprzedaż bruków, brukowanie, płoty
z montażem, 507-709-403.

• Malowanie elewacji, dachów, podbitki,
mieszkań, 32-421-07-98, 514-666-992.

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

• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, projektowanie, montaż, wymiana,
tel. 601-094-777.

ZDROWIE

• Usługi remontowo – budowlane i wykończeniowe od A do Z, 691-514-699.
• Schody- dębowe, jesionowe, bukowe.
Schody wykonujemy również z powierzonego materiału. Szybki termin
realizacji. Solidność i przystępna cena,
77-485-52-83, 694-148-973.

WRÓŻBY

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

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

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.
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 501287-739.

• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692430-970.
OKULISTYKA
• 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.

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

• 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.
PROTETYKA
• Nowość! Protezy nylonowe (estetyczne, niełamliwe, niealergiczne). Pracownia protetyczna, Izabela Kuczmierczyk.
Racibórz, Opawska 27A/1, 32-415-27-85,
513-129-915.
REHABILITACJA
• Masaż w domu klienta: leczniczy, klasyczny, relaksacyjny, antycellulitowy,
gorąca czekolada. Dojazd gratis, 792742-860.

• Masaż dla przepracowanych i zestresowanych pań z dojazdem do domu,
600-531-235.
UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa. Wizyty domowe, tel. 696-478-189,
32-426-02-92.
MEDYCYNA NATURALNA
• Masaże relaksacyjne, 32-725-22-00.
URODA
• Odchudzę każdego, tel. 691-488-826
w godz. 8.00 – 9.00.

• Firma wykonuje malowanie i tapetowanie, montaż płyt gipsowych,
gładzie, ocieplenie, tynkowanie maszynowe, 32-410-64-42, 516-024-318.

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

• Licencjonowany kosmetolog! Opalanie
natryskowe, tipsy, manicure, pedicure,
przedłużanie rzęs i włosów, henna, dieta
cambridge, 792-459-845, 693-155-088.

• Szamba betonowe, plastikowe.
Montaż, produkcja. Brukarstwo, 605283-503, 605-283-407.

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

ZWIERZĘTA

• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.
• Tynki wapienno – cementowe,
ocieplanie budynków, tynki strukturalne, płyty K/G, wykończenia wnętrz.
Negocjacja cen, 510-727-827.

• Układanie kostki brukowej, zakładanie
ogrodów z planowaniem, odwodnienia
budynków z izolacjami, drewno w ogrodzie. 888-588-235.

DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
– Kolor – Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

• 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.

• Sprzedam yorki, 781-015-432.
• Prześliczne szczeniaki rasy york, rodzice na miejscu, książeczka zdrowia, tanio,
tel. 667-636-107.
• Owczarki niemieckie i yorki sprzedam
tel. 784-380-895 lub 32-45-12-150.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam syberian hysky, suczka kochająca ludzi i dzieci, ułożona i czysta,
cena do uzgodnienia. Tel. 796-589-881.

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

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.
RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.
tel. 32 424 94 82, 32 422 60 21.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� NISSAN ALMERA
2005 20.900 zł
2008 21.900 zł
2� RENAULT CLIO
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)
• TOYOTA COROLLA VERSO 2008 2,2 diesel
• HONDA CIVIC 2008 1,8 SPORT krajowy, I wł.
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140 KM kraj
• VW TOURAN 2008 1,9 TDI klima, kraj, I wł.
• VW TOURAN 2003 1,6 krajowy el. szyby, c.zam.
• OPEL ASTRA II 2007 1,4 90KM klima, kraj, Iwł
• OPEL ASTRA II 2002 1,6 el. szyby, c.zam., kraj
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• RENAULT SCENIC 2005 1,5 DCI klima, ABS
• 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
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, I wł.
• 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 2,0HDI klimatr.
• HYUNDAI I20 2009 1,4 CDRI 90KM klimatronik
• SEAT CORDOBA 1996 1,6 ABS, c.zamek, airbag
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

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

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI MULTITRONIC kombi
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 110 kombi
Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 KM automat
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
climatronic
VW POLO 1,4 TDI 5 drzwi srebrny klima
VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE
automat
FORD FOCUS 1,6 TDCI 5 kombi I GHIA
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM furgon
wysoki długi
OPEL ASTRA III 1,7 CDTI 100 kombi
OPEL ASTRA II 2,0 DTH klima kombi
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 120 KM kombi
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4
FORD FOCUS 1.8 TDCI
HYUNDAI GETZ 1,1 COMFORT klima
5 drzwi
CITROEN C3 1,4 HDI klima van
(ciężarowy)
SEAT ALHAMBRA 2,0 TDI 140 KM
VW FOX 1,2 klimatyzacja
VW GOLF 1,4 16V 5 drzwi klimatyzacja
CITROEN XSARA PICASOO 1.6
EXCLUSIVE

05 r.
02 r.
09 r.
08 r.

37 900
64 900
37 900
47 900

08 r.

25 900

08 r.

29 500

02 r.

26 900

08 r.

37 900

05 r.

22 900

08 r.
01 r.
07 r.
09 r.
03 r.

31 900
13 900
33 900
89 900
15 900

08 r.

19 900

08 r.

17 000

06 r.
06 r.
00 r.

41 900
16 900
14 900

06 r.

20 900

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

26 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 2 sierpnia 2011 r.
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Wójt Gminy Lubomia

Wójt Gminy
w Gorzycach

Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy :

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

WYMAGANIA:
znajomość języka niemieckiego
Kontakt: Racibórz, ul. Mickiewicza 13 B, lokal 5
tel. (+48) 602 421 791, (+48) 7223 286 402
czynne: pn. – pt. od 8.00 do 16.00
numer certyﬁkatu 6606

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

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

działając na podstawie
art. 35 ust. 1 Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.
U. Nr 102 poz. 651 ze zm.
) informuje, że na tablicy
ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy
w Gorzycach przy
ul. Kościelnej 15,
w dniu
02.08.2011r. wywieszono
na okres 21 dni, wykaz
nieruchomości będących
własnością Gminy Gorzyce,
przeznaczonych
do sprzedaży.

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

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

STRAŻNIK GMINNY
Termin składania ofert upływa
19 sierpnia 2011 r.
Szczegóły na stronie www.lubomia.bip.info.pl

��������������������������

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

rok założenia 1936

krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

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

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
IARIITRANSPORT
TRANSPORT
BEZPŁATNY POM
POMIAR
DEM
ONTAŻETERNITU
ETERNITU
DEMONTAŻ
blacha
dachówkowa
już od
47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

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

•Płyta OSB I MFP

Czyżowice, ul. Nowa 28a

Najtańsze ceny – sprawdź!
47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
Ceresit ct60
tynk akrylowy
25kg

– 12%
47–470 Krzanowice
ul. Długa 22
tel. 32 410 91 92

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

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

ciśnieniowo-próżniowa

Atlas Fortis gładź
+ podkład
20kg

zł
31,60
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Zapewniamy dobre warunki mieszkaniowe,
zwrot kosztów podróży, świadczenia emerytalne
Opole ul. Reymonta 16,
Opole
ul.077-453-65-77
Reymonta
16,
Opoletel.
ul.
Reymonta
16,
tel.
77-453-65-77
tel.
077-453-65-77
Gliwice
ul. Zwyciêstwa
49,
�����������������������
Gliwice tel.
ul. ul.
Zwyciêstwa
49,
Gliwice
Zwycięstwa
49, certyfikat
032-337-50-20
ministerstwa
������������������
tel.
32-337-50-20
tel.ul.032-337-50-20
Racibórz
Londzina 12,
prac y
���������������������������
Racibórztel.ul.032-414-91-42
Londzina
12,
Racibórz
ul. Londzina
12, 4106 ����������
������������������
tel. 32-414-91-42
tel. 032-414-91-42
������������
4106
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ROZLICZAMY
������������������
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�
PODATEK HOLENDERSKI, ROZŁĄKOWE, ZASIŁEK RODZINNY

Racibórz, tel./fax 32 415 34 94, 755 23 60

wykonuje:

•Kształtowniki, blachy
•Kuchnie na wymiar
•Meble, zabudowy wnęk
•Impregnacja

� a � racp � a � � na � � sz � a � tr � � oska � � �
a pr ac a nasz
a rot ks a

ul. Kolejowa 10 a (RAMPA KOLEJOWA)

PAWEŁ WANIEK

OFERUJEMY

twoj

� twoj

Rynna ocynkowana
ﬁ 150 1mb

ł
7,50 z

Disprobit
izolacja na zimno
20L

zł
42,00

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY
WWW.GRUD–RACIBORZ.PL

www.rotex-sruby.pl

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

www.sport-365.pl

BEZPŁATNY TYGODNIK DO NOWIN RACIBORSKICH, NOWIN WODZISŁAWSKICH, TYGODNIKA RYBNICKIEGO

TEMAT TYGODNIA
Odrzucani przez społeczeństwo,
które uważa ich za chuliganów.
Przez władzę lekceważeni.
A jacy są naprawdę skaterzy?  8
2 SIERPNIA 2011 • NR 18

Racibórz pokochał

CHINASĘ

W kadrze mistrza Polski w piłce nożnej kobiet
– RTP Unia Racibórz doszło do kilku zmian.
Klub z Zamkowej opuściły: Agnieszka Winczo,
Marta Stobba, Ewa Żyła, Agnieszka Pencherkiewicz i Marlena Hajduk. Nowymi piłkarkami
w zespole Remigiusza Trawińskiego są: Donata
Leśnik, Natalia Chudzik, Agata Tarczyńska, Leonarda Balog i Chinasa Okoro Gloria. Ta ostatnia to reprezentantka Gwinei Równikowej. Chinasa zrobiła ogromne wrażenie na kibicach,
oczarowując ich podczas meczu sparingowego
z Banikiem Ostrawa swoimi umiejętnościami
technicznymi i pięknymi golami. 24-letnia
Gwinejka ma podpisać umowę z raciborską Unią na pół roku – ma pomóc w przejściu fazy eliminacyjnej
ligi mistrzyń i pokonaniu kolejnych
przeciwniczek.
Czytaj na stronie 2

RELACJE, WYNIKI, KOMENTARZE

POLECAMY

 SIATKÓWKA

AZS rozpocznie treningi
5
PIŁKA NOŻNA

DERBY DLA RAFAKO – str. 5

 PIŁKA NOŻNA

Marklowice pokonały
Krzyżanowice

4

 KOSZYKÓWKA

Znamy już terminarz
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Mecz z Orłem Łódź
odwołany
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Galicka pokonała Rabczuka
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BEZKONKURENCYJNE RYBKI – str. 6

 PIŁKA NOŻNA – Turniej „dzikich” szóstek

 PIŁKA NOŻNA – Gol wiosny 2011

10 drużyn wzięło udział w turnieju „dzikich”
szóstek, które odbyły się na stadionie LKS Buk
Rudy. Jest to zdecydowany progres, jeśli chodzi
o liczbę uczestników, gdyż w pierwszej edycji
grały tylko 4 zespoły.
7

W lipcu można było głosować na gola rundy
wiosennej na lokalnych boiskach nagranego
przez portal nowiny.pl. Oddano prawie 2 tysiące
głosów, a najładniejszą bramkę zdaniem internautów zdobył Damian Gryt z LKS Lyski.  2

DRUGA PRZEGRANA
ENERGETYKA – str. 3
 ZAPASY

Mistrzostwa świata
juniorów
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 PIŁKA NOŻNA – Mecz sparingowy

 PIŁKA NOŻNA – Gol wiosny 2011

Pogrom przy Zamkowej

Wygrał rzut wolny

Bramki dla Unii strzelały
głównie nowe piłkarki. Donata Leśnik, Natalia Chudzik, Chinasa Okoro Gloria
i Agata Tarczyńska zdobyły
w sumie 8 goli. Po dwa traﬁenia dołożyły natomiast
Anna Żelazko i Patrycja
Wiśniewska, która w spotkaniu nie wykorzystała jednak wielu stuprocentowych
okazji. Gwiazdą meczu była
Chinasa Okoro Gloria, która
zaliczyła ostatnio występ na
niemieckim mundialu. Na
swój pierwszy mecz przed
publicznością przy Zamkowej wyszła spokojna i wyluzowana. To właśnie taka
postawa pozwoliła jej strzelić decydujące gole w sparingu. Filigranowa (1,61m
– przyp. red.) zawodniczka
zaskoczyła kibiców bramką zdobytą głową. Jeszcze

RTP Unia Racibórz

Rogów. Zawodnik z Lysek z
około 25 metrów przymierzył
w okienko bramki strzeżonej
przez bramkarza Rogowa, a
ta wpadła do bramki odbijając się jeszcze od poprzeczki. Zwycięzca otrzyma od
nas piłkę nożną. Na podium
znalazły się także gole Marcina Pawlisza z Unii Racibórz
oraz Damian Getlera z Płomienia Połomia.
(kozz)

 BOKS – Gala Boksu Zawodowego

SŁAWY BOKSU

będą się biły na Łąkowej

FOT. WALDEMAR ZIMNY

Wysoką wygraną
zakończył się mecz
kontrolny RTP Unia
Racibórz z czwartą
drużyną czeskiej
Ekstraklasy kobiet,
Banikiem Ostrawa.
W spotkaniu kibiców zachwyciła
nowa zawodniczka
klubu przy Zamkowej – Chinasa
Okoro Gloria. Gwinejka strzeliła w
nim cztery gole.

Przez cały lipiec na portalu nowiny.pl można było
wybierać najładniejszego
gola zdobytego na lokalnych
boiskach w rundzie wiosennej. Internauci łącznie oddali
blisko 2 tysiące głosów z czego 1/4 należała do Damiana
Gryta – juniora z LKS Lyski.
To on zdaniem czytelników
nowiny.pl strzelił najładniej.
Gol został zdobyty w meczu
juniorów młodszych pomiędzy LKS Lyski, a Przyszłością

– Kibice przecierali oczy ze zdumienia oglądając swobodną grę Chinasy – piłkarki z Gwinei
Równikowej

większym i piękniejszym
zaskoczeniem była bramka
strzelona z 30 metrów. Przy
tym uderzeniu bramkarka
Banika nie zdążyła nawet
ruszyć się z miejsca. Po
trzecim traﬁeniu Gwinejki,
kibice zaczęli skandować:
jeszcze jeden! Zawodniczka, choć nie zna języka polskiego, zrozumiała prośbę i
w 68. minucie strzeliła swojego czwartego, a dziesiątego gola dla Unii w meczu
z Czeszkami. Jedenastego
zdobyła Chudzik, a wynik
spotkania zamknęła Agata
Tarczyńska.
Wojciech Kowalczyk

12:0 Banik Ostrawa

BRAMKI: Donata Leśnik 14.,15., Patrycja Wiśniewska 19.,45., Anna Żelazko 20.,32.,
Chinasa Okoro Gloria 18.,28.,54.,68., Natalia Chudzik 70., Agata Tarczyńska 85
RTP UNIA RACIBÓRZ: Wilk (46. Janeczek) – Pawlak, Mika, Konsek (46. Balog)
– Chudzik, Leśnik, Pożerska (46. Krupa), Landeka (46. Sosnowska) – Żelazko (46.
Tarczyńska) – Chinasa, Wiśniewska

PO MECZU POWIEDZIAŁ
Remigiusz Trawiński, trener RTP Unia Racibórz:
Przeciwnik nie był najwyższych lotów. Zdawaliśmy sobie z tego
sprawę. Pierwsza połowa w wykonaniu naszego zespołu była
bardzo ciekawa w sensie rozegrania piłki. Szybkie akcje i gra.
Później, gdy wynik był już wysoki, gra trochę siadła. Było dużo
zmian. Trudno było wejść nowym zawodniczkom, w momencie kiedy wszystko było już rozstrzygnięte. Było kilka mankamentów i przede wszystkim na nie patrzymy, bo trzeba je eliminować. Myślę, że sparing który zagramy w środę (3 sierpnia
– przyp. red) z SV Neulengbach, pokaże naszą aktualną formę.
Tym razem mam nadzieje, że mecz ten będzie zwieńczeniem
tego okresu przygotowawczego i mocno wierzę, że będziemy
lepszym zespołem. To nas utwierdzi w tym, że będziemy wierzyć w sukces w Helsinkach. Bardzo wysoko oceniam nowe
zawodniczki. Chinasa pokazała się z bardzo dobrej strony. To
jest poziom światowy. Rzadko spotyka się taką swobodę w
grze. Bardzo dobry występ Chudzik i Leśnik. Agata Tarczyńska
w drugiej połowie wychodziła już na przeciwnika. Nie było tej
motywacji w zespole. Druga linia była inaczej ustawiona. Nie
było swobodnego rozegrania akcji. W poprzednich spotkaniach pokazała się jednak z dobrej strony. Bardzo dobra chorwacka zawodniczka – Balog, nie miała dzisiaj wiele do roboty
w drugiej połowie. Widzieliśmy ją już w meczach z mocnymi
rywalami. Jest to wyjątkowy dzieciak bo ma dopiero 18 lat, ale
wykazuje doświadczenie i mądrość w grze jak gdyby tych lat
grała dużo więcej. Cała piątka zawodniczek, które do nas dotarły to są bardzo dobre piłkarki. Na pewno zespół jest wzmocniony, a nie osłabiony mimo odejścia Agnieszki Winczo i Marty
Stobby.

To przyszłoroczna atrakcja planowana przez OSiR
w hali przy ulicy Łąkowej
w Raciborzu. Całe przedsięwzięcie miałoby mieć miejsce wiosną 2012 roku. Do
Raciborza mogą przyjechać
znani polscy bokserzy tacy
jak Paweł Kołodziej czy Dawid Kostecki. Wszystkim zajmować się ma znana grupa
bokserska KnockOut Promotions. – W sierpniu będziemy
ustalać szczegóły z KnockOut Promotion w sprawie organizacji tej profesjonalnej gali
– informuje kierownik hali
Rafako Krzysztof Borkow-

ski. – Widowisko będzie z
pewnością atrakcyjne, a hala
wypełni się po brzegi – zapewnia Borkowski. Impreza
bokserska, w programie której będzie około 5–6 walk, w
tym jedna o tytuł mistrzowski, transmitowana będzie
przez jedną ze sportowych
stacji telewizyjnych. – Dużo
też zależy od ﬁnansów. Jeśli
uda nam się znaleźć sponsorów to jest szansa na bogatszą
galę – przyznaje Borkowski.
Ceny biletów na podobne
gale w innych miastach
kształtują się od 40 zł wzwyż.
(kozz)

REKLAMA

Zatrudnimy kelnerki w wieku
od 18 - 35 lat w kawiarni w Siegen
(Niemcy) na stałe do zaraz
Wymagana znajomość
j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz posiłki
Zainteresowane osoby prosimy
o wysyłanie CV – tylko ze zdjęciem – na zdres:
agnes.gorki@student.uni-siegen.de

 ZAPASY – Mistrzostwa świata juniorów

WRÓCILI BEZ MEDALU
Dawid Ersetic z MKZ Unia
Racibórz oraz Sebastian i
Sara Jezierzańscy z LKS Dąb
Brzeźnica walczyli w Rumunii o medal mistrzostw świata juniorów w zapasach w
stylu wolnym i klasycznym.
Żadnemu z trzech reprezentantów Raciborszczyzny nie
udało się stanąć na podium,
a najlepiej wypadł Sebastian
Jezierzański docierając do
ćwierćﬁnału. Zawodnik walczący w kategorii 74 kg wygrał pierwszą walkę z Izrael-

czykiem Hanocem Rachaminem 3–0 (1:0, 5:0). W drugiej
swojej walce okazał się lepszy od Mongoła Nomindalai
Bolor–Erdene wygrywając
w stosunku 3–0 (1:0, 1:0). W
ćwierćﬁnale lepszy od Sebastiana był Turek Abdulkadir
Ozmen 5–0 (3:0). Jezierzański miał szansę jeszcze w repasażach, w których nie dał
rady Irańczykowi Amirowi
Kheirollahowi Shariaty Adl
w stosunku 3–1 (6:2, 2:1).
Sara Jezierzańska również

zakończyła przygodę na
ćwierćﬁnale. W swojej kategorii (48 kg) w stylu wolnym
pokonała najpierw Łotyszkę
– Karalinę Tjapko 3–0 (3:0,
2:0). Na kolejnym etapie
Jezierzańska była gorsza od
Kanadyjki Jade Amber Papke w stosunku 0–3 (0:1, 0:3).
Od Dawida Ersetica spodziewano się wysokiego miejsca, a nawet medalu, niestety skończyło się na pierwszej
rundzie. Polski zapaśnik walczący w stylu klasycznym

okazał się gorszy od Bułgara
Nikołaja Iwanowa Witczewa.
Ersetic w swojej kategorii (55
kg) przegrał z Witczewem w
stosunku 1–3 (2–0, 0–1, 0–3).
Bułgarski przeciwnik to zdolny i utytułowany zapaśnik.
Rumuńskie mistrzostwa nie
poszły po myśli, a marzenia
o medalu trzeba odłożyć na
kolejne lata.
(kozz)
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 PIŁKA NOŻNA – II liga

Dwa mecze, dwie porażki,
osiem straconych bramek. To
bilans piłkarzy Energetyka
ROW Rybnik po inauguracyjnych spotkaniach w ramach
walki o mistrzostwo II ligi.
Przed startem sezonu wszyscy powtarzali, że nie będzie
łatwo, ale chyba nikt nie
przypuszczał, że dwa pierwsze spotkania podopiecznych
Damiana Galei będą kończyć
się klęską.
Po porażce przed własną
publicznością z Chojniczanką Chojnice rybniccy
piłkarze pojechali na mecz
do Sosnowca, aby rywalizować z tamtejszym Zagłębiem. Piłkarze, działacze i
trenerzy liczyli, iż uda się
przywieźć z gorącego terenu
przynajmniej jeden punkt.
Ten optymizm wynikał z dobrych fragmentów gry, które
były udziałem rybniczan w
potyczce z Chojniczanką.
Niestety, młoda drużyna Zagłębia bezlitośnie obnażyła
wszystkie słabe strony Energetyka ROW. Głównie w
formacjach defensywnych.

Każda akcja rozgrywana
szybko, z pierwszej piłki siała popłoch w obronie rybniczan. W efekcie co chwila
któryś z zawodników gospodarzy stawał przed szansą
pokonania bramkarza z Rybnika. Sosnowiczanom udała się ta sztuka cztery razy.
Zawodnicy Galei nie traﬁli
do bramki rywali ani razu.
Chociaż mieli ku temu okazję. Wynik spotkania mógł
otworzyć Rafał Mitura, który strzałem głową próbował
umieścić piłkę w siatce. Swoje szanse mieli również Rafał
Andraszak czy Michał Stryczek. Nic jednak nie chciało
wpaść do bramki strzeżonej
przez Jakuba Miszczuka.
Trener rybnickiej drużyny dokonał kilku zmian w
porównaniu z pierwszym
meczem. Do bramki wrócił
Paś, który uporał się już z
kontuzją i zastąpił Gocyka.
Z tego też powodu do gry
w polu opiekun rybniczan
musiał desygnować dwóch
młodzieżowców. I tak po prawej stronie na obronie grał

MINUTA PO MINUCIE
1. Tomasz Szatan pierwszy dotknął piłki i rozpoczął mecz.
3. Kontuzja Wrześniaka, rybniczanin potrzebował pomocy masażysty.
4. Ofensywna akcja Zagłębia, piłka po dośrodkowaniu Jankowskiego przeleciała nad
bramką.
6. Duże zamieszanie w polu karnym ROW-u. Ostatecznie strzał Lachowskiego zablokowali obrońcy.
8. Róg dla ROW-u. Piłka traﬁa na głowę Mitury, ten traﬁa wprost w bramkarza Zagłębia. Znakomita okazja.
10. Pierwszy raz odzywają się fani gospodarzy. Do tej pory doping prowadzili tylko
kibice z Rybnika.
12. Po strzale Szatana piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Pasia.
13. Żółta kartka dla Wójcika.
14. Paś broni strzał Stefańskiego.
15. Kolejny strzał piłkarzy Zagłębia. Tym razem chybił Madeja.
19. 1:0. Stefański wbiegł bezkarnie w pole karne, podał do Jankowskiego, a ten dał
prowadzenie gospodarzom.
24. Rzut wolny dla ROW-u. Bonk strzela w mur.
25. Róg dla ROW-u. Bez efektu.
27. Wójcika zmienia Michał Stryczek.
28. Andraszak nie zdąrzył do prostopadłego podania Gładkowskiego.
30. Dośrodkowanie Andraszaka wyłapał Miszczuk.
35. Żółta kartka dla Wrześniaka.
36. Wrześniak wybił piłkę z linii bramkowej po strzale Jankowskiego.
38. Rzut wolny dla ROW-u na 40 metrze przed bramką Zagłębia kończy się groźną
kontrą gospodarzy.
40. Próba strzału Wieczorka z 35 metrów.
41. Ponownie rzut wolny dla ROW-u zamienia się w kontrę gospodarzy. W efekcie w
polu karnym faulowany jest Jankowski.
42. 2:0. Rzut karny dla Zagłębia na bramkę zamienił Lachowski.
43. Jary po dośrodkowaniu Cieślaka lobuje Miszczuka. Z linii bramkowej piłkę wybił
Jarczyk.
47. Strzał Lachowskiego broni Paś.
51. 3:0. Szatan do Stefańskiego, ten do Domański, który głową zgrywa do Jankowskiego, a napastnik Zagłębia strzela 3 bramkę.
54. Żółta kartka dla Andraszaka.
55. Strzał Wieczorka broni Miszczuk. Po rzucie rożnym Mitura uderza głową obok
bramki.
56. Gajewski za Gładkowskiego, Kostecki za Jarego.
61. Paś broni strzał Stefańskiego.
66. 4:0. Stefański z Cygankiem ponownie rozklepali obronę ROW-u. Bramkę zdobył
ten pierwszy.
69. Bonk strzela z 30 metrów.
70. Z boiska schodzi Jankowski, strzelec dwóch bramek dla Zagłębia.
71. Stryczek strzela w brakarza gospodarzy.
78. Kostecki strzela nad bramką.
80. Przed szansą na honorowe traﬁenie Andraszak.
87. Strzał Koźmińskiego broni Paś.
89. Wieczorek marnuje szansę na bramkę.
92. Na bramkę gospodarzy strzela Gajewski.
94. Strzela Andraszak. Po chwili sędzia kończy mecz.

Konrad Cieślak a w pomocy
Bartosz Wójcik. Ten drugi
szybko złapał żółta kartkę
a po kolejnym faulu, który
mógł zakończyć się dla niego „czerwienią” Galeja nie
wytrzymał i wprowadził za
niego na boisko Stryczka. Na
środku obrony zagrał Piotr
Pacholski. Ta nominacja
pokazuje, że są duże braki
jeżeli chodzi o obrońców. Pacholski w ubiegłym roku był
wg trenerów za słaby na III
ligę i sezon spędził na wypożyczeniu w Marklowicach.
Po awansie do II wskoczył
dość niespodziewanie do
podstawowego składu. Na
ławce rezerwowych mecz
rozpoczął Kostecki. W kadrze meczowej nie znalazł
się, grający w pierwszym
spotkaniu Artur Mościcki.
Na boisku pojawił się za to
Andraszak, który w ubiegłym tygodniu podpisał z
rybnickim klubem kontrakt
na pół roku. I to właśnie on
był najbardziej aktywnym
zawodnikiem Energetyka
ROW. Szkoda, że nie udało

Zagłębie Sosnowiec

mu się pokonać bramkarza
gości, bo na to zasługiwał.
W grze rybniczan było
dużo niedokładności, wkradała się nerwowość i liczne
nieporozumienia. Bardzo
słabo wyglądały stałe fragmenty gry. Po dwóch z nich
gospodarze wyprowadzili
bardzo groźne kontry, jedna
z nich zakończyła się rzutem
karnym dla Zagłębia. Trudno w takich okolicznościach
szukać optymizmu na przyszłość. Jedynie kibice kolejny raz stanęli na wysokości
zadania i głośnym dopingiem
wspierali swoich piłkarzy.
Już w najbliższą sobotę,
6 sierpnia rybniczanie rozegrają kolejny mecz. Tym
razem zmierzą się z Nielbą
Wągrowiec, która również
nie zdobyła jeszcze punktu w
tym sezonie. Najbliżsi rywale
rybnickiej drużyny przegrali
z Ruchem Zdzieszowice 1:4 i
z Elaną Toruń 1:2. Wydaje się
więc, że ten mecz będzie idealną okazją do rehabilitacji
dla podopiecznych Damiana
Galei.
Marek Pietras

4:0

Energetyk ROW Rybnik

Bramki: Rafał Jankowski (19., 51.), Marcin Lachowski (42. karny), Patryk Stefański
(66.)
Energetyk ROW: Paś, Cieślak, Mitura, Pacholski, Wrześniak, Wójcik (27. Stryczek),
Jary (56. Kostecki), Bonk, Wieczorek, Andraszak, Gładkowski (56. Gajewski).

DAMIAN GALEJA, TRENER ENERGETYKA ROW
Drużyna Zagłębia Sosnowiec wygrała zasłużenie. My jesteśmy jeszcze daleko w drodze. Przydarzają się nam na boisku kardynalne błędy
i jesteśmy za nie bezlitośnie karceni. Nasze statystyki wyglądają fatalnie. Po pierwszym meczy wydawało się, że w kolejnych jest szansa
na to żeby nasza gra wyglądała lepiej. Niestety, dziś nic z tego nie
wyszło. Zagłębie zagrało bardzo efektywnie. Znamy nasze mankamenty i będziemy pracować, aby je wyeliminować. Drużyna musi
być bardziej skoncentrowana. Musimy też zostawiać więcej serca na
boisku.

FOT. ŁUKASZ KOZIK

To nie tak miało być
Rafał Andraszak był najlepszym rybnickim piłkarzem w Sosnowcu

KOLEJKA 2.
Bytovia Bytów – GKS Tychy 0:4; Miedź Legnica – Raków Częstochowa
2:1; Jarota Jarocin – Chrobry Głogów 1:0; Nielba Wągrowiec – Elana
Toruń 1:2; Bałtyk Gdynia – Ruch Zdzieszowice 2:2; MKS Kluczbork
– Tur Turek 0:2; Chojniczanka Chojnice – Calisia Kalisz 2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GKS Tychy
Chojniczanka Chojnice
Elana Toruń
Jarota Jarocin
Ruch Zdzieszowice
Tur Turek
Miedź Legnica
Zagłębie Sosnowiec
Raków Częstochowa
Bałtyk Gdynia
Chrobry Głogów
Czarni Żagań
Górnik Wałbrzych
Calisia Kalisz
MKS Kluczbork
Nielba Wągrowiec
Bytovia Bytów
Energetyk ROW Rybnik

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
1
2
2
2

6
6
6
6
4
4
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0

5–0
6–2
4–2
3–1
6–3
2–0
3–2
5–2
3–2
2–2
1–2
0–0
0–1
2–4
0–2
2–6
0–6
1–8

REKLAMA

Nieprzyzwoicie
dobre ceny

KAMIL KOSTECKI, ZAWODNIK ENERGETYKA ROW

HONDA CIVIC

Musimy w kolejnych meczach starać się strzelić pierwsi bramkę.
Wtedy gra się zupełnie inaczej. Po wynikach jakie osiągamy widać,
że różnica pomiędzy II i III ligą jest spora. Mam nadzieję, że wygramy
kolejny mecz, bo nie chcemy stać się czerwoną latarnią ligi. Za dużo
w naszej grze nerwowości. Mamy czas na analizę błędów i wierzę, że
to przyniesie efekty. W sparingach nasza gra nie wyglądała źle. Szkoda, że nie potraﬁmy tego przenieść na mecze mistrzowskie. Cieszę
się tylko z tego, że wspierają nas cały czas kibice.

RAFAŁ ANDRASZAK, ZAWODNIK ENERGETYKA ROW
W drugim kolejnym meczu dostajemy cztery bramki. Mieliśmy co
prawda swoje sytuacje, ale nie udało się ich wykorzystać. Sam mogłem lepiej zachować się w sytuacji, którą miałem w końcówce. Zabrakło mi już jednak trochę sił. Musimy wygrać kolejny mecz, żeby
zmazać plamę. Nie chcę oceniać gry moich kolegów. Od tego jest
trener. Na pewno będziemy rozmawiać i postaramy się naprawić to,
co szwankowało w tym meczu.

GRZEGORZ BONK, ZAWODNIK ENERGETYKA ROW
Popełniamy bardzo dużo błędów. Można powiedzieć, że sami sobie
strzelamy bramki. Moim zdaniem problemem są występy młodzieżowców. To już jest II liga, a nie zabawa. A niektórzy piłkarze jeszcze
się bawią. Mówię głównie o młodych. Oni grają, bo muszą i tak do
tego podchodzą. Oni wiedzą, że i tak będą grali i mają to wszystko
gdzieś. Z takim podejściem w życiu nie będą grali w prawdziwą piłkę.

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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 GORZYCE – 90-lecie Klubu Sportowego „Naprzód Czyżowice”

We wspomnieniach piłkarzy i działaczy Ludowego Klubu Sportowego
„Naprzód Czyżowice” pojawiają się zarówno te humorystyczne sytuacje, jak
i trudniejsze chwile. Jedną
z nich jest ta sprzed 10 lat,
kiedy to „Naprzód” grał z
Krzanowicami. Podczas
meczu zawodnicy obu drużyn, przymierzając się do
główki, zderzyli się głowami. Krew polała się wtedy
mocno. Na szczęście dla
obu zawodników skończyło się na niewielkim wstrząśnieniu mózgu.
Cieślik strzela piętą
Emanuel Adamczyk przez
blisko 30 lat był czynnym
piłkarzem
czyżowickiej
drużyny, potem 8 lat jej prezesem. Swoją pasją do piłki zaraził nie tylko synów,
ale i wnuka. Z uśmiechem
wspomina mecz oldbojów,
jaki Czyżowice grały 20 lat
temu z „Ruchem Chorzów”,
z takimi tuzami jak m.in.,
Gerard Cieślik. – Upał był
wtedy niemiłosierny. Udało nam się doprowadzić do
wyniku 2:2, ale mecz ciągle
trwał – mówi. – Nagle jeden
z zawodników przeciwnej drużyny zasłabł. Mecz
przerwano. Ostateczny wynik miał się rozstrzygnąć w
rzutach karnych. Gerard
Cieślik przymierzył się do
wykonania jednego z nich.
Dobiegając do piłki odwrócił się i strzelił gola…piętą.
No i przegraliśmy 4:5.
20-letni seniorzy
„Naprzód Czyżowice”,
grający w czerwono-czar-

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (3)

Czerwono-czarni świętują urodziny
Prezes Łukasz Szkatuła z klubowym szalikiem – nieodłącznym
atrybutem kibica piłki nożnej. Obok niego pamiątkowa statuetka
ufundowana z okazji 90-lecia czyżowickiego LKS-u przez wójta
Gminy Gorzyce.

Zasłużeni dla klubu odebrali honorowe odznaki

Podczas uroczystości nie zabrakło pań z koła gospodyń wiejskich

nych barwach, to jeden z
najstarszych klubów sportowych w powiecie wodzisławskim. Powstał w 1921
roku z połączenia Robotniczego Klubu Sportowego
i Młodzieżowego Klubu
Sportowego. Po wojnie, jako
Ludowy Zespół Sportowy,
rozpoczął rywalizację w
ówczesnej C klasie. W 1963

roku pojawiła się szansa na
awans drużyny do klasy A,
jednak Czyżowice uległy
wówczas „Unii Krywałd”.
Awans piłkarze wywalczyli
po dwunastu latach i przez
następne dziesięć sezonów
„Naprzód” grał w A klasie.
W latach dziewięćdziesiątych Czyżowice znajdowały się w ścisłej czołówce
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FOT. TOMASZ RAUDNER

Piłkarze jeszcze na wczasach

Dawid Fryt – w zielonym stroju – strzelił jedynego gola dla
zespołu Krzyżanowic

Polonia Marklowice wygrała w meczu sparingowym
z LKS 1920 Krzyżanowice
2:1. Do przerwy był remis.
Gospodarze objęli prowadzenie tuż po przerwie. Gola w
akcji podbramkowej zdobył
Tomasz Młynek. Kilka minut
później pięknym strzałem tuż
obok bramkarza wyrównał
Dawid Fryt. Remis utrzymywał się przez większą część
drugiej połowy spotkania.
Kilka minut przed końcowym gwizdkiem wynik
ustalił Kamil Łuc. Obydwie
ekipy miały momenty składnej gry i chwile przestoju.
Linie obrony i pomocy nie
miały do kogo zagrywać z
przodu. Trenerzy nawoływali do większego ruchu
przed bramką rywala. Pił-

B klasy. Tylko jeden raz
udało im się wywalczyć
awans do A klasy, z której
spadły po jednym sezonie. W 2001 roku drużyna
awansowała do ligi okręgowej, w której gra do dziś.
„Naprzód”, jeśli chodzi
o średnią wieku w piłce
seniorskiej, plasuje się w
grupie tych najmłodszych.
Średnia wieku to ok. 20 lat.
Ale najmłodsi podopieczni
Klubu mają zaledwie 8-9 lat.
Przy „Naprzodzie” działa
także sekcja skata sportowego. Przed wojną klub
posiadał sekcję szachów.
Stawiamy na swoich
Z pewnością piłka to nie
jest hobby dla mięczaków.
Codzienne treningi, kontuzje zapewne odstraszają
niejednego. Ale nie praw-

Polonia Marklowice
LKS 1920 Krzyżanowice

2:1
Bramki: Tomasz Młynek, Kamil Łuc
– Dawid Fryt

karsko lepiej momentami
prezentowali się zawodnicy
Krzyżanowic, zwłaszcza od
zdobycia wyrównującego
gola. Ale to gospodarze wykazali się większą przytomnością umysłu przed bramką
rywala, która zaowocowała
dwiema bramkami. Trenerzy podkreślali, że wynik był
sprawą podrzędną. Nie dysponowali jeszcze pełnymi
składami. Kilku podstawowych piłkarzy obydwu ekip
wypoczywało na wakacjach.
W wyjściowych jedenastkach nie brakowało nowych
twarzy.
(tora)

dziwych miłośników piłki
nożnej. Jeśli chodzi o najmłodszych piłkarzy, bardzo
ważne jest także zaangażowanie ich rodziców, którzy
przywożą dzieci na treningi, kibicują ich pasji.
– Przede wszystkim stawiamy na młodzież, na
swoich
wychowanków
– mówi Łukasz Szkatuła,
prezes „Naprzodu”. – Dobra atmosfera w zespole,
prowadzonym przez doświadczonych trenerów:
Antoniego Jelenia i Lucjana Tatarczyka, przekłada
się też na wysokie miejsca,
jakie drużyna zajmuje podczas różnego typu rozgrywek.
Obecnie w Klubie trenuje 80 zawodników. Dwóch
z nich zostało wypożyczonych do „Arki Gdynia”, zaś

Michał Gałecki jest reprezentantem Polski w grupie
do lat 15.
Zespół ﬁnansowany jest
przez gminę Gorzyce, przy
współudziale sponsorów.
W planach Klub ma modernizację boiska, przy którym
powstanie boisko do piłki
siatkowej i bieżnia. Prace
rozpoczną się wiosną przyszłego roku.
Jubileusz 90-lecia Klub
świętował 23 i 24 lipca. Z
rąk wójta gminy Gorzyce otrzymał pamiątkowy
puchar. Rozegrano także
mecztrampkarzy rocznika
1998. W turnieju pierwsze
miejsce zajęła drużyna z
Karwiny, drugie MOSiR-u
Jastrzębie-Zdrój, zaś trzecie
jubilaci: „Naprzód Czyżowice”.
Anna Burda–Szostek

PO MECZU POWIEDZIAŁ:
MIECZYSŁAW PARZYCH, trener Polonii Marklowice

– Bardzo korzystny sparing dla jednej i drugiej
drużyny. Wynik uważam za sprawiedliwy. My w
dalszym ciągu testujemy młodych chłopców, także
uważam, że myśmy korzystnie się zaprezentowali
i przeciwnik tak samo. Celem w nadchodzącym
sezonie jest zapewnienie sobie miejsca w środku
tabeli przy takich ubytkach kadrowych. Bo ubytki mamy spore, a dziś dodatkowo
czterech zawodników jest na urlopach. No ale grała kadra, grali nawet chłopcy z
rocznika 94, tak więc uważam, że korzystnie wypadliśmy w sparingu.

PO MECZU POWIEDZIAŁ:
MICHAŁ BRACHMAŃSKI, trener LKS 1920 Krzyżanowice

– Na tle czwartoligowej drużyny nie wypadliśmy źle. Tym bardziej, że z różnych powodów
brakowało kilku kluczowych zawodników. Jedni
wyjechali na wczasy, drudzy są w pracy. Było to
widać szczególnie w naszej sile ofensywnej. Gra
z tyłu nie wyglądała źle. Natomiast brakowało siły
ofensywnej, bo brakowało kluczowych zawodników. Jestem zadowolony z meczu, bo
po dwóch, trzech pierwszych sparingach wyglądało to nie najlepiej. A teraz drugi
sparing z rzędu gramy na przyzwoitym poziomie. Wynik jest sprawą drugo-, a nawet
trzeciorzędną. Chodziło o to, by chłopcy wybiegali ten sparing, żeby realizowali w
miarę założenia taktyczne i żeby wszyscy pograli.
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 SIATKÓWKA
– AZS Rafako Racibórz

Derby dla Rafako
Unia bez bramkarza

PRZEDTRENINGOWE
PRZYGOTOWANIA AZS

Siatkarze A ZS Rafako
rozpoczynający sezon
24 września swój pierwszy trening odbędą już
8 sierpnia. Przed tą datą
planowany jest obóz na
terenie Rafako oraz wyjazd młodzików z raciborskiego klubu do Oczkowa.

W meczu rozegranym 29
lipca spotkali się odwieczni
lokalni rywale: IV ligowa KP
Unia i grający w klasie okręgowej KS Rafako. Początek spotkania był pechowy dla Unii,
ponieważ bramkarz Szymon
Kubów doznał poważnej kontuzji i został odwieziony do
szpitala. Kontuzja jest na tyle
poważna, że bramkarz Unii
w tym roku już nie zagra. W
bramce gospodarzy stanął
junior z pola Łukasz Ploch.

Mecz był dosyć wyrównany.
Każda z drużyn wypracowała sobie sytuacje do strzelenia
bramki, ale brakowało skuteczności. Lepiej pod bramką radzili sobie goście, czego
efektem były trzy traﬁenia
drużyny Rafako. Prezes KP
Unii Racibórz będzie poszukiwał nowego bramkarza,
który będzie mógł zastąpić
kontuzjowanego Szymona
Kubowa.
WiZ

FOT. WALDEMAR ZIMNY

W sparingowych derbach Raciborza KS
Rafako pokonał KP Unię Racibórz 3:1. Po
bramkach Hómina, Pieczarka i Rosika,
dla Unii traﬁł Pytlik.

Momentami gra stawała się ostra. Na zdjęciu faulowany przez Marcina Ulańskiego Dariusz Binek.

PO MECZU POWIEDZIELI

KP Unia Racibórz

Andrzej Marców, trener KP Unia Racibórz
Cieszy mnie wytrzymałość zawodników podczas meczu. Pomimo dwóch ciężkich treningów
chłopcy wybiegali 70 minut meczu. Gra momentami mogła się podobać. Martwią błędy, po których straciliśmy wszystkie bramki.
Wojciech Grabiniok, trener KS Rafako
Z trzech sparingów, które zagraliśmy, ten był najlepszy w naszym wykonaniu. Cieszy postawa
trzech napastników, którzy strzelili po jednej bramce. Także młodzież pokazała się z dobrej strony.
Więcej było dobrych momentów w meczu, ale nad niektórymi elementami musimy jeszcze popracować. Nie powinniśmy tracić bramki po stałym fragmencie gry.

 TENIS – Finał Grand Prix Raciborza

FORHEND I BEKHEND PRZY PRACY
diusz Erol, Jakub Bielecki i
Karol Borkowski. W kategorii Open wystąpiła również
grupa młodsza do 13 roku
życia. Młodzi tenisiści rozegrali bardzo emocjonujące
i wyrównane spotkania. O
2, 3 i 4 miejsce zawodnicy
musieli rozegrać dodatkowe
mecze, ponieważ wcześniej
uzyskali taką samą liczbę
punktów. Najlepszym w tej
rywalizacji okazał się Paweł
Teodorowski. Trzecie miejsce zdobył Tomasz Armatys,
a za podium ulokował się Mateusz Ruciński, Denis Mikiewicz, Kamil Socha i Wiktoria
Drewniok. Zwyciężczynią w
tej kategorii wiekowej została
Wiktoria Mielczarek. Grupę

FOT. ARCHIWUM H.SWOBODY

Na korcie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowoczesna” przy ulicy Pracy odbył
się turniej tenisa o puchar
prezesa. Zawody te zaliczane są do Grand Prix
Raciborza, a turniej Spółdzielni jest największym i
najbardziej prestiżowym w
naszym mieście. W turnieju
rozegrano 36 spotkań.
W ﬁnale młodzieży do lat
18 spotkali się Jan Rabczuk
i Ewa Galicka. Faworytem
meczu był ten pierwszy. Los
jednak był bezlitosny dla
Rabczuka, który przegrał
decydujące starcie 0:2. W
setach Galicka wygrywała 7/5 i 6/4. Dalsze miejsca
zajęli Paweł Paszek, Arka-

Uczestnicy mają teraz trochę odpoczynku, ale nowy sezon tuż tuż

dziewczyn do lat 18 wygrała
Ewa Galicka. Za nią były Nicole Świerczewska oraz Daria Borkowska. Natomiast
kategorie dziewczyn do 13
roku życia wygrała Wiktoria
Mielczarek.
Najmłodszymi uczestnikami tegorocznego turnieju
były Ewa Rudzińska, Martyna Borkowska oraz Kamil
Socha.
Następny turniej młodzieżowy odbędzie się na początku sierpnia. Będzie to turniej
Silesia i wezmą w nim udział
również Czesi. Kolejny zawody to NSZZ Solidarność
Rafako SA Związków Zawodowych. Rozegrane zostaną
też Młodzieżowe Mistrzostwa Raciborza oraz turniej
o puchar Starosty Powiatu
Raciborskiego. Wszystkie
wymienione turnieje wchodzą w skład raciborskiego
Grand Prix.
Młodzież jest dobrze przygotowana do turniejów,
ponieważ pracowicie wykorzystali wakacje, a część
uczestniczyła w obozie tenisowym – mówi prowadzący
zajęcia na kortach Rafako,
Henryk Swoboda.
Wk

1:3 KS Rafako Racibórz

BRAMKI: Pytlik 28. – Hómin 51., Pieczarek 73., Rosik 90.
KP UNIA RACIBÓRZ: Szymon Kubów (Łukasz Ploch 7.) – Dawid Słysz, Wojciech
Pytlik, Paweł Chełchowski (Mateusz Grzesik 46.), Paweł Hałasek, Dariusz Binek,
Grzegorz Gawron, Mateusz Hanzel, Roman Kowalczyk, Marcin Pawlisz (Łukasz Haras
46.), Rafał Haras.
KS RAFAKO RACIBÓRZ: Paweł Kałuża, Grzegorz Baran, Łukasz Pikuła, Paweł Urbisz,
Łukasz Sombrowski, Michał Zieliński, Wojciech Grabiniok, Marcin Ulański, Adrian
Rosik, Tomasz Pieczarek, Marcin Hómin, Rafał Koczwara, Damian Botorek, Michał
Zawitkowski.

P I Ł K A R S K I E S PA R I N G I
Drużyny przygotowujące się do nowego sezonu 2011/2012
szlifują swoją formę w meczach sparingowych.
Wyniki ciekawszych spotkań z ostatniego weekendu:

MKS Iskra Pszczyna – KS Przyszłość Rogów ....................... 1:1 (0:0)
TS Górnik Pszów – KP Unia Racibórz ................................... 2:3 (1:0)
KS Naprzód Rydułtowy – LKS Start Bogdanowice ................ 0:2 (0:0)
KS Polonia Marklowice – LKS Krzyżanowice ........................ 2:1 (0:0)
GKS 1962 Jastrzębie – TS Chemik Kędzierzyn-Koźle .......... 4:2 (1:1)
KS Żory – LZS Leśnica .......................................................... 1:4 (0:3)
LKS Naprzód 32 Syrynia – GKS Krupiński Suszec ............... 2:8 (1:3)
LKS Górki Śląskie – LKS Naprzód Czyżowice ...................... 3:4 (3:0)
LKS Silesia Lubomia – LKS 1908 Nędza .............................. 4:2 (2:0)
LKS Orzeł Dzierżysław – KS Rafako Racibórz ...................... 1:2 (1:2)
LKS Forteca Świerklany – LKS Decor Bełk ........................... 4:1 (1:1)
KS Górnik Radlin – GKS Pierwszy Chwałowice .................... 1:0 (1:0)
LKS Granica Ruptawa – KS 27 Gołkowice ............................ 3:0 (3:0)
GKS Dąb Gaszowice – LKS Jedność Jejkowice ................... 0:1 (0:1)
KS Płomień Połomia – KS Rymer Rybnik ............................. 3:3 (2:2)
MKS 32 Radziejów-Popielów – KS Stal Kuźnia Raciborska .. 5:2 (2:1)
LKS Odra Nieboczowy – KS Naprzód Borucin ...................... 4:4 (0:2)
LKS Unia Turza Śląska – LKS Start Mszana ......................... 3:2 (2:0)
PKS Ruch Kozłów – LKS Buk Rudy ...................................... 4:0 (1:0)
LKS Tworków – LKS Pawłów ................................................. 2:2 (0:1)
LKS Ocice Racibórz – LKS Brzezie ....................................... 6:2 (1:2)
LKS Wypoczynek Buków – LKS Gwiazda Skrzyszów ........... 3:0 (1:0)
KS Kornowac – LKS Pstrążna ............................................... 4:2 (2:1)
LKS Czarni Nowa Wieś – LKS Studzienna ........................... 5:2 (3:0)
LKS Olza Godów – LKS Naprzód 37 Krzyżkowice ................ 1:5 (0:3)
LKS Płomień Ochojec – KS Szczerbice ................................ 6:1 (5:1)
LKS Dzimierz – LKS Lyski .................................................... 3:1 (1:0)
LKS Cyprzanów – LKS Owsiszcze ...................................... 3:0 (0:0)
LKS Samborowice – LKS Wojnowice .................................. 1:1 (1:0)
LKS 07 Markowice – LKS Zgoda Zawada Książęca ............. 7:3 (4:1)
LKS Zabełków – LKS Raszczyce ......................................... 1:2 (0:2)
LKS Ruch Bolesław – LKS Bieńkowice ................................. 3:5 (0:4)
(ak)

– 32 młodzików wyjedzie jak
co roku do Oczkowa. Opiekować się nimi będzie 3 trenerów. Wyjazd zaplanowany
jest od 22 do 30 sierpnia
– mówi trener AZS Rafako
Witold Galiński.
Na początku września AZS
planuje zorganizować turniej. Trener przyznaje, że
nie wie jeszcze jakie zespoły
wezmą w nim udział. Od 8
sierpnia zespół Galińskiego
rozpoczyna oﬁcjalne treningi. – Będziemy trenować
dwa razy dziennie. Pierwszy
trening odbywać się będzie
w godzinach od 10.00 do
12.30 drugi od 17.00 do
19.00 Na pierwszych treningach postawimy na zajęcia
siłowe i wytrzymałościowe
– mówi trener Galiński.
Siatkarze AZS czekają jeszcze na rozstrzygnięcie w
jakiej grupie zagrają. W
przyszłym sezonie w AZS-ie zobaczymy nowe twarze.
Do drugoligowego zespołu
dołączyli Michał Bernyś i
Łukasz Taterka. Ubyli natomiast Bartosz Kawka i Artur
Szmidtka. – Obecnie testowany jest 16-latek Mateusz
Lucia. Gra na pozycji środkowego i mierzy ponad 2
metry. Jest uczniem klasy
sportowej gimnazjum nr 3
– kończy Witold Galiński. Wk

P I Ł K A R S K I E
Z A P O W I E D Z I
W najbliższą sobotę i niedzielę
inauguracja sezonu 2011/2012
z udziałem drużyn A i B klasy.
A KLASA (PODOKRĘG RACIBÓRZ)
I kolejka 06/07.08.2011 r.
Krzanowice – Rudy (sb 17.00),
Cyprzanów – Buków (sb 17.00),
Dzimierz – Krzyżkowice (sb
17.00), Nieboczowy – Nowa
Wieś (nd 15.00), Ruda Kozielska – Ocice Racibórz (nd 15.00),
Kornowac – Gamów (nd 16.00),
Gaszowice – Kuźnia Raciborska
(nd 17.00), Tworków – Turza
Śląska (nd 17.00).

B KLASA (PODOKRĘG RACIBÓRZ)
I kolejka 06/07.08.2011 r.
Pawłów – Brzezie (sb 17.00),
Chałupki – Gaszowice II (sb
17.00), Pstrążna – Pietraszyn (nd
14.30), Borucin – Rzuchów (nd
15.00), Samborowice – Płonia
Racibórz (nd 17.00), Siedliska
– Studzienna (nd 17.00), Bieńkowice – Zabełków (nd 17.00),
Lyski – Markowice (nd 17.00).
(ak)
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SIATKÓWKA PLAŻOWA – World Tour

Prudel w ﬁnale

KOSZYKÓWKA – Ekstraklasa

Znamy już terminarz

1. kolejka: INEA AZS Poznań – Energa Toruń, Wisła Can-Pack Kraków
– Lotos Gdynia, ŁKS Siemens AGD Łódź – CCC Polkowice, Matizol
Lider Pruszków – AZS PWSZ Gorzów Wlkp., Odra Brzeg – MKS Tęcza
Leszno, Widzew Łódź - ? (? – trwa weryﬁkacja ostatniej drużyny, która
ma występować w FGE)

Od wyjazdowego spotkania
z Artego Bydgoszcz rozpoczną zmagania w nowym sezonie rybnickie koszykarki. Na
swoim parkiecie podopieczne Kazimierza Mikołajca zaprezentują się pierwszy raz
5 października w potyczce
z Odrą Brzeg. – Oczywiście
naszym priorytetem będzie
utrzymanie w lidze. Ale wierzę, że będziemy w stanie
powalczyć o coś więcej. Myślę tu o awansie do play-off

– tak mówił nowy opiekun
rybnickich koszykarek na
przedsezonowej konferencji
prasowej. Wydaje się, że plan
gier jest korzystny, biorąc pod
uwagę plan przygotowań KK
ROW. Koszykarki mają wyjechać na dwa obozy i rozegrać
kilka meczów sparingowych.
Jeżeli wszystko się uda rybnicki zespół powinien być
dobrze przygotowany i zgrany już na pierwszy mecz.
(pm)

Jest deszcz – nie ma żużla
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski. W
Rybniku mieli wystartować
zawodnicy młodzieżowi z
Tarnowa, Lublina, Częstochowy, Krakowa, Krosna i
Łodzi.
Kibice mają nadzieję, że
do skutku dojdzie półﬁnał
Brązowego Kasku. Impreza również nie odbyła się w
pierwotnym planowanym
terminie. Nowy to piątek, 5
sierpnia. Początek o godz.
18.00. O awans do ﬁnału
jednej z najważniejszych juniorskich imprez powalczy
m.in. rybniczanin Mateusz
Domański.
(pm)

LISTA STARTOWA
1. Mateusz Domański (RKM Rybnik)
2. Artur Czaja (CKM Włókniarz Częstochowa)
3. Damian Michalski (KŻ Orzeł Łódź)
4. Marcin Bubel (CKM Włókniarz Częstochowa)
5. Łukasz Cyran (Stal Gorzów Wlkp.)
6. Piotr Pawlicki (KS Speedway Polonia Piła)
7. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów Wlkp.)
8. Łukasz Kret (Speedway Stal Rzeszów)
9. Dawid Bąk (KSM Krosno)
10. Oskar Fajfer (TŻ Start Gniezno)
11. Adam Strzelec (ZKŻ Zielona Góra)
12. Mikołaj Curyło (ŻKS Polonia Bydgoszcz)
13. Łukasz Lesiak (Unia Tarnów)
14. Patryk Malitowski (WTS Wrocław)
15. Edward Mazur (Unia Tarnów)
16. Tobiasz Musielak (KS Unia Leszno)
R1. Marcin Wawrzyniak (KS Speedway Polonia Piła)
R2. Mateusz Gradka (WTS Wrocław)
R3. Mateusz Borowicz (KŻ Orzeł Łódż)

Dzień wcześniej drugi duet
Rybek Rybnik triumfował w
czwartej rundzie tegorocznego Pucharu Polski Par Klubowych w miniżużlu. Kolejne
miejsce na podium zajęli zawodnicy z Wawrowa, a tuż za
nimi sklasyﬁkowano przedstawicieli gospodarzy, czyli
UŚKS Speedway. Pierwsza
drużyna Rybek została sklasyﬁkowana na pozycji 5.
(pm)

WYNIKI IMP:
1. Kacper Woryna (MKMŻ Rybki Rybnik) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Mike Trzensiok (MKMŻ Rybki Rybnik) – 14 (3,2,3,3,3)
3. Kamil Nowacki (GUKS Speedway Wawrów) – 12 (3,3,2,2,2)
4. Robert Chmiel (MKMŻ Rybki Rybnik) – 11 (2,1,2,3,3)
5. Przemysław Portas (UŚKS Speedway Częstochowa) – 11
(2,1,3,3,2)
6. Kamil Wieczorek (MKMŻ Rybki Rybnik) – 9 (3,0,3,d,3)

Walczą o puchar
W dniach 6 i 7 sierpnia rozpoczną się rozgrywki Pucharu Polski Podokręgu Rybnik
– Śląskiego Związku Piłki
Nożnej. W I rundzie zagrają

Rajd po parku krajobrazowym w Rudach
czówka Wildek, źródełko
Hugo, Zamkowa Góra, wieża
obserwacyjna, Sierakowice
bar. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową pieczęć. Organizatorzy nie przewidują
wpisowego oraz nie ubezpieczają uczestników nie
będącymi członkami PTTK

Kacper Woryna z kompletem punktów na koncie
triumfował w rozegranej w
niedzielę na minitorze w Częstochowie czwartej rundzie
indywidualnych mistrzostw
Polski w klasie 80 – 125cc.
Tuż za Kacprem uplasował
się jego kolega klubowy,
Mike Trzensiok, natomiast
na najniższym stopniu podium stanął Kamil Nowacki
z Wawrowa.

PIŁKA NOŻNA – Puchar Polski

REKREACJA – Rajd rowerowy

Celem rajdu jest poznanie
ciekawych miejsc w parku
krajobrazowym. Okazja do
tego będzie już w najbliższą
niedzielę, 7 sierpnia. Zbiórka uczestników na rynku
w Rybniku o godzinie 9.00.
Trasa rajdu: Rybnik – rynek,
uroczysko Hubertus, leśni-

Kacper Woryna z kompletem punktów wygrał zawody
w Częstochowie

WYNIKI PP:
1. MKMŻ Rybki Rybnik II – 27 pkt.
Kamil Wieczorek – 11 (3,2,–,2,2,2)
Robert Chmiel – 6 (2,–,1,–,3,–)
Kacper Woryna – 10 (3,3,1,3)
2. GUKS Speedway Wawrów I – 24 pkt.
3. UŚKS Speedway Częstochowa I – 23 pkt.
4. GUKS Speedway Wawrów II – 15 pkt.
5. MKMŻ Rybki Rybnik I – 14 pkt.
Mike Trzensiok – 14 (d,3,2,3,3,3)

ŻUŻEL – RKM Rybnik

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze,
oddział w Rybniku zaprasza rowerzystów z regionu
śląskiego na rajd rowerowy
po parku krajobrazowym
– Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich.

Bezkonkurencyjni
rybniczanie

(pm)

Tak kiedyś wyglądało w Starych Jabłonkach. Dziś to jeden z najważniejszych turniejów World Tour

PLAN MECZÓW NA ROK 2011:
1.10 Artego Bydgoszcz – KK ROW Rybnik
5.10 KK ROW Rybnik – Odra Brzeg
8.10 Unia Leszno – KK ROW Rybnik
15.10 Energa Toruń – KK ROW Rybnik
22.10 KK ROW Rybnik – AZS PWSZ Gorzów
29.10 Widzew Łódź – KK ROW Rybnik
5.11 KK ROW Rybnik – CCC Polkowice
12.11 Lotos Gdynia – KK ROW Rybnik
19.11 KK ROW Rybnik – Inea Poznań
26.11 Wisła Kraków – KK ROW Rybnik
3.12 KK ROW Rybnik – ŁKS Łódź
10.12 ? – KK ROW Rybnik
17.12 KK ROW Rybnik – Blachy Pruszków

Pogoda nie rozpieszcza kibiców żużlowych w Rybniku. Działacze RKM Rybnik
kolejny raz musieli odwołać
zawody żużlowe. Tym razem
nie doszedł do skutku ligowy
mecz z Orłem Łódź. Miał to
być ostatni występ Rekinów
przed własną publicznością
w sezonie 2011. Michał Pawlaszczyk, prezes klubu zapowiadał w związku z tym
niespodzianki dla kibiców.
Niestety, wszystko storpedowała pogoda. Nowego terminu potyczki ROW-u Rybnik z
Orłem Łódź jeszcze nie ustalono.
Wcześniej odwołano również zaległą pierwszą rundę

MINIŻUŻEL – Puchar Polski i IMP

FOT. MAREK PIETRAS

Nasza para wygrała wszystkie mecze grupowe. Następnie uporała się z dwiema
parami ze Szwajcarii. Najpierw w walce o ćwierćﬁnał
pokonali duet Martin Laciga,

i Fijałek już praktycznie zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
Teraz ważne jest, aby nadal
zajmowali wysokie miejsca
w imprezach rangi Worl Tour
bo to zadecyduje o ich rozstawieniu podczas najważniejszej imprezy sportowej na
świecie.

FOT. ARCHIWUM SPG

Rybniczanin Mariusz Prudel wraz ze swym partnerem
z Andrychowa Grzegorzem
Fijałkiem dotarli do ﬁnału
turnieju World Tour Grand
Slam siatkarzy plażowych w
Starych Jabłonkach. W nim
przegrali z mistrzami olimpijskimi z Pekinu Amerykanami Toddem Rogersem i
Philipem Dalhausserem 1:2
(15:21, 21:15, 13:15).
Prudel i Fijałek po raz
drugi wystąpili w ﬁnale zawodów z cyklu World Tour.
Poprzednio osiągnęli taki
sukces na początku lipca
2011 roku w norweskim Stavanger. Wtedy ulegli Brazylijczykom Marcio Araujo i
Ricardo Santosowi 0:2.

Jonas Weingart 2:0 (21:12,
21:17) następnie ich rodaków
Patricka Heuschera i Jeffersona Bellaguardę 2:0 (21:18,
21:12). W półﬁnale wygrali
z Jonathanem Erdmannem/
Kayem Matysikiem z Niemiec 2:0 (22:20, 21:12).
Drugie miejsce w tak prestiżowym turnieju to ogromy
sukces polskiej pary. Prudel

i nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadki
i szkody powstałe w czasie
trwania rajdu. Dopuszczają
za to zmianę trasy rajdu, który odbędzie się bez względu
na pogodę.
(pm)

ze sobą m.in. MKS Radziejów
z Rymerem Niedobczyce czy
Piast Leszczyny z Pierwszym
Chwałowice.
(pm)

I RUNDA
Zryw Bzie (C klasa) – GKS Jastrzębie (IV liga)
LKS Baranowice (B klasa) – Płomień Połomia (A klasa)
Granica II Ruptawa (C klasa) – Górnik Radlin (Liga Okręgowa)
Żar Szeroka (B klasa) – LKS Rój (A klasa)
Inter Krostoszowice (C klasa) – Gwiazda Skrzyszów (A klasa)
Polonia Łaziska (A klasa) – Granica Ruptawa (Liga Okręgowa)
SKF Rowień (B klasa) – Forteca Świerklany (Liga Okręgowa)
Płomień Czuchów (C klasa) – Borowik Szczejkowice (A klasa)
Ruch Stanowice (B klasa) – Górnik Czerwionka (A klasa)
Orzeł Palowice (B klasa) – LKS Bełk (Liga Okręgowa)
Piast Leszczyny (C klasa) – Pierwszy Chwałowice (A klasa)
MKS Radziejów (A klasa) – Rymer Rybnik (Liga Okręgowa)
LKS Zwonowice (C klasa) – Jedność Jejkowice (Liga Okręgowa)
Sygnały Gotartowice (B klasa) – KS Żory (IV liga)
Polonia Marklowice (IV liga) – wolny los
Naprzód Rydułtowy (IV liga) – wolny los
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Koziołki odskoczyły
Turniej jak co roku odbył
się w Jankowicach. Cztery
drużyny wzięły udział w
jankowickim turnieju: LKS
Ruda Kozielska, LKS Buk
Rudy, LKS Jankowice i UKS
Jankowice Radomskie. Zabrakło zawodników LKS
Płomień Siedliska, którzy
mieli problem z zebraniem
kadry oraz zawodników
KS Stal Kuźnia Raciborska
(mieli wcześniej zaplanowany sparing w tym terminie). Zespoły grały ze sobą
w systemie każdy z każdym
po 20 minut jedna połowa.
Najlepsi okazali się zawodnicy z Rudy Kozielskiej
wygrywając wszystkie mecze.

FOT. MACIEJ KOZINA

Piłkarze z Rudy
Kozielskiej bezsprzecznie okazali się najlepszą drużyną VII
edycji turnieju o puchar
przewodniczącego rady
miejskiej gminy Kuźnia
Raciborska.

Drużyna z Rudy Kozielskiej miała najsilniejszy skład z zespołów walczących o puchar
przewodniczącego

LKS Buk Rudy - UKS Jankowice Radomskie 1:0 (1:0)
gol: Tomasz Szendzielorz

UKS Jankowice Radomskie – LKS Ruda Kozielska 0:4 (0:3)
gole: Mateusz Kocot – 2, Łukasz Kocot, Jakub Raciborski

LKS Jankowice - LKS Ruda Kozielska 0:2 (0:1)
gole: Mateusz Kocot i samobójcza

LKS BUK Rudy – LKS Ruda Kozielska 0:6 (0:3)
gole: Mateusz Kocot – 2, Andrzej Musioł – 2, Łukasz Kocot,
Andrzej Stronczyński

LKS Buk Rudy - LKS Jankowice 2:2 (0:1)
gole: Tomasz Szendzielorz, Łukasz Węglorz -k. - Damian Ciechanowicz, Tomasz Stroka

LKS Jankowice – UKS Jankowice Radomskie 4:1 (3:0)
gole: Tomasz Stroka – 3, Łukasz Procek - Łukasz Kurek -k.

 PIŁKA NOŻNA - Turniej „dzikich” szóstek

Galacticos wygrał
mecz w osłabieniu
10 drużyn wzięło udział
w turnieju „dzikich” szóstek, które w sobotę odbyły
się na stadionie LKS Buk
Rudy. Jest to zdecydowany
progres, jeśli chodzi o liczbę
uczestników, gdyż w pierwszej edycji grały tylko 4 zespoły. Do turnieju „dzikich”
szóstek, czyli zawodów w
piłkę nożną drużyn sześciozespołowych dzieci z roczników 1997 i młodsi zgłosiły
się: Zwonowice, Rudzianie,
Dzikie Węże (Leszczyny),
Szczerbice, Podbiała, Drużyna Actimela, Galacticos,
Koziołki i dwie ekipy Jankowic Radomskich. Najlepsi
po rozgrywkach zmierzyli się w ﬁnałach. W ﬁnale
głównym Galacticos pokonał Dzikie Węże po rzutach
karnych. W regulaminowym
czasie był remis 2:2. Zespół
Galacticos, mimo że w ﬁnale
zagrał tylko w pięcioosobowym składzie, tryumfował
w turnieju. O trzecie miejsce
walczyły dwie drużyny Jankowic Radomskich. Lepsza
okazała się pierwsza drużyna wygrywając 4:0.

(kozz)

FOT. MACIEJ KOZINA

 PIŁKA NOŻNA – Puchar przewodniczącego gminy Kuźnia Raciborska

Patrycjusz Salamendra to
zawodnik trampkarzy LKS Buk
Rudy, a w turnieju zdobył 5 goli
Mecz o 9. miejsce:
Podbiała - Rudzianie 2:0
Mecz o 7. miejsce:
Koziołki - Zwonowice 0:3
Mecz o 5. miejsce:
Drużyna Actimela - Szczerbice 1:0
Mecz o 3. miejsce:
Jankowice Radomskie I - Jankowice
Radomskie II 4:0
Finał:
Galacticos - Dzikie Węże 2:2 k.2:0
Król strzelców:
Patrycjusz Salamendra
Najlepszy zawodnik:
Marwin Malcherczyk
Najlepszy bramkarz:
Krzysztof Wikło

(kozz)

REKLAMA

 PIŁKA NOŻNA – Puchar przewodniczącego gminy Kuźnia Raciborska

Gamów najlepszy w gminie
LKS Grzegorzowice – LKS Gamów 2:3
LKS Zryw Rudnik – LKS Grzegorzowice 5:1
LKS Zryw Rudnik - LKS Gamów 0:2
LKS GRZEGORZOWICE:

Mazur, Jurecki, A. Wardenga, Gwóźdź, R. Czogała, Ł. Czogała, Kocur, S. Wardenga,
Krybus, D. Świętkowski, K. Świętkowski, Ficoń, Szwanta, Urbisz, Pendziałek, Tumulka, Siwoń, Malcharczyk.

���������

LKS GAMÓW:

Szach, Wytrzymały, Czekała, Rzodeczko, T. Kierek, T. Nowak, Gieroń, Bińczyk, K.
Kierek, Pendziałek, Neukirch, D. Nowak, Pieruszka, Kaiser, Janasz, Fojcik, Japa.

LKS ZRYW RUDNIK:

Janosz, Pawlik, Cięcinka, Fojcik, Zajonc, Szwetka, Dyrszlag, Jaśkowski, Winkler,
Lisowski, Walaszek, Nowak, Śmiechowski.

FOT. WOJCIECH KOWALCZYK

Dla LKS Grzegorzowice
mecz z Gamowem był pierwszym oﬁcjalnym spotkaniem
po półrocznej przerwie. Zespół ten wycofał się z rozgrywek w II grupie C klasy
raciborskiego podokręgu po
rundzie jesiennej ubiegłego
sezonu, w której zajął ostatnią
lokatę w tabeli. W czasie niedzielnego turnieju o puchar
wójta gminy Rudnik, który
odbył się właśnie w Grzegorzowicach, kibice lokalnego
klubu z nadzieją w głosie mówili: zespół powrócił.
W tegorocznym turnieju o
puchar wójta gminy Rudnik
wystąpiły trzy zespoły: LKS
Grzegorzowice, LKS Zryw
Rudnik i LKS Gamów. Faworytem zawodów był beniaminek A klasy – LKS Gamów.
Zespół ten wygrał spotkanie
z gospodarzami 3:2. Mecz z
Grzegorzowicami wygrał także Rudnik. Zwycięstwo 5:1
pokazało, że Zryw Rudnik powalczy w trzecim spotkaniu o
zwycięstwo. Według kibiców,
którzy licznie przybyli na turniej, to właśnie podopieczni
Józefa Rzytki byli faworytami
decydującego meczu. Tak się
jednak nie stało. Trzecie spotkanie wynikiem 2:0 wygrał
Gamów i to ten zespół sięgnął
po puchar. Najlepszym strzelcem zawodów został Marek
Fojcik z Rudnika.
Wk

�����������
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LKS Gamów sięgnął po prymat gminy Rudnik
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 TEMAT TYGODNIA – Odrzucani przez społeczeństwo, które uważa ich za chuliganów. Przez władzę lekceważeni. A jacy są naprawdę skaterzy?

ABY POKONAĆ STRACH

FOT. WOJCIECH KOWALCZYK

– Jest to coś więcej niż spędzanie wolnego czasu. To realizacja własnych celów i rozwĳanie siebie – mówi jeden z raciborskich skaterów Lesław Rożnowski.
Skateboarding to sport bardzo niebezpieczny. Ale ci, którzy go pokochali mówią, że pasja zawsze wygra ze zdrowym rozsądkiem.

Dwunastoletni Mateusz Janas jeździ na desce od dwóch lat
Słów kilka o skatingu
– Sporty ekstremalne w
Polsce rozwijają się cały czas.
Widać to w deskorolce czy
też w in line skatingu, czyli
rolkach. W sportach ekstremalnych chodzi o to, żeby
zwalczać w sobie strach,
trzeba iść w górę, nie bać się
mocniejszych trików. Jak się
zrobi jakieś cięższe numery,
czuje się zastrzyk adrenaliny
i mamy uczucie spełnienia.
Nie umiem tego inaczej określić – tłumaczy Lesław Rożnowski.
Skaterzy tłumaczą, że profesjonalny sprzęt jest niezbędny nawet na raciborskiej
rampie. – Sprzęt nie może
pochodzić z jakiegoś supermarketu. Taki profesjonalny blat to koszt co najmniej
120 złotych. To już jest sprzęt
do wyczynowych rzeczy –
mówi Rożkowski. Jeżdżący
na deskorolce i rolkach tłumaczą, że nawet najbardziej

profesjonalny sprzęt nie ułatwi szybszej nauki. – Staramy się jeździć jak najczęściej,
oczywiście jeżeli pogoda
nam pozwala. Ja uprawiam
ten sport od 6 lat. Myślę że
nauka jazdy na deskorolce
to jest kwestia podejścia.
Nie trzeba super talentu czy
czasu. Jeżeli jest osoba, która
chce to robić i sprawia jej to
przyjemność, to nauczy się
wszystkiego bardzo szybko,
w przeciągu kilku miesięcy.
A jeżeli jest to człowiek, który
ma jakieś blokady, np. boi się,
to rozwijać się będzie bardzo
powoli – mówi Rożkowski.
– Wszystko zależy od psychiki. W sportach ekstremalnych to ona odgrywa
największą rolę. Jeżeli skater nie boi się kontuzji i bólu
to będzie jeździć dalej. Jeżeli
nie wytrzyma psychicznie,
wystraszy się i zniechęci,
wtedy nic z tego nie będzie
– mówi jeżdżący na rolkach

dwudziestolatek,
Seweryn.

Mateusz

Proﬁl
raciborskiego skatera
Lokalni skaterzy zrzeszają
się w niewielkie, kilkuosobowe grupy. Gdy przychodzili
po raz pierwszy na rampę
nie wiedzieli o sobie nic. Dziś
– jak sami mówią – są przyjaciółmi. – Zaprzyjaźniliśmy
się tutaj. W tej chwili jesteśmy porozrzucani po całym
mieście, ale skateboard nas
połączył i nadal łączy. Są tutaj
też grupy, w których ludzie
znają się od dziecka. Grupy nie rywalizują ze sobą.
Panuje tutaj, można powiedzieć „rodzinna atmosfera”
– tłumaczą Mateusz Janas i
Lesław Rożnowski.
Raciborscy skaterzy korzystający ze skateparku na
terenie OSiR-u cieszą się, że
mają choć jedno miejsce na
terenie Raciborza, w którym

mogą rozwijać swoją pasję.
Ale jak sami mówią: są plusy
i minusy.
– Jesteśmy tak naprawdę
zależni od pogody. Jeździć
możemy tylko wiosną i latem. W zimie mamy postój,
nie realizujemy się, nie mamy
szans się rozwijać. Przydałoby się zadaszone miejsce, w
którym moglibyśmy trenować – narzeka Rożnowski.
Skaterzy narzekają również
na władzę i społeczeństwo,
które traktuje ich jak chuliganów. – Wciąż jest niewiele
miejsc do jeżdżenia. Ludzie
chcą nas zamknąć na ograniczonej przestrzeni – skateparku. Jeżeli pójdziemy
cięższe triki np. poskakać ze
schodów, jesteśmy uznawani
za wandali i zdemoralizowaną młodzież. Władza za to
straszy mandatami i wygania z terenów miasta – mówi
Rożkowski. Opinia ta świadczy o stereotypie na temat lu-

dzi uprawiających ten sport.
Pokazuje to również jak niewiele ludzi rozumie tę pasję.
Jak się okazuje, skaterzy postrzegani jako wandale są
bardzo kreatywni. Mają kilka
pomysłów, aby zmienić swoją sytuację. – Mamy pomysł
na nowy skatepark. Według
nas najlepszym miejscem na
jego powstanie byłaby żwirownia, tam gdzie kiedyś był
basen. Wystarczy niewielki
remont i nawierzchnia byłaby na całej powierzchni.
Aby postawić rampy, potrzebne są tylko pieniądze.
Tam jest większy teren niż
tutaj – mówią o swoich planach skaterzy. A jakie są ich
umiejętności? – Na początku
gdy powstał ten skatepark był
dla nas wystarczający. Teraz
poziom niektórych skaterów
się zwiększył i uciekają oni
w inne miejsca. Wyjeżdżają na trasy weekendowe do
większych miast. Bierzemy

również udział w imprezach
deskorolkowych na terenie
całej Polski. Jeździmy między innymi do Warszawy,
Katowic, Bielawy, Brzegu i
Opola – mówi Lesław.
Miłość ważniejsza
od zdrowia
Skaterzy przez jednych
uznawani są za odważnych,
przez innych za nieodpowiedzialnych, mówią że są
zwykłymi ludźmi poświęcającymi się swojej największej
miłości. – Myślę że nie ma
bezpiecznego sportu, choćby piłka nożna. W niej też są
kontuzje. A skateboard jest
postrzegany jako sport ekstremalny, ponieważ ryzyko
złamania i stłuczeń jest dużo
większe – mówi. – Chodzi
o to, żeby przełamać swoje
słabości i stawać się coraz
lepszym – kończy Lesław
Rożkowski.
Wojciech Kowalczyk
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

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

19. WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 50,67 m², położone na IX p. Kuchnia z oknem,
okna
pcv, balkon, w wyposażeniu mieszkania meble
1. KATOWICE Ligota, ul. Małopolska. Mieszkanie 1pok. o pow. 36,8 m², położone na II p. w niskim blo- kuchenne, oraz zabudowana szafa w przedpokoju,
ku. Pokój duży w kształcie litery „L”z dwoma okna- łazienka wykafelkowana. Cena: 130 000 zł.
mi, kuchnia z oknem i balkonem. Okna nowe PCV. 20. WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Komfortowe mieszW pokoju na podłodze- parkiet, łazienka - prysznic, kanie 3-pok. o pow. 64 m². Łazienka, wc osobno.
ściany glazura, co: gazowe. Cena: 150 000 zł
Okna nowe, kuchnia połączona z dużym pokojem.
2. PSZÓW. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow. Cena: 190 000 zł.
63,13m². Położone na II piętrze w niskim bloku. 21. WODZISŁAW ul. Górnicza. Komfortowe mieszkaKuchnia z oknem i meblami kuchennymi, łazienka nie 1-pok. przerobione na 2-pok.. Łazienka wykafelwc osobno. Łazienka wykafelkowana z wanna na- kowana. Kuchnia z oknem i połączona z pokojem. W
rożną. Na podłogach w pokoju nowe panele, kuch- całym mieszkaniu wymieniona stolarka drzwiowa i
nia, przedpokój - podłoga kafelki. Nowe drzwi w okienna. Mieszkanie częściowo umeblowane. Cena:
całym mieszkaniu. Cena: 139 500 zł.
105 000 zł.
3. PSZÓW ul. Jagienki. Mieszk. 2-pok. o pow. 22. WODZISŁAW, os. 1. Maja. M-2 o pow. 39 m².
50,49 m², położone na II piętrze w niskim bloku. Mieszkanie przerobione na 2 pokoje + kuchnia z
Kuchnia duża z oknem, łazienka razem z wc. Balkon oknem, I p. drzwi wejściowe nowe, cena: 75 000 zł.
i łazienka wykafelkowana. Blisko szkoła, przysta- PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
nek, przedszkole, sklepy, kościół. Cena: 99.000 zł.
23. WODZISŁAW, os. 1. Maja. Mieszkanie 4-pok.
4. PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie na parterze o o pow. 72,50 m², duży balkon, kuchnia z oknem,
pow. 38,47 m², 2 pokoje, łazienka wykafelkowana, okna nowe, cena: 129 000 zł.
okna PCV, w pokojach na podłodze nowe panele.
24. WODZISŁAW ul. Przemysława. Mieszkanie 4Cena: 75 000 zł.
pok. o pow. 65,85 m² - zgodnie z dok., natomiast ze
5. PSZÓW, ul. Kościuszki M-3 (2 pokoje, kuchnia względu na skosy, które nie są liczone do metrażu
i łazienka z oknem) o pow. 54,18 m². I piętro, niski 82 m². Bardzo wysoki standard wykończenia. Okna
blok. Mieszkanie po remoncie. Cena: 110 000 zł.
nowe PCV, kuchnia połączona z pokojem. Cena: 179
6. PSZÓW, centrum, ul. Konopnickiej. Słoneczne, 000 zł. W cenie mieszkania pozostaną meble ku3-pok. mieszkanie o pow. 54,55 m², położone na II chenne, oraz trzy zabudowane szafy.
piętrze w bloku 4-piętrowym. Duży balkon. W po- 25. WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 1kojach na podłodze - panele, łazienka - ściany w pok. o pow. 31,4 m², położone na II piętrze. Nowe
panelach. Cena: 139 000 zł.
okno, kuchnia z meblami kuchennymi. Ciepła woda
7. PSZÓW os. Tytki. Mieszkanie 2-pokojowe, kuch- z sieci, czynsz: 320 zł. Cena: 70 000 zł.
nia z oknem, łazienka z wc, przedpokój. Pokoje: na 26. WODZISŁAW, ul. Przemysława. M-6 o pow.
podłodze panele i parkiet. Przedpokój: na podłodze 84 m², 4 Pokoje, kuchnia, łazienka, wc, komórka
panele. Cena: 80 000 zł.
w mieszkaniu, I p. niski blok, Cena: 195 000 zł.
8. RADLIN Komfortowe mieszkanie 2-pokojowe o PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
pow. 34,66 m². kuchnia z oknem, okna nowe PCV, 27. WODZISŁAW ul. Wyszyńskiego. Mieszkanie
Balkon, łazienka wykafelkowana z kabiną prysz- 3-pok. o pow. 55,20 m², położone w niskim bloku
nicową szklaną + deszczownia; W pokojach na na III piętrze. Kuchnia z oknem, okna PCV, balkon.
podłogach nowe panele, w przedpokoju i kuchni na Nowe drzwi wejściowe. W mieszkaniu znaduje się
podłogach kafelki, nowa stolarka drzwiowa w ca- komórka, cena: 126 900 zł.
łym mieszkaniu.Cena: 104 000 zł.
28. WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego 2-pok. o pow.

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA:

9. RYDUŁTOWY os. Orłowiec. Mieszkanie 3-poko-

jowe o pow. 54,27 m². Balkon, częściowo umeblowane. IVp. Cena: 139 000 zł.

10. WODZISŁAW ul. Bracka. Mieszkanie 2-pok. o

pow. 50,60 m², położone na parterze. Okna nowe
PCV w całym mieszkaniu. Balkon wykafelkowany o
wymiarach 4x1m. Łazienka wykafelkowana. W dużym pokoju na podłodze parkiet. Cena: 115 000 zł.

11. 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.

12. WODZISŁAW ul. 1000-lecia. Mieszkanie 1-pok.

o powierzchni 38 m², kuchnia z oknem, okna nowe.
Balkon. W pokojach na podłodze- parkiet. Cena: 85
000 zł. W cenie mieszkania zostaną meble kuchenne w zabudowie, zmywarka.

13. WODZISŁAW os. 1 Maja. Mieszkanie 2 pokojo-

we o powierzchni 54m² z dużą widną kuchnią.Niski
blok II piętro. Balkon. Łazienka razem z wc.W pokojach na podłodze parkiet.Cena: 99 000 zł.

14. WODZISŁAW os. 1 Maja OKAZJA! Mieszkanie

2 - pokojowe o pow. 48,13 m², III piętro - niski blok.
Kuchnia z oknem, przedpokój, łazienka z wc. Okna
PCV. Cena: 93.700 zł

15. WODZISŁAW os. 1 Maja. Mieszkanie 2-pok. o

pow 54 m² z dużą widną kuchnią. Niski blok II piętro. Balkon. Łazienka razem z wc.W pokojach na
podłodze parkiet, cena: 99 000 zł

16. WODZISŁAW – os. 30-lecia. Mieszkanie 4-pok.

o powierzchni 70 m², 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 ul. 26 Marca. Mieszkanie o po-

wierzchni 27 m² tj. 1 pokój, kuchnia z oknem, przedpokój i łazienka. Okna nowe w całym mieszkaniu
(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.

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

m², II p. balkon, cena: 114 000 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 w 2001 roku.
Podpiwniczony całkowicie. Garaż połączony z domem na dwa samochody. Parcela: około 3000 m².
Dom w pełni umeblowany. Cena: 590 000 zł.

ODRA, ul. Rogowska. Budynek mieszk.-usług..
Parter: część usługowa o pow. 136 m², składająca
się z sali bankietowej z barkiem, 2 wc, kuchnia z
pełnym wyposażeniem gastronomicznym, wc dla
personelu, pomieszczenie ciemne na produkty sypkie, 2 pomieszczenia na naczynia, pomieszczenie
na lodówki i warzywa. Piętro - mieszkanie o pow.
140 m², 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, poddasze o
pow. 70 m² do zagospodarowania. Parcela: 930 m².
Cena: 580 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
9.

10. PSZÓW. Do sprzedania budynek mieszkalno-

handlowy. Parter: 2 lokale handlowe,łazienka, pietro: mieszkanie 80 m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka.
Na piętrze w pokojach na podłodze położony jest
parkiet, przedpokój i schody wyłożone granitem.
Dom ocieplony wełną mineralną pomiędzy murami.
Parcela: 160 m², cena: 380 000 zł.
11. PSZÓW, os. Biernackiego. Dom piętrowy po remoncie, 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

2. PSZÓW - Krzyżkowice. Do wynajęcia murowany
budynek piętrowy soc.-biur. o pow. użyt. 214 m²
+ murowany garaż o pow. użyt. 123 m² + parcela
około 4000 m². Czynsz najmu 3 600 zł. / 1 m-c
3. RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia dział-

ka o pow. 3 865 m². Dojazd droga asfaltowa.
Przeznaczenie: auto komis, wystawki, itp. Cena najmu 1,50 zł za / 1 m². Cena podlega negocjacji.

4. RZUCHÓW ul. Rybnicka. Do wynajęcia na I pię-

trze lokal biurowy o pow. 100 m², składający się z
jednego dużego pomieszczenia, pomieszczenia na
łazienkę i kuchnię. Przed budynkiem duży parking.
Lokal znajduje sie w budynku hurtowni materiałów
budowlanych Firmy GOLD, położony przy drodze nr
49 trasa Racibórz - Rybnik . Czynsz za 1 m-c 1 200
zł brutto (do negoc.) + media.
5. WODZISŁAW, ul. Bogumińska do wynajęcia

5. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlana o po- 27. WODZISŁAW ul. Bracka. Bardzo ładnie położo-

wierzchni 1 340 m², położona w drugim pasie zabudowy. Wymiary działki 33 x 40 m. Teren płaski,
uzbrojenie do podłączenia, cena: 63 000 zł.
6. GORZYCE ul. Prusa. Działki budowlane w pierwszej lini zabudowy o pow. 849, 852, 858 m², cena:
60 zł/ 1m², działki w drugiej lini zabudowy o pow.
850 m², 838 m², 837 m², cena: 50 zł / 1 m².
7. GORZYCE ul. Prusa. Działka budowlano-rolna, pow. 2681 m². Położona w drugim pasie zabudowy. Szerokość działki 22 m. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 55.000 zł.
8. GORZYCZKI ul. Raciborska. Działka 7.099 m² w
sąsiedztwie lasów w terenach mieszkalnictwa pensjonatowego. Media w granicy (prąd, woda, gaz)
szerokość 50,5 m. 800 m od zjazdu z autostrady.
Dojazd drogą asfaltową, cena: 560.000 zł.

działka o pow. ok. 3000 m², przezn.: auto komis, 9. KONIAKÓW. Działka widokowa o pow. 1 634 m²,
położona w terenach zabudowy mieszk.-usług., zadziałal. wystawiennicza, czynsz: 2,50 zł/ 1 m².
budowa jednorodzinna z towarzyszącymi obiektami
6. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do wynajęcia bu- nieuciążliwych usług komercyjnych i publicznych.
dynek o pow. 140 m² na działalność gospodarczą. Uzbrojenie do podłączenia: kanalizacja, woda, enerBudynek przygotowany jest pod aptekę - zgodne gia. Blisko wyciągi narciarskie. Cena: 109 000 zł.
z prawem farmaceutycznym. C.o. gazowe. Dach
dwuspadowy pokryty onduliną. Parcela: 2 217 m². 10. PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. Działka o pow.
3 091 m², połozona w terenach MN1, R przy główczynsz najmu 2 000 zł / 1 miesiąc.
nej ulicy Pszczyńskiej. Kształt działki trójkąt. Do
7. WODZISŁAW, do wynajęcia murowana hala ulicy Pszczyńskiej przylega 65 m. Uzbrojenie do
handlowo-usługowa o pow. 1 150 m². Wysokość podłączenia. Cena: 119 000 zł.
hali 7 m. Dodatkowe pomieszczenia to: jadalnia,
11. PSZÓW ul. Lubomska. Działka siedliskowa o
szatnia, 3 wc. Czynsz 20 zł / 1 m².
pow. 2553 m². (obecnie jest w trakcie przekształce8. ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.biuro- nia na tereny mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.
we o pow. 280 m² w nowo wybudowany budyn- 12. PSZÓW, ul. Kolberga. Działka mieszk. o pow.
ku handlowym, położone na I piętrze. Parking na 1 379 m², położona w drugim pasie zabudowy.
posesji. Dojazd droga asfaltowa. Czynsz najmu 20 Szerokość działki 27 m. Cena: 57 000 zł. PROWIZJĘ
zł/1 m² brutto.
PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

OBIEKTY DO SPRZEDANIA
1. PSZÓW, ul. K. Miarki. Do sprzedania budynek

handlowo-usługowy o pow. użytkowej 250 m²,
poddasze do zagospodarowania (idealnie nadaje się
na mieszkanie). Parcela: 563 m², cena: 123 000 zł.
SPRZEDAJĄCY.
Istnieje możliwość zakupu osobno piekarni za cenę
14. PSZÓW, ul. Konopnickiej. Dom mieszk.-usług. 80 000 zł oraz sklepu za cenę 43 000 zł PROWIZJĘ
44,71 m², IV p. Kuchnia z oknem, okna nowe. Do położony na działce o pow. 528 m², stan surowy PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
pokoi osobne wejścia. Łazienka wykafelkowana. zamknięty, dach dwuspadowy pokryty dachówką 2. RYDUŁTOWY, ul. Jadwigi. (targowisko). Pawilon
Balkon. W cenie mieszkania zostaną meble kuchen- (graﬁtową), okna brązowe PCV, cena: 239 000 zł.
handl.-usług. pow. 26 m², sala sprzedaży 19 m² +
ne wraz z lodówką i pralką. Cena: 125 000 zł.
15. PSZÓW, dom piętrowy, częściowo podpiwni- zaplecze 7 m² oraz WC. Okna PCV. CO we własnym
czony, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, wc, hol, garaż, zakresie (obecnie jest elektryczne). Parcela: 59 m².
DOMY DO SPRZEDANIA:
Parcela: 600 m². Cena: 395 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI Cena: 71 980 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
TYLKO
SPRZEDAJĄCY.
1. BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom o pow. 101 m². 3
3. WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek mieszk.pok., kuchnia, łazienka, wc, garaż, kotłownia. Rok 16. RADLIN. Dom piętrowy idealny na dwie rodziny usług. pow. użyt. 140 m², pow. ogólna 210 m².
bud. 1990. Okna nowe, drewniane. Parcela: 2 548 o pow. 148 m² - po remoncie, 6 pokoi, 2 łazienki, Podpiwniczony całkowicie, wysokość piwnic 2,5
m² w terenach budowl. Cena: 230 000 zł.
kuchnia. Parcela: 1 956 m². Na parceli znajduje się m i 2 m. Budynek przygotowany jest pod aptekę
2. CHAŁUPKI – ul. Długa. Dom parterowy do re- budynek gospodarczy z garażem. Cena: 450 000 zł. zgodnie z nowym prawem fermaceutycznym. CO:
montu, częściowo podpiwniczony. 4 pokoje, kuch- 17. WODZISŁAW. Dom – stan surowy zamkniety gazowe. Parcela: 2 217 m². Cena: 550 000 zł.
nia, pomieszczenie na łazienkę, woda miejska
o pow. użyt. 136 m², pow. całk. 210 m², 5 pokoi, 4. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Magazyn o pow. 442
+ studnia, gaz przy domu, c.o. - piece węglowe.
m² położony w terenach przemysł. o konstrukcji
Parcela: 2 542 m². Na parceli znajduje się budynek kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, garaz, 2
stalowej, ściany i dach - blacha, posadzka betonogospodarczy o wymiarach 10 x 4 m, cena: 160 000 garderoby. Parcela: 1 839 m². Cena: 349 000 zł.
wa. parcela: 550 m² z możliwością dokupienia sązł.
18. WODZISŁAW ul. Pszowska. Dom typu wysosiedniej parceli (teren przemysłowy) w zależności
3. GORZYCE. Dom piętrowy częśc. podpiwniczony. ki parter z 1989 roku. Parter: kotłownia, łazienka, od potrzeb - do 2 hektarów. Cena za 1 m² - 122 zł.
4 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki, gaz na działce do pod- kuchnia, 3 pokoje, piętro: 4 pokoje, łazienka, kuch- Cena: za magazyn: 366 000 zł.
łączenia. Parcela: 1 162 m². Na parceli garaż bla- nia 2 balkony, CO węglowe. Parcela: 4 028 m². Na
Dąbrówki.
szany oraz budynek gosp. 5x4m. Cena: 240 000 zł. parceli znajduje się budynek gospodarczy. Cena: 5. OKAZJA! WODZISŁAW ŚL., os.
Własnościowy lokal handl.-usług. o pow. 32,80 m².
590 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
CO z sieci, woda ciepła z sieci. Idealnie nadający się
4. GORZYCE. Dom w stanie surowym zamkniętym 19. WODZISŁAW. Dom wolnostojący o pow. 220 na gabinet lekarski, punkt apteczny, zakład kosmeo pow. 170 m². Parter: garaż, kotłownia, salon po- m² z roku 1991. Parter: kuchnia, spiżarka, łazienka, tyczno-fryzjerski itp. Cena: 105 000 zł.
łączony z kuchnią, łazienka, poddasze: 4 pokoje, salon, przedpokój, wiatrołap, półpiętro: 3 pokoje,
łazienka. Na parterze rolety zewnętrzne. Dom ocie- piętro: 4 pokoje, łazienka, kuchnia. CO węglowe i 6. WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt mag.-usług.plony, otynkowany, tynk akrylowy. Dach pokryty gazowe. Garaż na 3 samochody w budynku. Dom biurowy (2 hale, możliwość wjazdu sam. ciężarodachówką BRASS. Parcela: 860 m². Media do pod- położony jest 2 km od centrum miasta. Parcela: wymi). Parcela: około 1000 m². Cena: 498 000 zł.
łączenia. Cena: 315 000 zł.
933m². Cena: 550 000 zł
DZIAŁKI DO SPRZEDANIA:
5. JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Szotkowicka. Dom pię- 20. WODZISŁAW. Dom o wysokim standardzie pow.
trowy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki. Idealny na użyt. 317 m². 9 pokoi, kuchnia, 3 łazienki z wc, 1. BLUSZCZÓW. Działka o pow. 6 219 m² z możliwodwie rodziny. Parcela: 4 940 m². Na parceli znaj- ogród zimowy, garaż, 2 balkony, piwnica, strych. ścią zabudowy zagrodowej. Teren płaski. Media do
duje się budynek gospodarczy i stodoła. Cena: 450 Parcela: 1 810 m². na parceli znajduje się budynek podłączenia około 100 m. Dojazd droga asfaltową,
000 zł.
następnie 100 m drogą gruntową. Cena: 35 000 zł.
gosp. i letnia altanka. Cena: 645 000 zł.
6. ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy idealny
21. WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika. Dom piętro- 2. CZYŻOWICE ul. Nowa. Działka o pow. 8 851 m²
na dwie rodziny, podpiwniczony całkowicie. Parter:
położona w terenach przemysłowych (usługi, pro5 pokoi, kuchnia, łazienka, piętro: 5 pokoi, kuchnia, wy, idealny na dwie rodziny. 5 pokoi, 2 łazienki, dukcja, handel, stacje paliw itp.) cena: 230 000 zł.
łazienka. Parcela: 2 800 m² - zagospodarowana. kuchnia. Podpiwniczony całkowicie. Okna nowe
Na parceli znajdują się 2 garaże, cena: 299 000 zł. PCV. Parcela: około 700m². Na parceli znajduje się 3. CHAŁUPKI, ul. Długa. Dwie działki bud.-rolne
garaż na dwa samochody. Cena: 290 000 zł.
każda o pow. 2 500 m². Dojazd droga asfaltowa.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Cena jednej działki 75 000 zł.
7. MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy parDO
WYNAJĘCIA:
4. GODÓW. Działka o pow. 2 194 m², dojazd z
terowy dom o pow. 120 m², 4 pokoje, kuchnia, 2
łazienki. Parcela: 857 m². Na parceli znajduje się ga- 1. LUBOMIA, Korfantego, pom. handl.-usług. parter dwóch stron. Z jednej strony droga asfaltowa, z
raż + wiata. Cena: 450 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO pow. ok. 200 m² cena najmu 1000 zł/ m-c, piętro, drugiej gruntowa. Woda na działce, energia obok
SPRZEDAJĄCY.
działki, wymiary 17 x 129 m, cena: 52 000 zł.
ok. 200 m² - czynsz 1000 zł/ m-c.

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.

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 bud. o pow. 1

296 m², położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wymiary działki 25,92 x 50.
Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 78 000 zł.

31. WODZISŁAW Marusze. Działka bud. o pow. 1

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

32. 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.

33. WODZISŁAW, Turzyczka,

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

34. WODZISŁAW, ul. Wilcza (blisko centrum) Działki
mieszk. o pow. 937 m² – cena: 55 000 zł, działka o
13. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka bud. pow. 1700 pow. 2969 m² – cena: 119 000 zł. Media obok do
m², dojazd drogą asfaltową, media przy działce. podłączenia. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
Cena: 79 000 zł.
35. WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Działka budowla14. PSZÓW, ul. K. Miarki. Działka budowlano-rolna no-handlowa o pow. 1326 m². Położona w trzecim
pasie zabudowy od ulicy Bogumińskiej. Rejon taro pow. 4 551 m², cena: 109 000 zł.
15. PSZÓW, ul. Karola Miarki działka bud.-rol- gowiska miejskiego, stadionu, urzędu miejskiego.
na o pow. 5 107 m². Na działce znajdują się Działka z dwóch stron obsadzona jest sadzonkami
2 budynki murowane do rozbiórki, cena: 70 000 zł. sosny (3 rzędy około 120 sztuk), cena: 99 000 zł.
PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
16. PSZÓW, ul. Niedurnego. Działka o pow. 4 503
m², położona na terenach mieszk.-rolnych. Dojazd 36. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska.
drogą utwardzoną. Szerokość działki około 20 m. Działka o pow. 3 530 m², położona w terenach
W cenie zawarto również działkę rolną o pow. 1350 mieszk. Uzbrojenie do podłączenia. Cena: 99 000 zł.
m², (oddalona od przedmiotowej działki około 400 PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
m). Cena za całość: 69 000 zł.

17. RADLIN, ul. Wrzosowa. Działka o pow. 8 120 m²,
3/4 działki jest na terenach mieszk. Działka uzbrojona w wodę, energię, szambo. Na działce piętrowy
budynek murowany o wym. 9 x 7 m. Parter: dwa
garaże, piętro: pom. socj. o wysok. 2,20 m. Dojazd
drogą utwardzoną - około 100 m. Cena: 199 000 zł.
18. RYBNIK, ul. Wodzisławska. Działka komercyjna
o pow. 3 330 m². Działka położona jest w terenach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren
usług o dowolnej funkcji. Cena: 799 000 zł.
19. RYDUŁTOWY, ul. Łokietka. Do sprzedania działka
bud., prostokąt o pow. 1 560 m². Uzbrojenie do podłączenia. Dojazd drogą asfaltową. Działka ogrodzona betonowym płotem. Cena: 98 500 zł.
20. OLZA, ul. Bogumińska. Działka budowlana o
pow. 3 131 m². Szer. działki 24 m. Cena: 75 000 zł.
21. TURZA ŚL., ul. Wodzisławska. Działka bud. o
pow. 2 028 m², szerokość działki 25 m, droga dojazdowa asfaltowa, uzbrojenie obok działki, cena:
75 000 zł. PROWIZJĘ PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.
22. TURZA ŚL. ul. Mszańska. Działki budowlane o
pow. od 1000 do 1 200 m², szerokość działek minimalana 23 m, maks. 48, cena: 46 zł / 1 m². PROWIZJĘ

OFERTA SPECJALNA

WODZISŁAW, osiedle 30-lecia. Mieszkanie 3
pokojowe o powierzchni 54m², połozone w
niskim bloku na I piętrze. Balkon duży 6 m.
Cena: 115 000 zł.

PŁACI TYLKO SPRZEDAJĄCY.

23. TURZA ŚL. ul. Powstańców. Działka budowlana

o pow. 2 963 m², dojazd droga asfaltowa wymiary
działki 41 x 70 m. Cena: 129 000 zł.
24. TURZA ŚL. ul. Zwycięstwa, 2 działki budowlane
o pow. 889 m² - cena: 43 000 zł, 1 014 m² - cena:
48 000 zł. Szerokość działek 25 m. Działka rolna o
pow. 3 440 m² - cena: 31 000 zł.
25. WODZISŁAW. Działka budowlana o powierzchni

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

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

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

WODZISŁAW Śl. Luksusowy dom o pow.
użyt.160 m². Parter: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garaż, poddasze: 3 pokoje, łazienka, CO: gazowe (zbiornik
na posesji) woda ciepła: kolektury słoneczne+ gazowy przepływowy. Parcela: do sprzedaży około 1000m². Cena: 590 000 zł.

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

ZAKŁAD STOLARSKI
Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!

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

WIOSENNA PROMOCJA!

Okna PVC
i mnóstwo DRZWI

wewnętrzne i zewnętrzne

www.rcsb.pl

Rybnickie Centrum
Stolarki Budowlanej

Tel. (032) 42–44–066, 42–44–067
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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