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Doda przyciągnęła tłumy

Strony
pełne
sportu!
O tym
co wydarzyło się
na boiskach
od III ligi do C klasy

(art)

Porodówka na taczce, smerfy i misski

Co najmniej 10 tys. ludzi przyciągnęła na swój
koncert Doda, gwiazda XIX Dni Rydułtów.  17

Dożynki w Mszanie. Perfekcyjnie udekorowane
wozy, piękne stroje i wspaniała pogoda.  16

AKTUALNOŚCI: Będą rozmowy z protestującymi 2 • GMINY: Najpierw kanalizacja, potem dopłaty 10 • Huczne urodziny szkoły 12 • WEEKEND: Pożegnanie lata w Radlinie 16

Mieszkańcy bloku na osiedlu Mikołajczyka w Radlinie żyją jak w średniowieczu

Trzy tygodnie bez ciepłej wody
Remont miał być nagrodą za sumienne płacenie czynszu. Teraz wychodzi on lokatorom bokiem. Żyją bez gazu i ciepłej wody.
– Trzy tygodnie myjemy się w misce. Wodę
grzejemy w czajniku. Średniowiecze – mówi
Leszek Chyczewski. Mieszkańcy uważają,
że ﬁrma wybrana przez Zakład Gospodarki Komunalnej niepoważnie podchodzi do
obowiązków. Widzą co chwilę nowych pra-

Za kilka lat wieś zniknie z powierzchni
ziemi. Powstanie tutaj zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Temat
zbiornika i przeprowadzki mieszkańców
do nowej wsi zdominował oﬁcjalne przemówienia. Podkreślano, że odbudowa wsi
jest przesądzona, a jedyne co może ją powstrzymać, to sami nieboczowianie.

2

Nowe twarze
na listach wyborczych

3

Dlaczego pani burmistrz
nie wiedziała?

Ile trzeba głosów, by mój
kandydat został posłem?

9 7 7 1 5 0 8 882108
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Więcej na str.3

Radni wstrzemięźliwi
w wymierzaniu sobie kar

W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna tura
rozmów w sprawie połączenia szpitali. Starosta dyskutował ze związkami zawodowymi, a także z wójtami i burmistrzami gmin
powiatu wodzisławskiego. Kornelia Newy,
burmistrz Rydułtów poinformowała, że o
zamiarach zarządu powiatu dowiedziała
się zbyt późno.

ISSN 1508-8820

nie mógł tych mieszkań oddawać. Porobił
większość innych robót, a mieszkania ma
podpiąć, jak tylko dostanie brakujące materiały, podobno jakieś kolanka. Gdybyśmy
wiedzieli, że będą takie problemy, inaczej
byśmy zaplanowali roboty – mówi Czesław
Brachmański, dyrektor ZGK w Radlinie.

Pod koniec roku zadłużenie Wodzisławia ma wynieść ok. 60 mln zł. Brakuje
pieniędzy m.in. na wypłaty dla pracowników Służb Komunalnych Miasta. Sytuacja nie jest wesoła, więc prezydent
zapowiada kolejne cięcia. W przyszłym
roku po raz kolejny obniżone zostaną
budżety jednostek miejskich. Mieszkańcy nie skorzystają także z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży terenu
przy ul. Basenowej (5,5 mln zł). Środki
przeznaczone będą na spłatę części zadłużenia.

Na takie i wiele podobnych pytań odpowiadamy w naszym poradniku wyborczym.
Informujemy, czy miasta i gminy ﬁnansują
organizacje wyborów parlamentarnych, czy
zawsze wchodzi pierwszy z listy i jak głosować poza miejscem zamieszkania.

9

FOT. UM WODZISŁAW

Ostatnie dożynki
w Nieboczowach

cowników, którzy poprawiają po poprzednikach. Firma przyjęła też niewłaściwy model
wymiany sieci, który spowodował odcięcie
mieszkańców od ciepłej wody przez okres
dłuższy, niż zakładane kilka dni. – Byliśmy
umówieni z wykonawcą, że stopniowo będzie oddawał mieszkania podłączone do
sieci. Wystąpiły u niego jakieś problemy z
dostawą części od podwykonawcy, więc

Kolejne cięcia w miejskich wydatkach

23% PIERWSZAKÓW MA 6 LAT
Naukę w szkołach powiatu wodzisławskiego rozpoczęło 20 670 uczniów (20 082 w roku ubiegłym). Do podstawówek i gimnazjów poszło 13 820 (13 232 rok wcześniej). Do szkół ponadgimnazjalnych 6850 (6760 w roku 2010). Pierwszą klasę rozpoczęło 1612, w tym 368 sześciolatków,
co stanowi 22,8% wszystkich uczniów klas pierwszych. Najwięcej sześciolatków poszło do
szkoły w Radlinie, gdzie ich liczba przekroczyła 30% pierwszaków. Sporo sześciolatków jest
w szkołach w Godowie i Wodzisławiu. Najmniej w Lubomi i Pszowie. Na zdjęciu uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 16 w Wodzisławiu.
Szczegółowe dane na stronie 4

REKLAMA
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Dyrektor
Ostatnie dożynki w Nieboczowach poszukiwany
– Wieś zniknie z powierzchni ziemi

Tegoroczne dożynki w gminie Lubomia miały wyjątkowy charakter. Odbywały się
bowiem w Nieboczowach
– wsi, która ze względu na
budowę zbiornika Racibórz
zniknie z powierzchni ziemi.
Wójt Lubomi podkreślał, że
hasło uroczystości – „Ostatnie dożynki w Nieboczowach” – nie oznacza, że za
rok wsi już nie będzie. – To
ostatnie dożynki gminne, bo
tradycyjnie w naszej gminie
każde sołectwo organizuje
je co cztery lata. Sołeckie dożynki jeszcze tutaj będą, ale
gminne zorganizujemy już
w Nowych Nieboczowach
– mówił do zebranych gości
Czesław Burek.
Budowa przesądzona
Na dożynkach obecni byli
przedstawiciele
instytucji
związanych z budową zbiornika przeciwpowodziowego
na terenie Nieboczów. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in.
Leszek Karwowski, dyrektor
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Artur Wójcik,
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

WODZISŁAW

Większość dyrektorów szkół i
przedszkoli administrowanych przez miasto pozostała
na swoich stanowiskach. Z
wyjątkiem mamy do czynienia w Szkole Podstawowej
nr 17 w dzielnicy Radlin II,
gdzie Jolantę Potaszników
zastąpiła Małgorzata Banaszak. W Zespole Szkół nr 3
(SP 28 i Gim 3) z kolei do-

WODZISŁAW Radni przy-

Pomysłowość uczestników korowodu nie znała granic

Temat zbiornika i nowej
wsi siłą rzeczy zdominował
oﬁcjalne przemówienia. Podkreślano, że odbudowa wsi
jest przesądzona, a jedyne co
może ją powstrzymać to sami
nieboczowianie. – Bo żeby ta
wieś powstała na Dąbrowach,
to muszą być ludzie, którzy w
niej zamieszkają – zaznaczał
wójt Lubomi.

Z pompą
Dożynki, których starostami byli Danuta Solich i
Stanisław Hubert Szulc zorganizowane zostały z wielką
pompą. Dopisali uczestnicy
korowodu, w którym pojawiło się wiele oryginalnych
pojazdów. Przeróżne wehikuły i pojazdy świadczyły
o pomysłowości i dużym

zaangażowaniu organizacji
społecznych i mieszkańców
gminy. Nie zawiedli goście,
którzy w dużej liczbie odwiedzili boisko w Nieboczowach. Tam atrakcji nie
zabrakło. Wieczorem na scenie wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki – Kasia Wilk i
Mezo oraz Eleni.
(art)

Będą rozmowy z protestującymi
WODZISŁAW Kilka tygodni temu do Urzędu Miasta
w Wodzisławiu wpłynął protest mieszkańców niezadowolonych z planów budowy
Drogi Głównej Południowej.
Nie zgadzają się na życie w
sąsiedztwie drogi. Obawiają

się hałasu i drgań gruntu powodowanych przez pędzące
pojazdy. Pod pismem skierowanym do radnych podpisało się około 130 osób, część z
nich to działkowicze, którzy
stracą ogrody przy ul. Bogumińskiej. Dariusz Szymczak,

W końcu zamieszkają
WODZISŁAW

Sprawa
zagospodarowania budynku byłego przedszkola przy
Szkole Podstawowej nr 17 w
dzielnicy Radlin II ciągnie się
6 lat. Budynek przeznaczono
na mieszkania komunalne z
tym, że do tej pory nikt tam
nie zamieszkał. Miasto wykonało grubszy remont i przy-

tychczasowa pani dyrektor
Bożena Rączka została szefem Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego.
Jej obowiązki przejęła dotychczasowa wicedyrektor
Irena Minął. Pełni tę funkcje
tymczasowo. Prezydent ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora. Kandydaci mogą się
zgłaszać do 9 września.
(raj)

Śmieci po nowemu

FOT. ARTUR MARCISZ

LUBOMIA

gotowało pomieszczenia dla
6 rodzin (po 2 mieszkania na
kondygnacji). Prace wykończeniowe podjęli przyszli
najemcy. Sami za nie zapłacą a miasto w zamian przez
dwa lata zwolni ich z czynszu. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się prawdopodobnie
jeszcze w tym roku.
(raj)

wieceprezydent Wodzisławia
twierdził, że uwagi powinny
być kierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, który dysponuje
dokumentacją i wyda decyzję
oddziaływania inwestycji na
środowisko. Tak też się stało

i teraz RDOŚ organizuje dodatkowe konsultacje z mieszkańcami. Odbędą się one 10
października w Wodzisławskim Centrum Kultury o
godz. 16.00.
(raj)

Parking
na Wałowej bezpłatny
WODZISŁAW Od 5 do 30

września parking przy ulicy
Wałowej zostanie zwolniony z opłat. Decyzję podjął
prezydent miasta ze względu na remont sądu i zajęcie
miejscowego parkingu przez

ﬁrmy wykonawcze. Pracownicy sądu będą więc mogli
parkować na Wałowej. To
dobra wiadomość także dla
rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 2
przy ul. Wałowej.
(raj)

jęli poprawki do planu gospodarki odpadami. Dokument
jest zbiorem zadań wpisujących się w ponadgminne
strategie
proekologiczne.
Między innymi na jego podstawie powstaje gminny regulamin utrzymania porządku i
czystości. W przyszłym roku
gminne plany gospodarki
odpadami przestaną obowiązywać. Pozostanie plan wojewódzki i na jego podstawie

opracowany zostanie nowy
regulamin utrzymania porządku i czystości. Nowością
będzie przejęcie obowiązków
wywozu śmieci przez gminy.
Wprowadzone będą opłaty
stałe za wywóz nieczystości.
Związane jest to z wejściem
w życie tzw. ustawy śmieciowej. Niewykluczone, że opłata stała będzie wprowadzona
także w przypadku nieczystości ciekłych.
(raj)

Podsumowali
akademię
RADLIN Uczyli się obsługi
komputera, graﬁki komputerowej, stylizacji paznokci,
bukieciarstwa, fotograﬁi, a
nawet tańczenia salsy. 41
radlinian brało udział w wakacyjnej Akademii Kreatywności i Rozwoju Osobistego,
realizowanej przez Miejski
Ośrodek Kultury. 25 sierpnia
na deskach MOK odbyło się
uroczyste podsumowanie
projektu. Otwarto wystawę
fotograﬁczną uczestników
kursu fotograﬁcznego. Wystąpił wodzisławski zespół
jazz-rockowy Kurde.
Szkolenia były bezpłatne
dzięki doﬁnansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kosztował
blisko 50 tys. zł. Przedsię-

wzięcie wymyśliła i koordynowała Anna Skiba, ze strony
MOK za prawidłową realizację odpowiadała Weronika
Naściszewska. – Najbardziej
skomplikowaną częścią były
warsztaty fotograﬁczne. Składały się zarówno z zajęć teoretycznych jak i plenerów.
Byliśmy w rezerwacie przyrody Łężczok w Raciborzu,
Rudniku oraz w Mosznej.
Po każdych warsztatach odbywały się zajęcia z obróbki fotograﬁi w programach
Photoshop oraz Lightroom –
dzieli się wrażeniami Dawid
Lach, współpracownik Nowin Wodzisławskich, który
razem z Dariuszem Langrzykiem prowadził warsztaty fotograﬁczne.
(tora)
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NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ

z trzema osobami na stanowisko
Reprezentant Handlowy wiek 30 +
(Nie akwizycja)
Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy bezpłatne
szkolenia, długotrwałą umowę, wysokie zarobki.
Wymagamy dyspozycyjności i samochodu.

Kontakt 534–675–187 (9.00 – 16.00)

P

oszukujemy do pracy
w Niemczech:
 mechaników
 elektryków
 spawaczy
 pracowników branży metalowej

Wymagana
znajomość
niemieckiego

info@lima–group.com
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
Tel. 32 422 40 46
Kędzierzyn –Koźle, ul. Szkolna 15
Tel. : 77 461 61 47

nr. certyﬁkatu 3971

������

aktualności 3

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 6 września 2011 r.

RADLIN

– Mieszkańcy bloku na osiedlu Mikołajczyka żyją jak w średniowieczu

Od tygodni trwa remont
kapitalny bloku nr 13 na osiedlu Mikołajczyka w Radlinie.
Choć mieszkańcy zdają sobie
sprawę, że roboty oznaczają
utrudnienia w życiu, uważają, że wykonawca odpowiedzialny za wymianę instalacji
centralnego ogrzewania przesadza z powolnym tempem
prac. – Robotnicy mówili
nam, że od drugiej połowy
sierpnia będziemy mogli już
remontować sobie łazienkę,
bo instalacja gazowa miała
być podpięta. Mąż specjalnie wziął urlop. Założył tylko
piec, który nie jest uruchomiony, i kaloryfer. Gazu dalej
nie ma. Nie ma ciepłej wody,
wanna zdemontowana. Jak
długo tak można żyć? – żali
się Elżbieta Chyczewska.
Remont w nagrodę
Osiedle Mikołajczyka należy do miasta. Zarządza nim
Zakład Gospodarki Komunalnej. Mieszkańcy bloku nr
13 dowiedzieli się, że zostali

POWIAT

FOT. TOMASZ RAUDNER

Trzy tygodnie bez ciepłej wody

Leszek Chyczewski pokazuje nieczynną instalację

wybrani jako pierwsi do termomodernizacji w nagrodę
za terminowe płacenie czynszów. – Miasto miało środki
tylko na jedną termomodernizację i wybrało budynek
bez zadłużenia – potwierdza
Czesław Brachmański, dyrektor ZGK w Radlinie. – Teraz ta

nagroda bokiem nam wychodzi – mówi Elżbieta Chyczewska. – Trzy tygodnie myjemy
się w misce. Wodę grzejemy
w czajniku. Średniowiecze
– dodaje jej mąż Leszek.
Mieszkańcy uważają, że ﬁrma
wybrana przez ZGK w przetargu niepoważnie podcho-

dzi do obowiązków. Widzą
co chwilę nowych pracowników, którzy poprawiają po
poprzednikach. Firma przyjęła też niewłaściwy model
wymiany sieci, który spowodował odcięcie mieszkańców
od ciepłej wody przez okres
dłuższy, niż zakładane kilka
dni. – Byliśmy umówieni z
wykonawcą, że stopniowo
będzie oddawał mieszkania
podłączone do sieci. Wystąpiły u niego jakieś problemy
z dostawą części od podwykonawcy, więc nie mógł tych
mieszkań oddawać. Porobił
większość innych robót, a
mieszkania ma podpiąć, jak
tylko dostanie brakujące materiały, podobno jakieś kolanka. Gdybyśmy wiedzieli, że
będą takie problemy, inaczej
byśmy zaplanowali roboty
– mówi Czesław Brachmański.
Nie wierzą
w zapewnienia
Wykonawca miał ukoń-

czyć instalację centralnego
ogrzewania do 5 września.
Wówczas była szansa, by w
tym tygodniu ciepła woda
popłynęła w kranach. Według dyrektora termin był
możliwy do dotrzymania,
gdyby ﬁrma się spięła. – Roboty nie zostało dużo – mówił dyr. Brachmański w
czwartek 1 września. Mieszkańcy wątpią. – Ponoć coś
mają kuć, bo pomylili grubość rur – mówili nam na
miejscu. Dyrektor zakładu
zapewnia, że na wykonawcę zostaną nałożone kary
umowne, jeśli nie zmieści
się w terminie.
Trwające prace w bloku nr
13 mają znacznie większy
zasięg, niż wymiana instalacji c.o. W budynku będzie
nowa instalacja elektryczna, domofon. Blok będzie
w pełni ocieplony, a klatka
wyremontowana. Te roboty
wykonuje już we własnym
zakresie ekipa ZGK.
(tora)

Obniżyć pensję
by pozostała
bez zmian
WODZISŁAW Od tego

roku prezydentowi Wodzisławia przysługuje dodatek stażowy. Radni wprowadzili go
uchwałą i teraz Mieczysław
Kieca nie zarabia już 10 488
zł brutto, a 10 763 czyli 275 zł
więcej. – Przyznanie dodatku
reguluje ustawa i przysługuje
on z automatu – wyjaśnia radny Janusz Wyleżych. Ryszard
Zalewski uważa jednak, że
jakakolwiek podwyżka w
obecnej sytuacji ﬁnansowej
miasta to zły pomysł. – Obniżmy więc poszczególne
składniki zarobków prezydenta, by po otrzymaniu dodatku nie zarabiał ani mniej,
ani więcej – zaproponował
Zalewski. Ostatecznie radni
się na to nie zgodzili.
Dodatek za wysługę lat (tzw.
stażowy) wynosi w przypadku prezydenta Kiecy 5% wynagrodzenia zasadniczego
(5500 zł). Poza tym pobiera
on jeszcze dodatek funkcyjny 2100 i dodatek specjalny
2888 zł.
(raj)

– Do nazwisk podawanych przez nas wcześniej dołączyło kilka osób z powiatu wodzisławskiego

Listy wyborcze zarejestrowane – pojawiły się nowe twarze
Przed tygodniem podaliśmy
kto wystartuje w wyborach parlamentarnych. Wówczas listy
nie były jeszcze zarejestrowane.
Termin upływał o północy 30
sierpnia. Po weryﬁkacji liczby
zebranych podpisów komisja
wyborcza opublikowała nazwiska wszystkich kandydatów.
Na liście Nowej Prawicy – Janusza Korwin-Mikke znalazł się

Michał Nowak, przedsiębiorca z Rydułtów i Anna Cincio
– ekonomista z Wodzisławia.
Z Polską Partią Pracy – Sierpień 80 do wyborów idą m.in.:
Sebastian Nelke, mechanik z
Radlina, Sławomir Dębowski,
mechanik z Wodzisławia, Zbigniew Kąkol, ślusarz z Rydułtów i Maria Kisiała, sekretarka
z Wodzisławia. Komitet Wybor-

czy Prawica reprezentują m.in.
Urszula Sobczak, emerytka z
Pszowa i Andrzej Caniboł, energetyk z Gołkowic. Z Ruchem
Palikota startuje Jerzy Kasza,
pracownik administracyjny z
Rydułtów.
Na liście PO do Sejmu oprócz
posła Ryszarda Zawadzkiego
jest Witold Cyroń, nauczyciel
z Rydułtów i Ewa Olszewska,

REKLAMA

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Raciborzu
ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

RADLIN, UL. HUTNICZA 8
tel./fax 32 457 12 02
� grzejniki płytowe,
aluminiowe i łazienkowe
� ogrzewanie podłogowe
� kotły c.o., bojlery
� armatura i pompy
� kanalizacja
oraz inne artykuły grzewcze
i instalacyjne

ogłasza przetarg na najem pomieszczeń
z przeznaczeniem na skrypciarnię z drobnymi usługami.
Kontakt: tel. 32-415-50-20 w. 139
lub www.pwsz.raciborz.edu.pl (zamówienia publiczne).

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY
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nauczycielka z Radlina. PiS
reprezentuje Mariana Drosio
z Wodzisławia, Regina Woźnica z Rydułtów i Teresa Glenc z
Gorzyczek. Na liście PSL jest
Bronisław Karasek z Gołkowic, Krystyna Kuczera z Syryni, Tadeusz Sobala, Małgorzata
Gwoździk i Wioletta Bober –
cała trójka z Wodzisławia. Z
namaszczenia SLD wystartuje

Irena Pierchała z Rydułtów i
Ryszard Kaszubski z Radlina.
PJN wystawia m.in. Adama
Gawędę, Urszulę Wachtarczyk
z Gorzyc i Dorotę Chrószcz z
Wodzisławia.
Do grona kandydatów do senatu dołączył Aleksander Zioło,
prawnik z Żor. Nie wystartuje z
kolei Anna Ronin z Raciborza.
O jeden mandat walczyć więc

będzie 8 kandydatów. Są nimi
także: Eugeniusz Wala, Adam
Hajduk – oboje bezpartyjni,
Adama Zdziebło z Żor PO,
Grzegorz Dziewiora z Rybnika
PiS, Tadeusz Jedynak z Żor PSL,
Andrzej Bielawski z Żor SLD i
Wiesława Ciurko z Rydułtów
PJN.
Pełne listy na stronie http://
wybory2011.pkw.gov.pl (raj)

4 aktualności
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POWIAT – Dokończenie

ze str. 1

Wakacje skończone, czas
do szkoły. W tym roku w Wodzisławiu naukę rozpocznie
4142 uczniów. W ubiegłym
roku uczniów było nieco
mniej, bo 4050. Do pszowskich podstawówek i gimnazjów poszło 1142 uczniów
(1186 w ubiegłym roku), do
szkół w Radlinie 1694, czyli
o 4 osoby więcej niż przed
rokiem. W Rydułtowach z
kolei naukę rozpoczęło 1815
uczniów podstawówek i gimnazjalistów i tym samym liczba uczniów zwiększyła się o 3
osoby w porównaniu do roku
2010. W Marklowicach do
podstawówek i gimnazjów
poszło 575 uczniów, w ubie-

RYDUŁTOWY

głym roku uczniów było 587.
620 uczniów jest w tym roku
w Mszanie. To o 30 mniej niż
w roku ubiegłym. Do szkół w
Godowie idzie w tym roku
1181 (1164 rok wcześniej),
w Gorzycach 1957 (1969 rok
wcześniej), w Lubomi 694
(724 przed rokiem). Tak więc
do podstawówek i gimnazjów poszło w powiecie wodzisławskim 13 820 (13 232
rok wcześniej).
Stopień wyżej
Po uwzględnieniu uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
liczba dzieci i młodzieży rozpoczynającej rok szkolny wynosi 20 670 (20 082 w roku

2010). Do szkół ponadgimnazjalnych poszło ok. 6850 (w
tym 50 w Liceum w Gogołowej). Dokładne dane będą
znane w połowie września.
W ubiegłym roku w szkołach
tych uczyło się 6760 uczniów
( w tym 52 z Liceum w Gogołowej).
Pierwszaki mają 6 lat
W Wodzisławiu do pierwszych klas powędrowało 554
uczniów, w tym 147 sześciolatków (26,5%), w Pszowie
liczba sześciolatków wynosi
14 przy 121 pierwszoklasistach (11,5%). W Radlinie
pierwszaków jest 191. Aż 58
uczniów w tej grupie ma 6

– Ukryli „Kapsułę czasu”, do której zajrzą po pół

wieku

(FOT. UM WODZISŁAW)

Do szkół poszło więcej
uczniów niż przed rokiem

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Wodzisławiu

lat (30,3%). 200 uczniów klas
pierwszych rozpoczęło naukę
w Rydułtowach. Jest wśród
nich 36 dzieci w wieku 6 lat
(18%). W Godowie pierwszaków jest 143, 39 spośród nich
to sześciolatki (27%). W Lubo-

WODZISŁAW

mi do szkoły poszło jedynie 8
sześciolatków na 71 pierwszaków (11,2%). 10 sześciolatków
rozpoczęło naukę w szkole w
Marklowicach, gdzie liczba
wszystkich pierwszaków wynosi 58 (17,2%). W Mszanie

ogółem pierwszą klasę rozpocznie 69 uczniów, w tym
14 sześciolatków (20,2%). Do
szkół w Gorzycach poszło w
tym roku 205 uczniów. W tym
42 sześciolatków (20,5%).
(red)

– Trzeba oszczędzać maksymalnie i spłacać zadłu-

żenie

W przedszkolu będą uczyć kung-fu Kolejne cięcia w miejskich wydatkach
W poniedziałek 5 września otwarto nowy budynek
Publicznego Przedszkola nr
1 im. Marii Kownackiej. Zanim zaproszeni goście przekroczyli progi budynku, do
specjalnie przygotowanego
w posadzce otworu włożona została „Kapsuła czasu”.
W jej wnętrzu znalazły się
m.in. dokumenty związane
z dotychczasową historią
przedszkola i miasta. Ponowne otwarcie kapsuły zaplanowano na uroczystość
50- lecia oddania budynku
do użytku.
Podczas
uroczystości
pokazano
prezentację
multimedialną dotycząca
realizowanego przez przedszkole projektu unijnego
„Więcej – lepiej”, dzięki któremu możliwe było otwarcie czwartego oddziału dla
dzieci 3-letnich. W ramach
projektu zostały także zakupione pomoce dydaktyczne
REKLAMA

i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, doposażona została sala dla najmłodszych,
sala gimnastyczna oraz plac
zabaw dla dzieci starszych.
Po części oﬁcjalnej nastąpił
czas na zabawę i poczęstunek.

Warto wspomnieć, że w
nowo otwartym przedszkolu, jako w jednej z pierwszych placówek w Polsce,
prowadzone będą zajęcia
kung-fu dla najmłodszych,
połączone z nauką chińskiej
kaligraﬁi. Szymon Kamczyk

Symboliczną wstęgę przecięły władze miasta, przedstawiciele
ﬁrmy wykonawczej oraz dyrektor przedszkola Janina Blokesz

Podczas ostatniej sesji
rady miejskiej radny Ryszard Zalewski apelował do
prezydenta, by ten wprowadził oszczędności. Zwrócił
uwagę na fakt, iż zadłużenie
miasta niebawem sięgnie 60
mln (dochody budżetu to ok.
130 mln). – Co zamierza pan
z tym zrobić? – pytał Zalewski.
Tani populizm
Mieczysław Kieca natychmiast zareagował. Jego
zdaniem wypowiedzi radnego to tani populizm, który nie ma nic wspólnego z
dbałością o dobro miasta.
– W lutym nie martwił się
pan o stan ﬁnansów miasta.
Wówczas był czas na podjęcie niepopularnej decyzji
dającej oszczędności. Nie
miał pan odwagi (chodzi o
uchwałę w sprawie likwidacji szkół – przyp. red.). Teraz
nie będzie w budżecie środ-

ków na dodatkowe oświetlenie, na zrobienie chodnika.
Pieniędzy nie ma – mówi
Mieczysław Kieca. Dodaje,
że nie można na nie liczyć
także po sprzedaniu przez
miasto za ponad 5,5 mln zł
działki przy ul. Basenowej.
– Lwią część tej kwoty zamierzam przeznaczyć na
spłatę zadłużenia – deklaruje prezydent.
Kolejne 5%
Sytuacja
rzeczywiście
jest poważna. Brakuje m.in.
na płace dla pracowników
Służb Komunalnych Mia-

sta. – Dlatego cięcia będą
maksymalne – mówi Jan
Grabowiecki, przewodniczący rady miejskiej. Już
wiadomo, że po raz kolejny
zmniejszony będzie budżet
jednostek miejskich, takich
jak Wodzisławskie Centrum
Kultury, Służby Komunalne
Miasta, czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej. Już w tym roku
ich budżet jest mniejszy
średnio o 10% w porównaniu do roku ubiegłego. W
przyszłym roku ma być pomniejszony o kolejne 5%.

Dochody miasta – 130 mln 270 tys. zł
Wydatki – 149 mln 218 tys. zł
Deﬁcyt – 18 mln 950 tys. zł
Aktualne zadłużenie – 46 mln 837 tys. zł.
Planowane zadłużenie na koniec roku
– 58 mln 811 tys. zł

(raj)
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POWIAT –

PKP zorganizowało komunikację zastępczą

GOŁKOWICE

– Uczniowie pod okiem kamer

Wandale wyprzedzili dyrektora
Pociągi stanęły – złodzieje
ukradli część sieci trakcyjnej
W czwartek 1 września o
godz. 2.35 dyżurny zasilania
w Katowicach poinformował
pracowników rybnickiego posterunku Straży Ochrony Kolei
o wybiciu napięcia w sieci trakcji kolejowej na trasie Wodzisław - Chałupki pomiędzy Olzą
a Bełsznicą. Pociągi stanęły i
przez kilka godzin, w ramach
komunikacji zastępczej, kursowały dodatkowe autobusy. Na
miejsce udali się pracownicy

SOK. Okazało się, że zniknęły
elementy sieci trakcyjnej - 300
m liny nośnej i 100 m pojedynczego drutu jezdnego. Przeszukali teren i ok. godz. 4.00 w
odległości ok. 300 m od torów
znaleźli skradzione elementy
trakcji przygotowywane do
transportu. – Natraﬁli także na
narzędzia służące do demontażu trakcji. Była m.in. siekiera,
nożyce do cięcia drutu, piłka do
cięcia metalu i ubrania robocze.

Po chwili udało się im schwytać
sprawców. To dwaj mieszkańcy Tychów w wieku 59 i 52 lat.
Złodzieje poruszali się oplem
vectrą – powiedział nam Paweł Boczek, rzecznik prasowy
Komendanta Głównego Straży
Ochrony Kolei. Joanna Paszenda, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
dodaje, że sprawcy byli wielokrotnie notowani przez policję
za kradzieże.
(raj)

Mariusz Adamczyk obiecał zorganizowanie spotkania
mieszkańców z drogowcami, budującymi A1
GODÓW –

Wójt zorganizuje spotkanie
z poszkodowanymi
Mieszkańcy Skrzyszowa domagają się rozmów z ﬁrmą Alpine. Twierdzą, że w wyniku
ruchu przeładowanych samochodów ciężarowych, obsługujących budowę autostrady
,pękają im domy. Kierowcy
zjeżdżają na drogi lokalne,
bo chcą ominąć zakorkowany Wodzisław. Z podobnym
problemem stykają się na co
dzień mieszkańcy Turzy. Cię-

żarówki (nie tylko pracujące
na autostradzie) skracają drogę, zjeżdżając z ulicy Bogumińskiej na Mszańską i jadą
w stronę Mszany i Skrzyszowa lub też wcześniej skręcają
na Czarneckiego i wyjeżdżają
na ulicy Jastrzębskiej. Oszczędzają w ten sposób spory kawał drogi i przede wszystkim
czasu. Tyle, że niszczą i tak już
kiepskie drogi. Zaś mieszkań-

cy narzekają na komfort życia
i coraz większe szkody. Wójt
zadeklarował, że zorganizuje
spotkanie, na którym te kwestie będą poruszane. – Co z
tego wyniknie trudno powiedzieć. Z pism, które przedstawili nam mieszkańcy wynika
jedynie tyle, że każda ze stron
próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność.
Artur Marcisz

Boisko przy Zespole Szkół
w Gołkowicach to nie jedyna
nowość jaka czekała z nowym
rokiem szkolnym na uczniów
placówki. Są nią również kamery, które obserwują to co
dzieje się wokół szkoły i na
szkolnych obiektach. W sumie zainstalowane zostały 4
takie urządzenia, które będą
śledzić nowe boisko, wewnętrzny dziedziniec, oraz to
co dzieje się przed wejściami
do szkół.
Dyrektor placówki przekonuje, że ich instalacja była
koniecznością. - Niestety co
chwilę dochodzi u nas do ja-

kichś zniszczeń. Głównie na
wewnętrznym dziedzińcu.
Stawało się to coraz bardziej
uciążliwe. Wiedząc, że od nowego roku szkolnego mamy
do dyspozycji również nowe
boisko ze sztuczną nawierzchnią, doszliśmy do wniosku, że
warto poświęcić część budżetu na instalację monitoringu
– mówi dyrektor Waldemar
Paszylka. Do zakupu kamer
dorzuciła się również rada
sołecka Gołkowic.
To, że instalacja kamer jest
uzasadniona pokazał przypadek do jakiego doszło kilka
dni przed instalacją kamer.

Areszt za włamanie
RADLIN W areszcie tymczasowym poczekają na
proces 23-letni rybniczanin
i 29-letni radlinianin. Podejrzani są o napaść na ekspedientkę i kradzież pieniędzy
z kasy. Do rozboju doszło w
czwartek 1 września około
godz. 20.10 w Radlinie. Do
jednego ze sklepów spożywczych wszedł mężczyzna,
drugi zaś czatował na zewnątrz. W sklepie nie było
żadnych osób poza ekspedientką. Sprawca ją obezwładnił i skradł 1840 zł z

W nocy z 23 na 24 sierpnia
ktoś zdążył zniszczyć część
nowego ogrodzenia, okalającego boisko. Dość mocno poirytowało to włodarza gminy,
która na budowę obiektu wydała ponad 300 tys. zł. Do tego
stopnia, że wójt zapowiedział
przekazanie 200 zł nagrody
osobie, która wskaże sprawcę
lub sprawców chuligańskiego
wybryku. Na razie bez efektu. – Niestety wandale nieco
mnie wyprzedzili. Teraz nie
byłoby już problemu z ich namierzeniem – mówi dyrektor
Paszylka.
(art)

Wlali płyn
do fontanny

kasy. Potem sprawcy oddalili się. O napadzie powiadomiła policję anonimowa
kobieta. Dyżurny komisariatu w Radlinie od razu wysłał
policjantów w teren, dzięki
czemu jeszcze tego samego
dnia sprawcy zostali zatrzymani. W sobotę obydwaj
stanęli przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu.
Sąd na wniosek prokuratury aresztował podejrzanych.
Za rozbój grozi im do 12 lat
więzienia.

Pięciu młodych mężczyzn
(prawdopodobnie uczniów
szkoły średniej) w wieku ok.
18 lat wlało do wodzisławskiej
fontanny płyn chemiczny. Po
chwili urządzenie było całe w
pianie. Zatrzymali ich strażnicy miejscy. Do zdarzenia
doszło 1 września kwadrans
przed południem. Młodzi
panowie musieli oczywiście
oczyścić fontannę. Za karę
grabili także trawę w parku
miejskim.

(tora)

(raj)
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Ekspresowa GOTÓWKA
Najlepsze ceny
Profesjonalne umowy i obsługa
Ponad 2000 zadowolonych klientów
Pokrycie kosztów transakcji
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WODZISŁAW

– Prezydent wybrał wakacje na rowerze. Kontynuujemy cykl poświęcony
samorządowcom na wakacjach.

RYDUŁTOWY

Nie lubię smażyć się na plaży

Wszyscy za księdzem
Ksiądz Bogdan Rek, wieloletni wikary paraﬁi św.
Jerzego w Rydułtowach
otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta. Taką
uchwałę, złożoną na wniosek pani burmistrz Kornelii
Newy, jednogłośnie podjęli
radni podczas sesji Rady
Miasta, która odbyła się 26
sierpnia. Tytuł przyznawany jest osobom szczególnie
zasłużonym dla Rydułtów.
Symboliczne
wręczenie
wyróżnienia odbędzie się
prawdopodobnie na sesji

Prezydentowi towarzyszyła żona Anna

U Pięknej Pani
Pierwszy tydzień państwo
Kieca spędzili na Węgrzech.
Po raz kolejny wybrali miasto Eger. – To piękne miejsce
z wyjątkowymi zabytkami,
mieszanka kultury europejskiej i muzułmańskiej – mówi
Mieczysław Kieca. Podziwiał
tutaj m.in. piękną średniowieczną twierdzę, muzeum,
a także miejscowy uniwersytet z zabytkowymi salami
wykładowymi i małym obserwatorium astronomicznym. – W centrum miasta
zlokalizowany jest minaret,
a także wiele pięknych kościołów z drugą co do wiel-

kości bazyliką na Węgrzech.
Można tutaj traﬁć na wspaniałe koncerty organowe –
zachęca Mieczysław Kieca.
Jako smakosz dobrych win
nie pominął Doliny Pięknej
Pani, gdzie powstaje znane
na całym świecie czerwone
wino węgierskie Egri bikavér
(tzw. Bycza krew). Położone
nieco na zachód od centrum
Egeru miejsce otoczone jest
tuzinem winnic. W zależności od nastroju wybrać można winiarnie mieszczące się
w mrocznych fragmentach
piwnic (ich łączna długość
wynosi prawie tyle, co łączna
długość wszystkich ulic miasta), bądź nowoczesne lokale z przygrywającą na żywo
kapelą cygańską. Nazwa doliny wywodzi się z legendy o
Pięknej Pani, będącej boginią
prehistorycznych plemion zamieszkujących teren miasta.

W jedną stronę
W drugim tygodniu wakacji prezydent przeniósł się
na Morawy do niewielkiego miasteczka Podivin. Tu-

rady miejskiej jeszcze we
wrześniu. Ksiądz Rek to nie
tylko wyjątkowy kapłan, ale
także bardzo sprawny organizator imprez kulturalnych.
Na jego prośbę do Rydułtów
zjeżdżały prawdziwe gwiazdy, m.in. Golec uOrkiestra,
Robert Janowski, Pod Budą,
Paweł Kukiz.
W tym roku ks. Bogdan
Rek został proboszczem
Paraﬁi św. Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu–Brzeziu.
(abs)

Feniks w czołówce
RYDUŁTOWY W zakoń-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (2)

Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia odpoczywał na Węgrzech i czeskich
Morawach. Spędził tam dwa
tygodnie sierpnia. – Moja
praca to głównie obciążenie
psychiczne, więc najbardziej
odpoczywam aktywnie. Dlatego też wspólnie z żoną postanowiliśmy wyruszyć na
wakacje z rowerami – mówi
prezydent Kieca.

– Kapłan honorowym obywatelem miasta

Mieczysław Kieca chętnie wybiera odpoczynek na rowerze

taj przemierzał m.in. Areał
Lednicko –valticki czyli Morawski Szlak Bursztynowy,
gdzie znajduje się unikalny
kompleks romantycznych zameczków i pawilonów, wśród
których nie brakuje atrapy
ruin grodu, który został wpisany na listę dziedzictwa kultury
i przyrody UNESCO. Morawy
to także winnice i wytwórnie
win, do których na rowerach
dotarli państwo Kieca. – Żona
towarzyszyła mi tylko w jedną
stronę. Degustowałem wina z
wyjątkową pasją. Postanowiłem nie wsiadać na rower i
wróciłem autobusem – uśmiecha się prezydent Kieca.

Rowerowe
weekendy
Podsumowując letni wypoczynek Mieczysław Kieca
przyznaje, że jest z niego zadowolony. – Po raz pierwszy
od dłuższego czasu udało się
wziąć nieco dłuższy, dwutygodniowy urlop i zgrać go w
czasie z urlopem żony – mówi
gospodarz Wodzisławia. Z rowerowych wycieczek korzysta
także poza wakacjami. Na rower wsiada najczęściej w wolne weekendy. – W tygodniu
jest z tym ciężko. Dość późno
wracam z pracy – dodaje prezydent.
(raj)

czonym 31 sierpnia internetowym głosowaniu na najlepszą
przestrzeń publiczną województwa śląskiego w ścisłej
czołówce znalazło się Rydułtowskie Centrum Kultury
Feniks. Internauci oddali na
nie 1644 głosy. Lepszy rezultat uzyskały jedynie siłownia
na świeżym powietrzu w Żorach (2106 głosów) oraz hala
sportowa z pływalnią w Rybniku–Boguszowicach (1888
głosów). Pozostałym kandydatom z powiatu wodzisławskiego biorącym udział w XII
edycji konkursu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
poszło już znacznie gorzej.
Rydułtowski Ośrodek Kulturalno–oświatowy zdobył 756
głosów, Rydułtowska Fikołkownia RAFA – 693 głosy, a
przedszkole w Marklowicach
– 344 głosy.
Głosowanie internautów

trwało od 1 sierpnia. Długo
w stawce przewodził Rybnik.
Żory wysunęły się na pozycję
lidera pod sam koniec. Rydułtowski Feniks utrzymywał
się na mocnym trzecim miejscu.
Wśród osób biorących
udział w głosowaniu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zostaną one
wręczone przez marszałka
województwa śląskiego podczas uroczystości ogłoszenia
wyników lub wysłane pocztą. Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na
werdykt jury, które przyzna
nagrody i wyróżnienia w
trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Uroczystość ogłoszenia
wyników konkursu odbędzie
się w październiku podczas
tegorocznych Śląskich Dni
Architektury.
(tora)
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Nowy projekt
dla maluchów
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wraz z początkiem roku szkolnego
w sześciu wodzisławskich przedszkolach rusza projekt „OD PRZEDSZKOLAKA DO STUDENCIAKA
– wiedza maluszka kluczem do
sukcesu”. Projekt przygotowany
został dla 120 przedszkolaków w
wieku 3–5 lat oraz dla 60 rodziców.
Co najważniejsze – udział w projek-

cie jest bezpłatny. W projekcie wezmą udział maluchy z przedszkoli
nr: 3, 6, 8, 9, 13, 19.
Celem projektu jest wsparcie w
wyrównywaniu szans edukacyjnych w rozpoczynającym się roku
szkolnym sześciu wodzisławskich
przedszkoli. Weźmie w nim udział
ponad setka chłopców i dziewczy-

nek. By uzyskać efekt, wydłużony
poza podstawę programową zostanie czas pracy. Wdrożony będzie także innowacyjny program
nauczania.
120 maluchów – uczestników projektu będzie mogło brać udział w
specjalnie przygotowanych zaję-

ciach dodatkowych. Projekt zakłada naukę języka angielskiego,
uczestnictwo w zajęciach teatralnych, plastycznych, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej oraz spotkania
z logopedą.
Jednocześnie zakłada się prowadzenie działań mających na celu

przygotowanie 60 rodziców do
stymulowania rozwoju każdego
dziecka poprzez wyposażenie ich
w odpowiednią wiedzę, umiejętności i narzędzia. Rodzice będą mieli
także okazję poznać techniki i sposoby rozwiązywania problemów
wychowawczych.
asp
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POWIAT

– Kolejna tura rozmów w sprawie połączenia szpitali

Radni powiatowi mają zdecydować o połączeniu szpitali
w Wodzisławiu i Rydułtowach
w jeden Zakład Opieki Zdrowotnej. W środę rano (31
sierpnia) odbyło się kolejne
spotkanie starosty Tadeusza
Skatuły z przedstawicielami
załogi rydułtowskiego szpitala.
Powrócił temat gwarancji zatrudnienia dla pracowników
z Rydułtów, którzy formalnie
będą wchłonięci przez ZOZ
w Wodzisławiu. Starosta powtórzył, że nie może nikomu
zagwarantować pracy. Ponownie zadeklarował stworzenie
w Powiatowym Urzędzie
Pracy pakietu ochronnego
dla osób zwalnianych z obu
szpitali (w pierwszym etapie
pracę straci ok. 17 pracowników administracji). Pojawiła
się także nowa deklaracja. Zatrudnienia nie stracą osoby,
które są jedynymi żywicielami
rodziny.
Zabrakło prezydenta
Wodzisławia
Rozmowy w Rydułtowach
toczone były od samego rana.
Rozpoczęły się przed godz.
8.00. Na godz. 10.00 z kolei starosta zwołał Konwent Miast i
Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Tematem rozmów z
wójtami, burmistrzami i przewodniczącymi rad miast i
gmin była także sprawa łączenia szpitali. W rozmowie nie
brali udziału przedstawiciele Wodzisławia (oczywiście
oprócz radnej Bożeny Capek,
która jest jednocześnie dyrektorem obu szpitali). W Wodzisławiu w tym czasie odbywała
się sesja rady miejskiej. Zdaniem władz miasta za nałożenie się terminów odpowiada
starosta, który wiedząc o wodzisławskiej sesji wyznaczył
kolidujący termin. Starosta z
kolei obwinia drugą stronę.
Twierdzi, że termin ustalono
już 18 maja podczas poprzedniego Konwentu.
Pani burmistrz
pominięta?
W pierwszym punkcie
Konwentu Bożena Capek

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Dlaczego pani burmistrz nie wiedziała?

Bożena Capek, dyrektor obu szpitali podczas Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego prezentowała samorządowcom rydułtowski ZOZ

zaprezentowała szpital podając szczegółowe dane dotyczące m.in. budynku samego
ZOZ–u, liczby pracowników
czy sprzętu jakim placówka
dysponuje. Drugi punkt to już
omówienie planów dotyczących łączenia szpitali. Obecna na sali Kornelia Newy,
burmistrz Rydułtów pytała
starostę, dlaczego o planach
nie poinformował odpowiednio wcześniej władz miasta.
Starosta twierdzi, że o wszystkim na bieżąco informowany
był przedstawiciel miasta zasiadający w Radzie Społecznej ZOZ–u w Rydułtowach
(Damian Moric, naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia w Urzędzie
Miasta Rydułtowy).
Radni pytają
o szczegóły
Szczegółowej informacji
domagają się także rydułtowscy radni. W piśmie do
Lucjana Szwana, przewodniczącego rady miejskiej
w Rydułtowach piszą o ko-

nieczności przedstawienia
szczegółowej analizy funkcjonowania obu placówek
w okresie 2007–2010 i w
pierwszym półroczu 2011.
Ich zdaniem „Przedmiotowa analiza winna zawierać
m.in. dane na temat stanu
majątku i jego ocenę techniczną, wyniki ﬁnansowe,
wartość kontraktów zawartych z NFZ w danym roku,
wartość inwestycji majątkowych w danym roku, poziom
zadłużenia, stan zatrudnienia
z uwzględnieniem etatyzacji,
wyposażenie sprzętowe, liczbę pacjentów odbywających
pobyt w danych okresach,
liczbę zgonów, ankietę oceny jednostki przez pacjentów
itp. Istnieje wiele wskaźników oceny funkcjonowania
szpitala i stąd konieczna jest
dogłębna wielokryterialna
analiza, która będzie pomocna w podjęciu decyzji” – czytamy w piśmie podpisanym
przez radnych.
Starosta deklaruje, że
jest gotowy do rozmów. Za-

pewnia, że dokładne dane
zostaną
przedstawione.
Szczegółowa informacja ma
traﬁć do radnych z Rydułtów
jeszcze przed wrześniową sesją rady powiatu, która odbędzie się 29 września.
Decyzja po wyborach?
O ewentualnym połączeniu szpitali zdecydują radni
powiatowi. Wśród nich jest
wielu kandydatów do parlamentu. A że decyzja jest trudna i niepopularna może się
okazać, że głosowanie zostanie przesunięte. Wystarczy
miesięczny poślizg, by do głosowania doszło pod koniec
października, już po wyborach, które odbędą się 9 października. Przypomnijmy, że
szefem rady powiatu jest Eugeniusz Wala, kandydat na
senatora. W radzie powiatu
zasiada także Marian Drosio,
który startuje z 4 miejsca na
liście PiS do Sejmu. Na tej samej liście widnieje nazwisko
radnej powiatowej Teresy
Glenc z Gorzyc. Zamiesza-

nie może być także nie na
rękę dwóm kolejnym kandydatkom do Sejmu. Chodzi o
Krystynę Kuczerę z Syryni,
która startuje z listy PSL i
Wiesławę Ciurko z Rydułtów. Obie są pracownikami
wodzisławskiego starostwa.
Druga z pań zajmuje się nawet bezpośrednio szpitalami.
Pracuje w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Starosta Tadeusz Skatuła
twierdzi, że nie ma powodu
przekładać głosowania na
październik. – Szczegółowo
sprawę omawiałem już na komisjach rady powiatu. Opinie
są raczej pozytywne i coraz
więcej ludzi rozumie, że nie
mamy wyjścia. Nie możemy
zwlekać i chować głowy w
piasek, bo pogrążymy szpitale. Ta sprawa nie powinna być
wykorzystywana politycznie
– uważa Tadeusz Skatuła.

Miesiąc
nie robi różnicy
Miesięczne opóźnienie
w głosowaniu nie skom-

plikuje sprawy, ponieważ i
tak nowy twór nie powstanie od 1 stycznia 2012 r.
Zakładając, że uchwała zostałaby przyjęta pod koniec
września, nowy podmiot
zostałby zarejestrowany
nie prędzej niż w lutym.
Uchwała jest aktem prawa miejscowego i wchodzi
w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego. Może to nastąpić nawet 2 miesiące po
głosowaniu. Zanim nowy
podmiot powstanie miną
kolejne tygodnie. Dopiero
trzy miesiące po wejściu
w życie uchwały starosta
może złożyć wniosek o wykreślenie obu podmiotów z
rejestrów i wpisanie tam nowej, połączonej jednostki.
Funkcjonować w niej będą
dwa odrębne szpitale, dlatego też kontrakty zawarte
przez nie z NFZ będą aktualne i zostaną zrealizowane
do końca.
Rafał Jabłoński

CO ROBIĆ, BY NAPRZÓD SZEDŁ DO PRZODU?
RYDUŁTOWY Na ręce

Lucjana Szwana, przewodniczącego rady miasta wpłynął wniosek grupy radnych
o zwołanie sesji poświęconej
sytuacji klubu piłkarskiego
Naprzód Rydułtowy. Klub
jest zadłużony na setki tysięcy złotych m.in. w ZUS i skarbówce. Obiektami zarządza
likwidator.
Tylko hasła?
Od lat pojawiają się hasła
o przejęciu przez miasto sta-

dionu i towarzyszących mu
obiektów, utworzenia na jego
bazie MOSiR, który użyczałby infrastrukturę piłkarzom.
Temat do dziś nie jest jednak
rozwiązany. „W wyniku braku od kilku lat zdecydowanych działań w uregulowaniu
stanu prawnego związanego
ze znacznym zadłużeniem
obiektów Klubu uniemożliwione jest jego normalne
funkcjonowanie. Dlatego apelujemy o podjęcie rzeczowej
dyskusji na temat możliwości

powstania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji biorąc
pod uwagę posiadane zasoby
infrastruktury a także możliwości ﬁnansowe” – piszą
wnioskodawcy. Alarmują, że
klub sportowy może przestać
istnieć. – Nam nie chodzi tyle
o dług, bo z tego co wiem, to
grupa osób, w tym wiceburmistrz Henryk Hajduk pilnie
pracuje nad rozwiązaniem
tego problemu, ale o bieżące zaangażowanie miasta. Z
moich rozmów z członkami

zarządu wynika, że brakuje im pieniędzy na doraźne
potrzeby. Musi być też jasno
powiedziane, czy rzeczywiście władze Rydułtów myślą
o utworzeniu MOSiR–u, czy
jest to tylko hasło na ulotkach
wyborczych – mówi Marek
Wystyrk, radny Stowarzyszenia Moje Miasto, jeden z
inicjatorów wniosku.
Szansa
na dobry rozwój
Lucjan Szwan mówi, że pla-

nuje zwołać sesję dotyczącą
Naprzodu w listopadzie.
Antoni Piła, prezes klubu
twierdzi, że jako przedsiębiorca w znacznej mierze ﬁnansuje piłkarzy z własnych
funduszy. – Piłkarze dostają
pieniądze na bieżąco, trener
również. Nic mi więc nie
wiadomo o tym, by klub miał
przestać istnieć czy byśmy
mieli wycofać się z rozgrywek. Ale jestem jak najbardziej za tym, aby rozmawiać
z władzami miasta o wspar-

ciu klubu – mówi prezes.
Przypuszcza, że nasilające
się ostatnio sygnały o kiepskiej sytuacji klubu wynikały z odejścia dwóch trzecich
składu do innych zespołów.
Prezes zapewnia jednak, że
przyczyną nie były kłopoty
ﬁnansowe, ani organizacyjne. Według prezesa sytuacja
kadrowa jest opanowana, a
młody zespół pod wodzą trenera Jana Furlepy ma szansę
dobrego rozwoju.
(tora)
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KOGO WYBIERAMY?

9 października 2011r. wybierzemy 460 posłów i 100
senatorów. 460 posłów tworzy
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
100 senatorów tworzy Senat
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sejm i Senat to z kolei polski
parlament, dlatego na Sejm
RP mówi się czasem „izba
niższa polskiego parlamentu”
a na Senat RP – „izba wyższa
polskiego parlamentu” lub po
prostu – „druga izba parlamentu”. Sejm i Senat sprawują w
Polsce władzę ustawodawczą,
co oznacza, że głównym
zadaniem parlamentu jest tworzenie prawa obowiązującego
każdego z nas.

ILU WYBIERAMY
POSŁÓW W OKRĘGU?

Liczba posłów wybieranych w
okręgu wyborczym zależy od
liczby mieszkańców okręgu
wyborczego. Szczegółowe obliczenia są zadaniem organów
wyborczych. Minimalna liczba
posłów wybieranych w okręgu
wyborczym została określona
w ustawie i wynosi 7 posłów.
Najwięcej posłów wybierzemy
w okręgu wyborczym Warszawa I i będzie to 20 posłów. W
naszym okręgu wyborczym
wybieramy 9 posłów. O liczbie
wybieranych w okręgu posłów
musi nas poinformować Państwowa Komisja Wyborcza w
formie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie okręgu
wyborczego. Nie musimy
jednak na to czekać, ponieważ
informacja ta jest dostępna
na stronie internetowej PKW
poświęconej tegorocznym
wyborom: http://wybory2011.
pkw.gov.pl.

ILU WYBIERAMY
SENATORÓW W OKRĘGU?

W jednym okręgu wyborczym
będziemy wybierać jednego
senatora. Po raz pierwszy
w tegorocznych wyborach
głosowanie do Senatu odbędzie się w jednomandatowych
okręgach wyborczych. Okręg
nr 30 został podzielony na dwa
mniejsze: Okręg nr 72 (powiat
raciborski, wodzisławski,
miasto Żory i Jastrzębie-Zdrój),
Okręg nr 73 (powiat rybnicki,
mikołowski i miasto Rybnik).
Okręgi wyborcze do Sejmu nie
będą zatem tożsame z okręgami wyborczymi do Senatu,
chociaż głosowanie będzie
odbywać się w tych samych
obwodowych komisjach
wyborczych.

ILE POTRZEBA GŁOSÓW,
ŻEBY MÓJ KANDYDAT
ZOSTAŁ POSŁEM?

Przed wyborami tego nie wiemy. Nie wiemy jaka jest liczba
głosów, która zagwarantuje naszemu kandydatowi uzyskanie

mandatu posła. W pierwszej
kolejności komisje wyborcze
ustalają jaką liczbę mandatów
poselskich wyborcy przydzielili
okręgowym listom wyborczym
określonych komitetów wyborczych. Mandaty przypadające
określonej liście kandydatów
(okręgowej liście kandydatów
określonego komitetu wyborczego) są przydzielane tym
kandydatom, którzy uzyskali
kolejne największe wyniki
indywidualne.

ILE POTRZEBA GŁOSÓW,
ŻEBY MÓJ KANDYDAT
ZOSTAŁ SENATOREM?

Senatorem zostanie kandydat
z danego okręgu wyborczego,
który otrzyma największą
liczbę głosów. Musi to być
zatem liczba głosów większa
od liczby głosów oddanych
na wszystkich konkurentów
startujących na senatora w
tym samym okręgu wyborczym. Inaczej niż w wyborach
prezydenckich czy wyborach burmistrzów, wójtów i
prezydentów miast, nie musi
to być jednak liczba wyższa od
połowy wszystkich ważnie oddanych głosów (ponad 50%).
Jeżeli zatem na 100 tys. głosujących w okręgu wyborczym
jeden kandydat na senatora
uzyska 20 tys. głosów, a kolejni
19 tys., 18 tys., 17 tys., 16 tys.
i 10 tys., senatorem zostanie
pierwszy z kandydatów. Ponieważ liczba głosów oddanych
na pierwszego kandydata (20
tys.) jest liczbą wyższą, niż
liczba głosów oddanych na
któregokolwiek innego kandydata. Nie zmieni tego fakt, że
łączna suma głosów oddanych
na konkurentów nowo wybranego senatora wyniosła 80 tys.
głosów, a w skali okręgu nowo
wybrany senator uzyskał tylko
20%. Zatem liczba głosów potrzebna do wyboru kandydata
na senatora zależy od wielu
czynników i przed wyborami
nie można jej przewidzieć z
pewnością wynoszącą 100%.

CZY ZAWSZE
WCHODZI PIERWSZY Z LISTY?

Mandaty przypadające
określonej liście kandydatów
(okręgowej liście kandydatów
określonego komitetu wyborczego) są przydzielane tym
kandydatom, którzy uzyskali
kolejne największe wyniki
indywidualne. O przyznaniu mandatu określonemu
kandydatowi z listy wyborczej komitetu wyborczego
decyduje tylko i wyłącznie
indywidualny wynik wyborczy
tego kandydata. Innymi słowy,
kolejność do objęcia mandatu zależy od liczby głosów
oddanych na kandydata, nie
zależy natomiast od miejsca
kandydata na liście. Jeżeli

pierwszy na liście dostanie
mniej niż konkurenci z tej
samej listy, może nie uzyskać
mandatu. Wiele zależy od
wyborców, którzy nie zadając
sobie trudu potrzebnego dla
poznania poszczególnych kandydatów, głosują „z automatu”
na pierwszego kandydata z
listy określonego komitetu
wyborczego. Głosując na kandydata X kierują się w istocie
personalnymi sympatiami
do liderów ogólnopolskich
lub po prostu do szyldu partii
politycznej tworzącej określony komitet wyborczy. Jest to
działanie w pewnym sensie
sensowne, ponieważ wynik
komitetu w skali kraju będzie
miał decydujące znaczenie
dla wyłonienia składu rządu.
Niemniej jest to jedynie pierwszy stopień wtajemniczenia.
Bowiem świadome wskazanie
nie tylko określonej listy, ale
także świadomy wybór kandydata, określonego z imienia
i nazwiska, zwiększa wpływ
wyborcy nie tylko na polityczną, ale także na personalną
obsadę Sejmu. W przeciwnym
wypadku oddajemy decyzję
tym, którzy układali listy
wyborcze, czyli – w praktyce
– liderom partii politycznych.

ILU Z LISTY WCHODZI?

Liczba mandatów przypadających danej liście wyborczej
zależy od tego ile głosów
uzyskała ta lista, ile głosów
uzyskały listy konkurencyjne
oraz ile mandatów przypada
na okręg wyborczy, w którym
listy funkcjonują. Nie sposób
zatem przewidzieć przed
wyborami, ile osób wejdzie z
danej listy wyborczej.

CO TO JEST OKRĘG WYBORCZY
I OBWÓD WYBORCZY?

Okręg wyborczy to część
Polski, z której wybiera się
określoną liczbę posłów
(7-20 w najbliższych wyborach) – okręg wyborczy do
Sejmu lub też część Polski,
z terenu której wybiera się
jednego senatora – okręg
wyborczy do Senatu. W
najbliższych wyborach
wybierzemy posłów w 41
okręgach wyborczych, a
senatorów w 100 okręgach
wyborczych. Tymczasem
obwód głosowania to obszar
właściwości pojedynczej
obwodowej komisji wyborczej, w której wyborca ﬁzycznie wrzuca kartę do urny
wyborczej. Takich obwodów
w najbliższych wyborach
będzie 24182. Mimo, że do
Sejmu i do Senatu mamy
różne okręgi wyborcze,
głosowanie do obydwu izb
parlamentu odbędzie się
w tych samych obwodach
wyborczych.

SKĄD POCHODZĄ
PIENIĄDZE NA KAMPANIĘ?

Zasadniczo – nie wdając
się w kwestie proceduralne
– pieniądze na kampanię
pochodzą z wpłat osób prywatnych, a także z kieszeni
samych kandydatów. Wpłaty
indywidualne, także dokonywane przez kandydatów – są
jednak prawnie ograniczone.
Komitety wyborcze mają
także ustawowo określone
limity wydatków na kampanię
wyborczą. Celem ograniczenia ilości pieniędzy, które
komitety wyborcze mogą
wydać na kampanię jest to,
aby kandydaci przekonywali
wyborców swoimi zaletami,
inteligencją, doświadczeniem, moralnością, postawą
życiową, a nie liczbą reklam
wyborczych. W praktyce
powoduje to także omĳanie
limitów wydatków, ale przynajmniej w pewnym stopniu
wpływa jednak na zwiększenie poziomu kampanii
wyborczej.

CZY MOJE MIASTO FINANSUJE
ORGANIZACJĘ WYBORÓW
PARLAMENTARNYCH?

Pieniądze na organizację
wyborów należy odróżnić od
pieniędzy na kampanię wyborczą. Organizacja wyborów
to po prostu funkcjonowanie
wszystkich komisji wyborczych, wynagrodzenie dla
ich członków, koszt druku
kart do głosowania, koszt
funkcjonowania systemu
informatycznego, dzięki któremu możemy śledzić wyniki
wyborów z poszczególnych
komisji obwodowych niemal
na bieżąco w Internecie.
Wydatki te są ﬁnansowane z
budżetu państwa, jedynie za
pośrednictwem budżetu gminy, jako tzw. zadania zlecone
samorządowi terytorialnemu.
Pieniądze na organizację
wyborów parlamentarnych
nie uszczuplają zatem innych
wydatków samorządu
terytorialnego, ponieważ nie
ma możliwości wzajemnego
„przesuwania” tych pieniędzy
w budżecie gminy (miasta).

CZY I GDZIE
MOGĘ ZAGŁOSOWAĆ?

Zgodnie z art. 62 ust.1 Konstytucji RP prawo głosu w
wyborach ma każdy obywatel
polski, który najpóźniej w ich
dniu ukończył 18 lat. Jeżeli
Twoje 18. urodziny przypadają tuż przed głosowaniem
i chcesz się upewnić, że
znajdziesz się na liście, przeczytaj zasady tworzenia spisu
wyborców.
Prawa głosu nie mają osoby:
pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym – są to

osoby skazane na najcięższe
przestępstwa, wobec których
sądy stosują jako dodatkowy
środek karny pozbawienie
praw publicznych, w tym
pozbawienie biernego i czynnego prawa wyborczego;
pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału
Stanu – Trybunał Stanu jest
szczególnego rodzaju sądem,
przed którym mogą być
postawione osoby pełniące
najwyższe funkcje w państwie (Prezydent RP, Prezes
Rady Ministrów, ministrowie,
Prezes Narodowego Banku
Polskiego, Prezes Najwyższej
Izby Kontroli, członkowie
Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, posłowie i senatorowie) w związku z naruszeniem przez nie Konstytucji
lub ustaw;
ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem
sądowym.

JAK ZAGŁOSOWAĆ
POZA MIEJSCEM
STAŁEGO ZAMIESZKANIA?

Nasza obecność w spisie wyborców to warunek wzięcia
udziału w głosowaniu. Problemu nie ma, jeśli będziemy
głosować w miejscu naszego
stałego zameldowania. Wówczas urzędnicy gminni wpiszą
nas do spisu z urzędu. Jeżeli
jednak będziemy w dniu
głosowania przebywać poza
miejscem stałego zameldowania, możliwe są nastepujące rozwiązania:
dopisanie się do spisu
wyborców w miejscu, gdzie
będziemy przebywać w dniu
głosowania. Powinniśmy
złożyć w tamtejszym urzędzie
gminy wniosek o dopisanie
do spisu wyborców. Mamy
na to czas do 4 października.
pobranie zaświadczenia
o prawie do głosowania z
urzędu gminy, gdzie jesteśmy
wpisani do rejestru wyborców. To bardzo wygodne
rozwiązanie, ponieważ
umożliwia głosowanie w
każdym lokalu wyborczym w
kraju i za granicą. Wniosek
w tej sprawie możemy złożyć
pisemnie, telefaksem lub w
formie elektronicznej. Ważne,
by zdążyć z pobraniem zaświadczenia ostatniego przed
dniem wyborów dnia pracy
urzędów, czyli w piątek – 7
października.

GŁOSOWANIE W SZPITALACH,
ZAKŁADACH KARNYCH,
AKADEMIKACH

Oprócz stałych lokali wyborczych, przy okazji każdych
wyborów powołuje się tzw.
odrębne obwody głosowania. Zgodnie z przepisami
Kodeksu wyborczego, rada
gminy, w drodze uchwały, na

wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej,
domu pomocy społecznej,
zakładzie karnym i areszcie
śledczym oraz w oddziale
zewnętrznym takiego zakładu
i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać
co najmniej 15 wyborców.
Podobnie, można utworzyć
odrębny obwód głosowania
w domu studenckim lub zespołach domów studenckich,
jeżeli co najmniej 50 osób
uprawnionych do udziału
w wyborach poinformuje
na piśmie rektora uczelni
prowadzącej dom studencki
o zamiarze przebywania
w domu studenckim w dniu
głosowania. Inicjatywa w
sprawie utworzenia obwodu
głosowania w akademikach
należy więc do samych
studentów.
Utworzenie tych dodatkowych obwodów głosowania
powinno nastąpić co najmniej na 35 dni przed wyborami. Sporządzenie wykazu
osób, które będą głosowały
w tych obwodach należy do
kierownika danej jednostki
(np. dyrektora szpitala).
Powinien on dostarczyć listę
osób, które będą przebywać
na terenie placówki w dniu
wyborów najpóźniej na 5 dni
przed wyborami.
Uwaga! Jeżeli wyborca
pojawił się np. w szpitalu
w przeddzień głosowania i
na skutek tego nie był ujęty
w spisie wyborców dla tej
placówki, może zostać dopisany do spisu przez komisję
obwodową funkcjonującą w
tej jednostce.

UŁATWIENIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I STARSZYCH

Osoby niepełnosprawne
mogą – na własny wniosek,
wniesiony do urzędu gminy
do pięciu dni przed wyborami – zmienić lokal wyborczy
na inny na terenie swojej
gminy. Oznacza to, że jeśli
ich lokal „macierzysty” nie
jest przystosowany do ich
potrzeb, mogą się przepisać
do takiego, do którego będą
mogli się dostać.
We wniosku powinny się
znaleźć następujące dane:
nazwisko i imiona wyborcy;
imię ojca;
data urodzenia;
numer ewidencyjny PESEL;
adres zamieszkania.
Wniosek należy złożyć do 26
września.
Pamiętaj! Jeśli złożyłeś taki
wniosek, z urzędu zostaniesz
wykreślony z „macierzystego” obwodu (lokalu). Oznacza to, że nie możesz zmienić
zdania i w nim zagłosować.
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WODZISŁAW

– Rodzice i nauczyciele Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 walczą o utrzymanie placówki

Stajemy na głowie, by szkoła mogła dalej żyć
Popularna szkoła na tzw.
„szybiku”, czyli Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 4
w Wodzisławiu. Ten rok jest
dla niej szczególny, nie tylko
ze względu na przypadającą
właśnie 50 rocznicę istnienia szkoły. Po ubiegłorocznej
groźbie likwidacji placówki
nauczyciele wraz z rodzicami dzieci postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce i pokazać, jak bardzo ta szkoła jest
potrzebna w środowisku i
że wspólnymi siłami można
znaleźć oszczędności pozwalające na jej dalsze funkcjonowanie. – Do szukania
oszczędności zostaliśmy zobligowani przez radę miasta

PSZÓW

– mówi Grażyna Malik, wicedyrektor placówki. – Dlatego
stajemy na głowie żeby temu
sprostać.
Nie poddamy się!
W czerwcu tego roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Szkoła na szybiku”,
skupiające rodziców i pedagogów szkoły. Ma ono działać
na rzecz lokalnego środowiska, którego oczkiem w
głowie jest właśnie szkoła,
gdzie stowarzyszenie ma
swoją siedzibę. Organizując
różnego typu imprezy kulturalne, sprzedając kartki świąteczne instytucja wspomaga
ﬁnansowo wodzisławską

placówkę. Groźba upadku
szkoły spowodowała, że na
ratunek pośpieszyło jej kilku
lokalnych przedsiębiorców,
będących w stanie wspomóc
szkołę ﬁnansowo.
I tak w czasie wakacji
przeprowadzono tu kilka
niezbędnych inwestycji. W
całej szkole założono energooszczędne oświetlenie,
zabudowano nową wymiennikownię centralnego
ogrzewania, która pozwoli
na racjonalne gospodarowanie ciepłem, a co za tym
idzie znacznie obniży związane z tym koszty. W piwnicy zostały wymienione okna,
osuszono też mury placówki.

Pomalowana została większość sal lekcyjnych. – To
głównie zasługa rodziców,
którzy praktycznie sami pomalowali
pomieszczenia
– mówi dyrektor Malik.
Zwiedzający obiekt prezydent miasta, doceniając wysiłek jaki w remont szkoły
włożyli zarówno nauczyciele, jak i rodzice, obiecał że z
budżetu miasta wyasygnowane zostaną pieniądze na
zakup tablicy interakcyjnej
dla uczniów klas pierwszych.
– Oczywiście, po wyliczeniu
wszystkich kosztów remontu będziemy się zwracać do
miasta o ﬁnansowewsparcie,
bo sami nie jesteśmy w stanie

temu podołać – mówi dyrektor Grażyna Malik. – Ale z
pewnością koszty utrzymania, dzięki oszczędnościom
na energii elektrycznej i cieple, będą dużo niższe.
Nie tylko pieniądze
Pieniądze na utrzymanie
szkoły i jej wynik ekonomiczny – rzecz ważna. Ale
z pewnością ważniejszą jest
rola, jaką ta mała placówka, do której uczęszcza 165
uczniów (wraz z przedszkolakami) odgrywa w konsolidacji tutejszego środowiska.
W placówce co roku odbywają się dni seniora, wieczory
kolędowe, festyny rodzinne.

Najstarsza rydułtowianka
skończyła 102 lata

– Pasjonaci jednośladów założyli Grupę Motocyklową „Hanysy”

Pszowskie „Hanysy” podczas zwiedzania fortyﬁkacji z czasów
II wojny w czeskich Darkowicach. Pierwszy z lewej (leżący)
– założyciel grupy, Janusz Sanecznik.

ze Szwajcarii motor. – Żona
nie rozmawiała wtedy ze mną
przez dwa tygodnie – uśmiecha się 50–letni mężczyzna. –
Ale podobno u motocyklistów
to normalna sytuacja.
Hanysy razem
Mimo że przez kilkanaście
lat przez ręce pana Janusza
przeszło kilka motorów, to
jednak nie było tego najważniejszego – harleya, o którym
marzył od dziecka. Okazja
kupna nadarzyła się, kiedy

przechodził na emeryturę. – To
był szał, miałem wreszcie swojego harleya, sprowadzonego
ze Stanów Zjednoczonych. Po
czasie i żona się do niego przekonała i teraz jeździ razem ze
mną – mówi pan Janusz. Rocznie pokonuje na harleyu około
10 tysięcy kilometrów. Jeździ
nim na wczasy, zloty motocyklistów, zwiedza Polskę i
Czechy. Dzięki niemu poznał
kilku innych motocyklistów z
regionu. Wtedy pomyślał, że
dobrze byłoby zawiązać coś

RYDUŁTOWY Pani Ger-

truda Ostrzołek obchodziła
102. rocznicę urodzin. Najstarsza rydułtowianka świętowała z rodziną 24 sierpnia.
Odwiedziła ją również z
kwiatami Kornelia Newy,
burmistrz.
Pani Gertruda Ostrzołek
urodziła się 24 sierpnia 1909
r. w Piecach (gmina Gaszowice). Miała 7 sióstr i 3 braci. Uczęszczała do szkoły w
Radoszowach. Całe życie
mieszka w Rydułtowach, początkowo w Radoszowach,
potem na osiedlu Orłowiec.
W latach trzydziestych wy-

na kształt grupy pasjonatów
motocykli. Pomysłem podzielił się z burmistrzem Pszowa i
tak w styczniu tego roku, przy
tutejszym Miejskim Ośrodku
Kultury powstała Grupa Motocyklowa „Hanysy Pszów”.
Oprócz pszowików należą do
niej pasjonaci motocykli z Rydułtów, Olzy, Pogrzebienia, a
nawet z Gliwic. W sumie ponad 30 osób, jak na razie sami
faceci. Najmłodszy „hanys” to
syn pana Janusza, Jacek, który
ma 22 lata, zaś najstarszy miłośnik motorów ma 62 lata.
Warkot silników
Pszowskie „Hanysy” są
atrakcją miejskich imprez,
biorą udział w dożynkach,
festynach, na które są zapraszani także przez sąsiednie
gminy. Ale spotykają się także
prywatnie, na urodzinach, czy
weselach, gdzie „dają czadu”
głośnym warkotem silników.
Teraz przygotowują się do
Zlotu Motocykli i Samochodów Terenowych. Odbędzie
się on 9 – 11 września na boisku „Górnika Pszów”.
Anna Burda–Szostek

szła za mąż za Karola Ostrzołka, który zmarł w 1977 r. Ślub
odbył się w paraﬁi św. Jacka
w Radoszowach. Jubilatka
ma jedną córkę, z którą obecnie mieszka. Doczekała się 3
wnuczków, 5 prawnuków
i jednego praprawnuka. Jubilatka nigdy nie pracowała
zawodowo. Zajmowała się
domem. Bardzo lubiła podróżować. Nawet w podeszłym wieku często jeździła
na wycieczki organizowane
przez klub emeryta, do którego należała. Jubilatka w 103.
rok życia weszła w dobrym
zdrowiu.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

Dwa tygodnie ciszy
Potem były kolejne motory:
„Jawka”, za którą oglądały się
dziewczyny ( wśród nich także
przyszła żona pana Janusza),
„Panonia”, „Junak”, „MZK”,
„WSK” i „Junak”. W duchu
marzył już jednak o kolejnym
motocyklu. Po wybudowaniu
domu, w tajemnicy przed żoną,
oszczędzał na „Suzuki”. Nigdy
nie robił tego jednak kosztem
rodziny. Cała wypłata szła na
dom, a na zakup motoru dorabiał sobie handlując czym się
dało. Wreszcie się udało i na
podwórku pana Janusza stanął kilkuletni, sprowadzony

ZDJ.: ARCHIWUM GRUPY „HANYSY PSZÓW”.

Od „Komarka” do harleya
Swój pierwszy motor kupił
z własnych oszczędności, mając 12 lat. A w zasadzie nie był
to motor, ale trzy worki części,
z którego miał powstać popularny wtedy „Komarek”. – Rodzice, widząc to powiedzieli
mi wówczas: „Synku, z tego
już nic nie zrobisz” – wspomina Janusz Sanecznik. – Ale ja
się zawziąłem i metodą prób i
błędów w ciągu miesiąca złożyłem motor. To była satysfakcja!

W czerwcu ubiegłego roku
festynem rodzinnym, który
zgromadził setki mieszkańców, zakończył się unijny
program „Kultura kluczem
do rozwoju”.
W październiku tego roku
w szkole odbędzie się Powiatowy Konkurs Piosenki
Indywidualnej „Nutka”. Na
listopad zaś zaplanowano
„Biesiadę Jedłownicką”.
– Mamy nadzieję, że ten
rok będzie dla nas spokojniejszy i że będziemy mogli się
skupić wyłącznie na pracy
z dziećmi, bez wiszącej nad
nami groźby likwidacji szkoły – dodaje dyrektor Grażyna
Malik. Anna Burda–Szostek

Gertruda Ostrzołek z rodziną podczas odwiedzin Kornelii Newy

POLECAMY

BĄDŹ PIĘKNA NA JESIEŃ

Z NOWINAMI WODZISŁAWSKIMI
Weź udział w naszej metamorfozie i zmień swój styl
Nie jesteś zadowolona ze swojego wyglądu? Nie wiesz w jakiej fryzurze i makĳażu Ci do twarzy?
Zgłoś się do metamorfozy w Nowinach Wodzisławskich.
Profesjonalna kosmetyczka, fryzjer i stylista pomogą Ci poczuć się atrakcyjną.
Metamorfoza jest bezpłatna i uczestniczki nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych.
Wystarczy przysłać aktualne zdjęcie z wypełnionym oryginalnym kuponem z gazety na adres:
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o., ul. Zborowa 4, 47-400 Racibórz (z dopiskiem „metamorfoza”)
lub dostarczyć je osobiście. Wybrane osoby zaprosimy do udziału w metamorfozie telefonicznie.
Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

KUPON KONKURSOWY
Imię i nazwisko
...........................................................
Wiek
...........................................................
Miejsce zamieszkania
...........................................................
Zawód
...........................................................
Numer telefonu
...........................................................

Metamorfozy przeprowadzą:
Regulamin konkursu dostępny na

Salon fryzjerski Expert L’OREAL PROFESSIONEL w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 3
Salon odzieżowy VISSAVI w CH Plaza w Rybniku przy ulicy Raciborskiej 16
Violetta Drożdż mistrzyni Polski w makĳażu artystycznym www.makeupstyl.pl

Podpis

ZAPOZNAŁAM SIĘ Z REGULAMINEM

KUPON KONKURSOWY

10 gminy
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GODÓW, GORZYCE

– Mieszkańcy pytają o dopłaty do przydomowych oczyszczalni

Najpierw kanalizacja, potem dopłaty
do przydomowych oczyszczalni
Nie każdy mieszkaniec gminy może liczyć na podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
Często uniemożliwiają to
warunki terenowe. W niektórych miejscach sieć nigdy
nie zostanie wybudowana ze
względu na nieopłacalność
takiego przedsięwzięcia np.
w miejscowościach gdzie jest
małe zaludnienie. Tam mieszkańcom pozostaną szamba
albo budowa przydomowych
oczyszczalni.

FOT. ARTUR MARCISZ

Na wyrost
Sprawę poruszono ostatnio
w Godowie i Gorzycach. W
tej pierwszej gminie zakończono już budowę sieci, w
ramach unijnego Funduszu
Spójności. Duża część gminy
została skanalizowana, ale
nie cała. – Dlatego konieczne
jest opracowanie programu
doﬁnansowania do budowy przydomowych oczyszczalni – argumentuje radny
Zygmunt Skupień, który na

– Najpierw musimy dowiedzieć się, gdzie na pewno kanalizacja nie powstanie – argumentuje
Mariusz Adamczyk

– W drodze do szkoły dzieci będą bezpieczniejsze

Drogowcy pomogą przejść
na drugą stronę
Wiadukt przy ulicy 1 Maja
w Skrzyszowie został oddany
do użytku dwa tygodnie temu.
Kierowcy mogą go pokonać
tylko jednym pasem ruchu.
Niemały problem mają piesi.
Na wiadukcie znajduje się co
prawda chodnik, ale na razie,
by przedostać się na drugą
stronę wiaduktu piesi muszą
przejść przez kawałek drogi
technologicznej. Na tym fragmencie nie dość, że odbywa
się niemal ciągły ruch pojaz-

GODÓW

dów obsługujących budowę,
to obecnie poruszają się nim
również samochody przemierzające ulicę 1 Maja. To rodzi
spore niebezpieczeństwo dla
pieszych, szczególnie małoletnich, którzy wracają właśnie
z wakacji do szkoły.
Władze gminy zaniepokojone potencjalnym niebezpieczeństwem zwróciły się
do wykonawcy o zaradzenie
problemowi. – Ustaliliśmy,
że na czas kiedy wiadukt nie

jest jeszcze całkowicie drożny
ﬁrma wykonująca roboty oddeleguje pracowników, którzy będą pomagać pieszym
w bezpiecznym pokonaniu
wiaduktu – mówi Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
Sytuacja wróci do normy
za kilka tygodni, kiedy droga technologiczna zostanie
przeniesiona pod wiadukt.
Najpierw jednak drogowcy
muszą w pełni udrożnić pod
nim przejazd.
(art)

Mieszkańcy zadecydują o funduszach
sołectwa. Pierwsze zebranie
odbędzie się 16 września w
Gołkowicach w Ośrodku
Kultury. Kolejne 19 września
w Skrzyszowie, również w
Ośrodku Kultury, 20 września
w Krostoszowicach w szkole,
21 września w Łaziskach w
remizie OSP, 22 września

na Podbuczu w świetlicy,
23 września w Skrbeńsku w
ośrodku kultury. Na razie nie
jest jeszcze znana data zebrania sołeckiego w Godowie.
Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 17.00.
(art)

W WDK–u będą uczyć języków obcych
Wiejski Ośrodek Kultury
przyjmuje zapisy na kursy języków obcych – angielskiego,
niemieckiego, francuskiego
lub włoskiego. Zajęcia odbywać się będą w trzech grupach wiekowych – uczniowie
szkół podstawowych, gimna-

zjaliści i dorośli – na terenie
WDK. Godziny zajęć zostaną ustalone z uczestnikami
kursów. Możliwe są jednak
dwie konﬁguracje – raz w tygodniu dwie godziny, lub dwa
razy w tygodniu po dwie godziny. Koszt kursu to 640 lub

Problem nie zniknie
Kwestia przydomowych
oczyszczalni poruszona została również w Gorzycach.
Tutaj trwa budowa kanalizacji
w ramach kilku programów.
Wiadomo już, że nie wszędzie sieć się pojawi. Odpowiadając na pytania radnych,
zadawane w czasie sesji wójt
Piotr Oślizło argumentował
podobnie. – Na pewno nie
będziemy wspierać budowy
oczyszczalni tam gdzie jest
możliwość, że w przyszłości
będzie sieć. Poza tym musimy
udźwignąć doﬁnansowania
do kotłów, planujemy solary.
To kosztuje. Ale oczyszczalni
nie wykluczamy całkowicie.
Wiemy, że prędzej czy później z tym problemem będziemy musieli się zmierzyć
– odpowiedział wójt Gorzyc.
(art)

– Sesja na temat stanu bezpieczeństwa w gminie

Policja wesprze samorządowców

– Ruszają zebrania wiejskie

We wrześniu w sołectwach
gminy Godów odbędzie się
cykl zebrań wiejskich, na
których mieszkańcy podejmą
decyzje o tym, w jaki sposób
zostaną wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
Omówione zostaną również
bieżące sprawy dotyczące

MARKLOWICE

Gdzie na kanalizację
nie ma szans?
Skupień
zaproponował
więc by konieczność opracowania planu wziąć pod
uwagę przy założeniach budżetu przyszłorocznego. Ale
i w tym przypadku szanse są
nikłe. – W pierwszej kolejności musimy opracować dokument, który da odpowiedź
na pytanie, gdzie kanalizacja
na pewno nie powstanie. Nie
wyobrażam sobie, żebyśmy
mieli doﬁnansowywać budowę oczyszczalni w miejscach,
gdzie za kilka lat powstanie
kanalizacja i mieszkańcy

będą mieć możliwość wykonania przyłączy do sieci
– przekonuje Adamczyk.

1280 zł. Możliwa płatność w
ratach. Zajęcia rozpoczną się
w październiku. Zapisy trwają do 22 września. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr
tel. 32 4513 288 lub mailem
dkczyzowice@wp.pl.
(red)

– Jesteście jedną z bezpieczniejszych gmin powiatu – mówił Krzysztof
Justyński, zastępca powiatowego komendanta policji w
Wodzisławiu Śląskim, goszcząc na posiedzeniu rady
gminy, dotyczącym stanu
bezpieczeństwa w Marklowicach.
Radni, zwracając się do
komendanta, pytali o możliwość wprowadzenia na terenie gminy częstszych patroli
policyjnych, zwłaszcza w godzinach nocnych i w czasie
weekendów. To głównie wtedy młodzież urządza sobie libacje alkoholowe na boiskach,
niszczy elewacje budynków
bazgrząc po nich sprayem, czy
organizuje wyścigi motocyklowe ulicami gminy – argumentowali radni.
Goście z Katowic nie
dotarli
Takie problemy mają jednak wszystkie gminy. Dlatego radykalne rozwiązania są
bardzo trudne do wykonania. – Po prostu ﬁzycznie nie
jesteśmy w stanie patrolować
danej gminy przez całą noc –
mówił komendant Justyński.
Na sesję zostali zaproszeni także przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich
z Katowic. Rozmowa miała
dotyczyć naprawy drogi wojewódzkiej przechodzącej
przez teren gminy. Niestety
ZDW na zaproszenie nie odpowiedziało.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

SKRZYSZÓW

posiedzeniu wspólnych komisji złożył wniosek o opracowanie takiego programu
natychmiast. Propozycja została złożona nieco na wyrost.
– W tym roku nie ma na to
szans, bo nie przewiduje tego
nasz budżet – odpowiedział
wprost Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa.

Krzysztof Justyński, zastępca powiatowego komendanta policji
w Wodzisławiu omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy
Marklowice

Policyjny objazd
W tej sytuacji wójt oraz
radni zwrócili się z prośbą
do policji o wsparcie ich żądań dotyczących remontu
drogi wojewódzkiej. – Nie
chodzi tylko o Marklowice,
ale o cały odcinek drogi od
Wodzisławia aż do węzła
autostradowego w Świerklanach – mówił wójt Tadeusz
Chrószcz. – W tym rejonie
jest to podstawowy dojazd
do autostrady, dlatego obserwujemy coraz większy ruch
samochodowy na tym odcinku. Tą trasą przejeżdża mnó-

stwo tirów, także na czeskich
rejestracjach, co powoduje,
że droga ta znajduje się w coraz gorszym stanie. A do tego
dochodzą jeszcze problemy
związane ze szkodami górniczymi – dodaje gospodarz
gminy.
W odpowiedzi, komendant
Justyński zapewnił o wsparciu starań samorządowców i
obiecał policyjny objazd tego
odcinka drogi wojewódzkiej,
którego efektem ma być sporządzenie wykazu najbardziej niebezpiecznych miejsc
na tej trasie.
(abs)

gminy 11
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MSZANA –

Ciąg dalszy zawirowań wokół tematu remontu boiska w Gogołowej

Radna naiwna, czy dokładna?

Mam prawo
wiedzieć
– Nie jestem naiwna tylko
dokładna – ripostuje Maria
Trojan. – Nikt za mną nie
stoi. Jako radna mam prawo
poznać wszystkie szczegóły

dotyczące remontu boiska.
Ja tylko pytam, co tam działo
się w tym czasie. Jeżeli wszyscy pracowali społecznie,
wykonując prace gratisowo, a wśród nich wymieniony został Janusz Wita,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, „Alpina”, która dała
za darmo ziemię, to gdzie są
te pieniądze otrzymane z kopalni?
W odpowiedzi na interpelację pada kwota 90 tys. zł,
która została wpłacona na
konto klubu przez kopalnię
„Jas-Mos”, a wynikała z odszkodowania, jakie w efekcie ugody z zarządem Klubu
podpisała Jastrzębska Spółka
Węglowa. Tymczasem radna
Trojan mówi o kwocie 141 tysięcy. Skąd więc te wyliczenia? – Takie informacje mam
od byłych radnych i pracowników urzędu gminy. Radna
nie podaje jednak nazwisk.
W odpowiedzi na jej interpelację czytamy m.in., że
wszystkie działania KS „Płomień” Połomia, związane z
remontem boiska były jawne, dokonywane za wiedzą
i zgodą dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu i ówczesnego wójta gminy.

wymagała tego chociażby
grzeczność. Od chwili użyczenia Klubowi boiska nie
chciałem się tym interesować. Nie chcę być włączony w matactwa, które robił
Klub. Nie podobał mi się sposób przeprowadzenia tego
remontu, ale o szczegółach
będę mówił w prokuraturze,
jeśli oczywiście zostanę o to
poproszony.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

„Kogoś, kto lubi błyszczeć
na zebraniach wiejskich i
nie ma zbyt wiele krytycyzmu wobec siebie, łatwo
jest zmanipulować i wykorzystać do swoich celów.
Mamy nadzieję, że osoby
stojące za tym pismem będą
miały cywilną odwagę się
ujawnić. Inaczej można ich
potraktować jako ludzi bardzo bezwzględnych, którzy
w sposób perﬁdny posłużyli
się naiwną radną do swoich
celów” – tak na interpelację
radnej Marii Trojan, dotyczącą możliwej niegospodarności przy remoncie boiska w
Gogołowej, która skutkowała zawiadomieniem prokuratury , odpowiadają osoby
wymienione w jej piśmie.
Wśród podpisów widnieją
nazwiska obecnych radnych,
wcześniej związanych z Klubem „Płomień” Połomia oraz
członków zarządów tego
Klubu.

– Nikt za mną nie stoi. Jako radna mam prawo poznać szczegóły
dotyczące rozliczenia remontu boiska w Gogołowej – mówi
Maria Trojan.

Nie chcę być włączony w matactwa
– Na temat tych rozliczeń
ﬁnansowych nic nie wiem
– mówi Henryk Niesporek,

dyrektor GOS-u. – Nie informowano mnie o zaawansowaniu prac remontowych,
a nawet nie zostałem zaproszony na odbiór boiska, choć

Remont
nie za darmo
O komentarz poprosiliśmy też byłego wójta – Jerzego Grzegoszczyka. – Na
jednej z sesji padło pytanie
ze strony radnych: – Jak wygląda sprawa rozliczenia boiska, skoro prawie wszystko
zostało zrobione gratisowo,
co się stało z pieniędzmi? To
pytanie przeszło bez echa –
mówi Jerzy Grzegoszczyk.
– Skoro w Klubie zostały
pieniądze, to powinna być
szczegółowa dokumentacja
na co zostały one przeznaczone – dodaje.
W odpowiedzi na interpelację radnej Trojan czytamy, że: „Remont boiska
w Gogołowej został wykonany w dużej części syste-

mem gospodarczym, co nie
oznacza, że został wykonany za darmo. Duża część
drobnych prac została wykonana przez członków
Klubu i jego sympatyków
społecznie, bez pobierania
wynagrodzenia. Poniesione
koszty to głównie zakup materiałów i przede wszystkim
wynajem wyspecjalizowanego sprzętu zmechanizowanego, niezbędnego do
wykonania prac ziemnych
pod nadzorem specjalistów
w tej dziedzinie. Zaoszczędzone środki pozostały
na koncie Klubu i zostały
uwzględnione w rocznym
rozliczeniu ﬁnansowym
Klubu”. Przeznaczono je na
działalność statutową tej instytucji.
O szczegóły zapytaliśmy
ówczesnego wiceprezesa
Klubu, Andrzeja Rugora.
– Pozostałe na koncie środki zostały przeznaczone
m.in. na organizację zakończenia sezonu sportowego,
obóz dla juniorów, czy zgłoszenia uprawnień zawodników – mówi. – Na wszystko
są dokumenty – zapewnia.
Anna Burda-Szostek

REKLAMA

Do każdej zakupionej wejściówki oraz stolika dodajemy menniczą monetę w opakowaniu ochronnym

12 gminy
MSZANA –
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Sześć ﬁrm zainteresowanych budową przedszkola

Sprawa nowego przedszkola w Mszanie zakończona
Gdy na ostatnich sesjach
rady gminy poruszana była
sprawa przedszkola w Mszanie, na sali posiedzeń robiło
się gorąco. Część radnych
optowała za budową nowego przedszkola, która ich
zdaniem byłaby bardziej
ekonomiczna niż adaptacja
budynku urzędu gminy. Za
wykorzystaniem istniejącego
budynku opowiadała się druga grupa radnych i ku temu

SYRYNIA –

skłaniał się wójt Mirosław
Szymanek. Argumentował,
że budowa nowego obiektu
zablokowałaby wszelkie inne
inwestycje w gminie.
Godzina prawdy
Ostatecznie podczas głosowania na czerwcowej sesji
projekt uchwały dotyczącej
budowy nowego przedszkola upadł stosunkiem głosów
6:8. Urzędowa machina ru-

szyła – ogłoszono przetarg
na rozbudowę i adaptację
budynku urzędu gminy na
rzecz przedszkola. I wreszcie
przyszła godzina prawdy, a w
zasadzie dzień otwarcia ofert.
Okazało się, że zainteresowanie inwestycją jest duże. Do
przetargu stanęło sześć ﬁrm:
w tym dwie z Rybnika, przedsiębiorstwo z Warszowic, Wodzisławia, Marklowic i Żor.
Najtańsza z ofert opiewa na

60–te urodziny Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Syryni

Huczne urodziny szkoły

kwotę blisko 2 mln 700 tys. zł,
najdroższa oferta to ponad 3
mln 200 tys. zł (brutto). Obecnie trwa sprawdzanie ofert,
po dokładnej analizie wybrana zostanie ta najkorzystniejsza.
Tańsze ciepło
W kosztorysie znajduje się
zarówno adaptacja budynku
na rzecz czterooddziałowego
przedszkola, jak i przeniesie-

nie do innego pomieszczenia
gabinetu stomatologicznego,
termomodernizacja całego
budynku urzędu gminy oraz
budowa parkingów. Termomodernizacja ma w przyszłości dać mniejsze rachunki za
ogrzewanie.
Dodatkowo
środki na tę inwestycję gmina będzie mogła odliczyć od
pożyczki spłacanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. – Cieszę się

z tego, bo to korzystny wynik
ekonomiczny – mówi wójt
Szymanek podkreślając, że
nie można już mieć wątpliwości co do ekonomiczności
wyboru opcji adaptacji budynku urzędu na rzecz przedszkola.
Inwestycja ma być wykonana do końca lipca przyszłego
roku i mieć trzyletni okres
gwarancji.
(abs)

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy uchwalone

LUBOMIA –

Zatwierdzili budynki,
których nie ma

Główne uroczystości ju- przeszłości czterech wsi” dawną świetność. Ważnym
bileuszowe odbędą się 11 autorstwa Anny Wróbel. elementem będzie również
września. Rozpoczną się Na uroczystości odbędzie odsłonięcie tablic, upaZ 61 uwag, jakie wpłynęły
mszą świętą o godz. 15.00. się również premiera ﬁlmu miętniających Franciszka
Półtora godziny później w reklamowego w formie Lip- Adamczyka i Maksymilia- do urzędu gminy po wyłożeniu planu, pozytywnie przez
hali widowiskowo–sporto- Duba (swoisty teledysk), na- na Buglę.
wej w Syryni rozpocznie kręconego przez uczniów.
Obecność na szkolnym wójta rozpatrzone zostały 42
się uroczysta akademia.
W ﬁlmie wystąpiło ponad jubileuszu zapowiedziało uwagi. 19 wójt odrzucił. Te
Najważniejszym przed- 340 osób.
już wielu znanych absol- same uwagi odrzucili również
Ponownie otwarte zosta- wentów szkoły. – Obecny radni. Kilka z nich dotyczyło
sięwzięciem związanym
z jubileuszem jest opra- nie również szkolne mu- będzie wicegenerał zakonu przekwaliﬁkowania działek
cowanie monograﬁi, w zeum, dotyczące Syryni i werbistów w Rzymie ks. rolniczych na budowlane.
której zaprezentowana zo- jej mieszkańców. W latach Konrad Keler, oraz profeso- Nie było na to szans, bo uwastanie historia szkoły, jej 70–tych założyła je na- rowie uniwersyteccy Adam gi dotyczyły terenów leżących
baza, osiągnięcia uczniów, uczycielka Irena Musioł. Biela i Jan Ballarin – zapew- z dala od obszaru zabudowy
jednorodzinnej. Inne uwagi
wybitni absolwenci oraz Na przełomie wieków pod- nia Frydrych.
dotyczyły wytyczenia bądź
funkcjonowanie szkoły w upadło, ale teraz pracowninie dróg dojazdowych do pośrodowisku. – Chcemy aby cy szkoły przywrócili mu
(art)
sesji. Jedna uwaga dotyczyła
ta monograﬁa była nie tylko
rolnika, który domagał się
pamiątką, ale istotną częCAŁODOBOWY
BIEG
DOKOŁA
SZKOŁY
przekwaliﬁkowania swoich Wiesław Chmielewski wyjaśnił, że jakiekolwiek zmiany w planie
ścią historii naszej szkoły,
spowodowałyby konieczność
Skuteczne ogłoszenia wyborcze w prasie i internecie oraz gruntów
ulotkirolnych
i plakaty
w promocyjnej
cenie ponownego jego wyłożenia. A to
na działkę
źródłem wiedzy służącym
Jednym z elementów obchodów jubileuszu szkoły w Syryni
zabrałoby cenny czas.
o charakterze zagrodowym.
młodemu pokoleniu w nabędzie 24–godzinny bieg sztafetowy dookoła szkolnych buRównież ta uwaga przepa- sporo kontrowersji wywoła- ,to naszym obowiązkiem jest
uce poznawania swoich
dynków. Pierwsi uczestnicy biegu wystartują 10 września o
ły budynki, opisane w planie reagować – zauważyła radna
dła.
korzeni – podkreśla Joanna
godz. 9.00. Ostatni jego uczestnik minie linię mety dokładnie
jako objęte opieką konserwa- Krystyna Kuczera. – MoglibyObecny
plan
zagospodaroFrydrych, dyrektor Zespołu
24 godziny
później.
Jedno nie
okrążenie
wynosio 400
m. Biegnący
Jeśli jesteście w trakcie planowania
kampanii
wyborczej,
zapomnĳcie
ogłoszeniach
na łamach
Nowin
Raciborskich, Nowin
Wodzisławskich,
tora. Niektórzy radni zwrócili śmy to cofnąć, ale mogło by
wania
przestrzennego
oboSzkół Ogólnokształcących
będą przekazywać
kolejnym
zawodnikom
pałeczki
sztafetoRybnickiego
i portalu Nowiny.pl.
Gwarantujemy
skuteczne
dotarcie
do blisko
pół miliona
mieszkańców
regionu
(500 000).
Proponujemy
uwagę,
że kilku z nich już albo się to wiązać z koniecznością
wiązuje
od 2008 roku.
Zmiany
w Tygodnika
Syryni. Praca
powstanie
we. wyborczych
W biegu nie m.in.
są ważne
uzyskane
poszczególne
miejsca
także
druk
atrakcyjnych
materiałów
ulotek
i
plakatów
wyborczych.
Z
nami
Wasza
kampania
będzie
widoczna
i
niebanalna.
nie
ma, albo są to kompletne ponownego wyłożenia planu
jakie zaszły w stosunku do
w nakładzie 1000 sztuk.
zawodników czy drużyn. Nie jest też ważny czas biegu. Najtego dokumentu dotyczą licz- ruiny. – Myśmy taki wykaz – odpowiedział Chmielewski.
W
czasie uroczystości
Wszystkie
Komitetyza-Wyborcze
prosimy
o pilny kontakt
rezerwację
reklamowej.
ważniejsze
jest utrzymanie
ciągłości ibiegu
przez 24 powierzchni
godziby działek budowlanych. – Te- dostali od konserwatora i nie A to nie odpowiada wójtowi
prezentowane zostanie takny. Jednocześnie
na trasie
znajdować
będzie siękolejność
od 1 do 6 zgłoszeń!
O
miejscu
publikacji
ogłoszenia
w
gazecie
i
Internecie
decyduje
raz jest ich o wiele więcej niż możemy tego zmienić – wy- Lubomi. Zmiany dotknęły boże przedstawienie teatralne
zawodników. W sumie w biegu mają wystartować nawet 24
poprzednio – przypomniał jaśniał Chmielewski. – A my wiem również część Nowych
ukazujące historię szkoldrużyny – złożone z uczniów poszczególnych klas, absolwenWiesław Chmielewski, szef jesteśmy organem stanowią- Nieboczów, dla których osobnictwa w naszej gminie i
tów różnychWroczników,
przedstawicieli
rady gminy i urzędu
NA
SZCZEGÓŁOWE
PYTANIA
ODPOWIEMY
SIEDZIBIE
WYDAWNICTWA,
Pracowni Urbanistycznej z cym prawo. Jeśli w uchwale ny plan powstał ledwie półtomiejscowości od czasów
księży i katechetów.m.pilch@nowiny.pl
Racibórz, ul. Zborowa
4, tel. 32 415gminy,
47 27 nauczycieli,
w. 12, 13, m.kuder@nowiny.pl,
Rybnika, która opracowała są informacje, które nie mają ra roku temu.
średniowiecza,
opisanych
(art)
(art)
zmiany. W czasie dyskusji pokrycia w rzeczywistości
w pracy monograﬁcznej „Z
FOT. ARTUR MARCISZ

WYBORY PARLAMENTARNE 2011

UWAGA KOMITETY WYBORCZE!

REKLAMA

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
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– Radni poparli mieszkańców Turzy ubiegających się o zmianę specustawy
telekomunikacyjnej

GODÓW –

Zbierają podpisy pod apelem
do Rzecznika Praw Obywatelskich

Radni wstrzemięźliwi
w wymierzaniu sobie kar

Radni udzielili poparcia
mieszkańcom Turzy, którzy nie zgadzają się na to,
by w okolicach ich domów
działały dwie wieże telekomunikacyjne, na których
zainstalowane są aż cztery
stacje bazowe.
W ciągu kilku ostatnich
lat w pobliżu nadajników
na choroby nowotworowe
i inne zachorowało wielu
mieszkańców. Kilku z nich
zmarło. Mieszkańcy twierdzą, że to nie przypadek. Nikt
jednak nie kwapi się, by w
sposób wiarygodny rozstrzygnąć, czy nadajniki mają na
mieszkańców zły wpływ czy
też są obojętne dla zdrowia.
Interpelacje poselskie Adama Gawędy do minister zdrowia Ewy Kopacz, w których
apelował o przeprowadzenie badań nie rozstrzygnęły
problemu. Z kolei starosta
wodzisławski podkreślał,
że nadajniki zamontowano
zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi i nie było
możliwości zakazania ich
budowy.
Zaskarżą ustawę do
RPO
Mieszkańcy Turzy postanowili wziąć sprawy w swoje
ręce. Chcą napisać skargę do
Rzecznika Praw Obywatel-

KROSTOSZOWICE

FOT. ARTUR MARCISZ

GORZYCE

nie Turzy i Gorzyc, gdzie
również trwa walka o zablokowanie budowy nadajnika.
Liczą na inne gminy
– Ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo uderza
w obywatela i daje ogromne
możliwości inwestorom, którzy stawiają te nadajniki. Naszym obowiązkiem jest więc
poparcie działań mieszkańców. Nie może być również
tak, że wójt, burmistrz czy

prezydent, czyli gospodarz
gminy nie ma możliwości
decydowania o takich inwestycjach – argumentuje radny
Jerzy Rebeś, który stał na czele komisji, badającej sprawę
mieszkańców Turzy.
– Mamy nadzieję, że do
naszej inicjatywy przyłączą
się również samorządowcy i
mieszkańcy innych gmin naszego powiatu – mówi radna
Maria Jakubczyk.
(art)

Wiadukt na Szybowej jednak nie będzie otwarty

OSINY –

się z wjazdem na wiadukt
pod obiekt.
– Dlatego termin oddania
obiektu do użytku przesunięto na koniec września – wyjaśnia Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa, przypominając jednocześnie, że otwarcie
ulicy Szybowej będzie równoznaczne z deﬁnitywnym
zamknięciem drogi na ulicy
Olszyńskiej. – Tak przewiduje przyjęta organizacja ruchu.
Mamy zapewnienie wyko-

nawcy, że dokładną datę poznamy najdalej na tydzień
przed otwarciem Szybowej
– dodaje Adamczyk.
Na razie więc gmina musiała uruchomić komunikację dla mieszkających w
Krostoszowicach uczniów
Gimnazjum w Skrzyszowie.
Gminni urzędnicy nie bardzo
wierząc w możliwość dotrzymania terminu już wcześniej
się do tego przygotowali, więc
zaskoczenia na szczęście nie

było. Dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Krostoszowic
przesunięcie daty otwarcia
wiaduktu oznacza, że na razie nie będą mogli korzystać
z kursów PKS-u Racibórz,
obsługującego
pozostałe
miejscowości gminy. Póki co
pozostaje im komunikacja,
którą zapewnia Międzygminny Związek Komunikacyjny,
którego autobusy z Krostoszowic kursują tylko w kierunku
Wodzisławia.
(art)

Jeszcze w tym roku ruszy budowa budynku kulturalno-sportowego

W Osinach powstanie świetlica
Osiny to jedno z najmniejszych sołectw w gminie Gorzyce. Do tej pory gmina nie
inwestowała tam w budowę
gminnych obiektów. Gdyby nie
pomoc księdza, który użycza
sołectwu swoich salek katechetycznych, to nie byłoby nawet
gdzie organizować zebrań wiejskich. Ale w końcu mieszkańcy
doczekają się zapowiadanej od
lat budowy obiektu kulturalno-sportowego.
Budynek powstanie wcześniej niż zakładano. Powinien

być gotowy do końca 2012
roku. Wcześniej mówiono o
roku 2013. – Staramy się o pozyskanie środków z Lokalnej
Grupy Działania. Te muszą
zostać wydane od razu, więc
skróciliśmy okres realizacji
tego zadania do dwóch lat –
wyjaśnia Bernadeta Grzegorzek, skarbnik gminy. Gmina
może uzyskać wsparcie unijne w wysokości nawet pół
miliona złotych. I z pewnością bardzo na nie liczy, bo w
sumie inwestycja pochłonie

nieco ponad 1,1 mln zł. – 200
tysięcy złotych wydamy w
tym roku, zaś resztę w roku
przyszłym – dodaje skarbnik.
Taki obrót spraw szczególnie cieszy sołtysa i zarazem
radnego Osin Henryka Tomalę. – My już chyba ze trzy
kadencje czekamy na budowę tego budynku. Ciągle nie
było na to środków, bo były
ważniejsze zadania, dlatego cieszymy się, że wreszcie
sprawa posunie się do przo-

zmian. Zamiast 100 zł byłoby
to 98 zł.
Większość radnych była
przeciwna złożonemu wnioskowi. – Inne kary w Polsce
nie są naliczane w zależności
od dochodu – oponował radny Krzysztof Kubica. Nie brakowało też głosów, że zmiany
są niepotrzebne, bo frekwencja na komisjach i sesjach
jest wysoka. Niektórzy radni
uważli jednak, że wniosek jest
zasadny. – To propozycja bardziej sprawiedliwa niż obecne rozwiązanie – twierdził z
kolei radny Henryk Klyszcz.
Ostatecznie wniosek Skupnia
poparło jedynie 4 radnych, 9
było przeciw, 1 wstrzymał się
od głosu.
(art)

– Szkole zabrakło na składki
ubezpieczenia społecznego

– Otworzą wiadukt jak przeniosą pod niego drogę technologiczną

Wbrew
wcześniejszym
zapowiedziom na razie nie
zostanie oddany do użytku
wiadukt nad autostradą A1
przy ulicy Szybowej w Krostoszowicach. Ulica jest nieprzejezdna od kilku lat. Jeszcze
dwa tygodnie temu wydawało się, że będzie szansa na
to by z początkiem września
obiekt był przejezdny. Nic z
tego. Wykonawca musi najpierw przenieść drogę technologiczną, która krzyżuje

Radni odrzucili propozycję, by dotychczasową stawkę
100 zł za nieobecność na sesji
lub posiedzeniu zamienić na
20 procent pobieranej przez
radnego diety.
Wniosek w tej sprawie złożył radny Zygmunt Skupień.
Propozycja zakładała, że
nieobecność byłaby bardziej
dotkliwa niż obecnie, głównie dla radnych piastujących
funkcje przewodniczących i
wiceprzewodniczących komisji oraz rady. Ich diety są
bowiem wyższe niż szeregowych radnych, toteż proporcjonalnie zapłaciliby by za
każdą nieobecność więcej.
Kara szeregowych radnych
pozostałaby w zasadzie bez

SYRYNIA

Głosowaniu radnych przyglądali się mieszkańcy Turzy, którzy podziękowali za podjętą uchwałę

skich, w której domagają się
zmiany ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Konkretnie
chodzi im o możliwość ograniczenia budowy stacji bazowych sieci komórkowych na
terenach zabudowy mieszkaniowej. – Rozumiemy rozwój
technologiczny, ale nie może
on się odbywać kosztem zdrowia ludzi – uważają. W sumie
pod wnioskiem podpisało się
już 600 mieszkańców, głów-

Nie będzie większych kar za
nieobecność na sesjach

du – nie kryje zadowolenia
Tomala.
Parterowy budynek będzie
służył jako świetlica, z której
korzystać będą działające w
sołectwie organizacje. Część
zostanie przeznaczona również na szatnie sportowe dla
piłkarzy korzystających z boiska, przy którym budynek zostanie wybudowany. Obiekt
będzie podpiwniczony, z
możliwością zagospodarowania w przyszłości strychu.
(art)

Nie będzie klimatyzacji
w urzędzie, za to szkoła
opłaci ZUS
Na ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się w poniedziałek 29 sierpnia radni
zadecydowali o przekazaniu
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Syryni dodatkowych środków pieniężnych.
Zostaną one przeznaczone na
opłacenie przyszłych składek
ubezpieczenia społecznego.
W sumie na konto szkoły traﬁ
35 tys. zł.
– Wydaje mi się, że takie
wydatki powinny być ujęte
w zwykłym planie wydatków
szkoły – dziwił się radny Andrzej Godoj. – I były. Ale w
tym roku wyskoczyła sprawa
komina, który się rozszczelnił

MSZANA

i konieczna była jego naprawa. Rezerwa budżetowa wójta była już na wyczerpaniu,
więc zadecydowaliśmy z panią dyrektor, że ma naprawić
komin z własnych środków, a
jak szkole zabraknie pieniędzy
na bieżące sprawy, to wtedy z
wyprzedzeniem ma dać znać
i rada przekaże jej brakującą
kwotę – wyjaśnił Czesław Burek, wójt Lubomi.
Przekazane szkole środki
miały być wcześniej spożytkowane na zakup mebli i klimatyzacji do sali posiedzeń
urzędu, w których odbywają
się obrady rady gminy.
(art)

– Radni za współpracą z Vatten-

fallem

Taniej za światło,
ale dopiero za kilka lat
Trochę to trwało, zanim
radni gminy Mszana przegłosowali uchwałę dotyczącą porozumienia z ﬁrmą Vattenfall,
co do modernizacji oświetlenia ulicznego. I trudno się
dziwić, bo każdy chciałby
widzieć wymierne korzyści takiej decyzji już dziś. A
w tym przypadku możliwe
oszczędności będą widoczne
dopiero za cztery lata. Wtedy,
dzięki użytkowaniu energooszczędnych lamp, rachunki
za energię elektryczną mają
być widocznie mniejsze.
Dlatego radni chcieli szczegółowo poznać wszystkie „za”
i „przeciw” takiego rozwiązania. Dużo wątpliwości wzbudził fakt, że przez cztery lata,

na które ma zostać podpisana
umowa z ﬁrmą energetyczną,
gmina będzie płacić większe
rachunki za energię. Miesięcznie ma to być około 41
tys. zł, podczas gdy dziś płaci 33 tys. Ostatecznie jednak
przeważył argument unowocześnienia oświetlenia na
terenie całej gminy i oszczędności w latach następnych.
I tak, w ramach umowy ma
zostać wymienionych ponad
850 opraw oświetleniowych.
Tam, gdzie lamp brakuje zostaną one dobudowane, zaś
tam gdzie jest ich zbyt duże
zagęszczenie – zdemontowane. Powstanie więc 46 nowych lamp, a zniknie 108.
(abs)

14 zapowiedzi
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CENA BILETU NA KAŻDY SEANS – 10 PLN

13.09. godz. 20.15

9-11.09. godz. 17.00

9-11.09. godz.19.00

„AKUMULATOR 1”

„DRZEWO ŻYCIA”

„MAŁŻEŃSTWA I ICH PRZEKLEŃSTWA 2”

Jack żyje wraz z dwójką braci oraz rodzicami w
szczęśliwym domu. Świat wydaje się być dla niego
wspaniałym miejscem. Do tego z pozoru idealnego świata zaczynają jednak docierać mroczne
aspekty życia, takie jak cierpienie i śmierć.

W ekskluzywnym kurorcie na Bahamach spotykają się cztery pary.
Zjeżdżają się z różnych miejsc, aby odświeżyć znajomości i porozmawiać o swoich związkach. Tę sielską atmosferę przerywa nieoczekiwany przyjazd Mike’a – byłego męża jednej z kobiet. Intruz będzie
próbował wszystkich sztuczek, aby odzyskać utraconą miłość.

To satyra na ludzi uzależnionych od telewizji. Nieśmiały
outsider Olda z nieznanych przyczyn zaczyna chorować. Powód jego ciężkiego stanu odkrywa dopiero
uzdrowiciel Fiszarek: okazuje się, że wszelką energię
wyssał z młodego mężczyzny... włączony telewizor.

BIBLIOTEKA BĘDZIE MIAŁA PATRONA

CHCESZ TAŃCZYĆ? ZGŁOŚ SIĘ

ANDROPAUZA
20 września, Pszów
Gwałtowny spadek testosteronu, osteoporoza, zmęczenie, depresja, przyrost wagi, bóle pleców, bezsenność. To Andropauza, męska odmiana klimakterium. Kobieta w klimakterium, to
osoba, której mężczyzna musi wybaczyć więcej. Andropauza, to
stan, którego mężczyzna nie może wybaczyć sobie. Ten niesamowity spektakl rozpocznie się w Miejskim Ośrodku Kultury w
Pszowie 20 września o godz. 19.00. Bilety w cenie 60 i 70 zł już
do nabycia.
(raj)

Od 6 września, Wodzisław
Przesłuchania chętnych do tańca w Klubie Tańca Towarzyskiego SPIN odbędą się 6 września o godz. 16.00 w Wodzisławskim
Centrum Kultury (dzieci w wieku od 8 do 11 lat) i 14 września o
godz. 16.30 (młodzież od 14 roku życia). 19 września z kolei o
godz. 17.00 organizowane są przesłuchania do Grupy Tanecznej
Epizod. Osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zespole
Miraż mogą się zgłaszać 14 września o godz. 17.00 (roczniki od
2000 do 2006). We wrześniu nowy sezon rozpocznie także teatr
Szydło. Chętni mogą się zgłaszać w czwartki o 16.30.
(raj)

ZAKOŃCZENIE LATA

WYSTAWA BEATY KUBOŃ
Czyżowice
Od poniedziałku 29 sierpnia przez kilka najbliższych tygodni w
Wiejskim Domu Kultury można oglądać wystawę prac Beaty
Kuboń, mieszkanki Czyżowic, która od 4 lat zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Studiowała architekturę na Politechnice
Wrocławskiej, teraz rozpoczyna studia na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
(art)

ZLOT MOTOCYKLOWY

10 września, Rydułtowy
W tym dniu odbędzie się uroczystość nadania imienia Henryka
Mikołaja Góreckiego Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy. Wydarzenie rozpocznie msza święta o godz. 10.30 w Kościele Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych na Orłowcu. Potem uroczystości potrwają w książnicy. Przewidziana jest m.in. obecność dyrektora
Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jana Malickiego oraz profesora
Akademii Muzycznej w Katowicach Eugeniusza Knapika. Inicjatywa uczynienia słynnego kompozytora rodem z Czernicy patronem
biblioteki pojawiła się w lutym. Zgodę wyraziła wdowa po artyście Jadwiga Górecka. Rada miasta Rydułtowy podjęła uchwałę
o nadaniu imienia. W bibliotece powstał kącik pamięci artysty.
Książnica zleciła również wykonanie tablicy pamiątkowej i rzeźby
H. M. Góreckiego.
(tora)
(fot. Interia.pl)

PIKNIK ZIEMNIACZANY

9-11 września, Pszów
Impreza odbędzie się na stadionie TS Górnik Pszów. W programie oczywiście parada motocykli, a także wiele akcentów muzycznych. Wystąpią między innymi zespoły Acustic, Mr Blues,
Alcoholica i Cool. Organizatorzy przygotowali także szereg konkursów z nagrodami.
(raj)

NAMIĘTNOŚCI DUSZY
9 września, Rydułtowy
Pod takim tytułem w Rydułtowskim Centrum Kultury odbędzie
się recital klawesynowy Barbary Adamczyk. Koncert organizowany jest przez Stowarzyszenie Uwagi wARTe. Początek o godz.
18.00, wstęp wolny.
(raj)

POŻEGNANIE LATA POD ZNAKIEM TEATRU
10 września, Wodzisław
Impreza odbędzie się na wodzisławskim rynku. Pomiędzy godz.
13.00 a 17.00 mieszkańcy będą mogli podziwiać paradę motocykli. Będzie także biesiada i grillowanie. W części popołudniowo-wieczornej wystąpi kabaret „WyKop”. Kwadrans po 18.00 teatr
„Scena Kalejdoskop” z Krakowa zaprezentuje spektakl uliczny
pt. „Samuraj w Paryżu”. Pomiędzy 19.00 a 20.30 dominować
będą postacie fantasy. Zaplanowano także pokaz ognia i magii
oraz bitwę wodną. Kwadrans po 21.00 Grupa Locomotora z Krakowa wystąpi z widowiskiem „Arabeska”.
(raj)

OPERETKA WCZORAJ I DZIŚ
10 września, Rydułtowy
Kolejne barwne widowisko w Rydułtowskim Centrum Kultury. W
programie arie, duety, walce i polki ze słynnych operetek, takich
jak „Księżniczka Czardasza”, „Wesoła Wdówka”, „Wiedeńska
krew”. Początek o godz. 18.00. bilety w cenie 30 zł.
(raj)

11 września, Mszana
WOKiR w Mszanie organizuje 11 września „Piknik ziemniaczany”.
Początek spotkania o godz. 15.30. W programie m.in. występ zespołu „Saragossa show” oraz kabaretu „U Bacy”. Będzie też zabawa taneczna z zespołem „Magnum”. Nie zabraknie ziemniaczanych specjałów, m.in. placków i frytek, które przygotują miejscowe
gospodynie.
(red)

ZAWODY POŻARNICZE
11 września, Mszana
Na boisku sportowym „Startu Mszana”, 11 września, o godz. 13.00
odbędą się zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn
pożarniczych i drużyn seniorów OSP z Mszany. W programie dwie
konkurencje: sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojowe. Wstęp wolny.
Spotkanie organizuje Zarząd Gminny Związku OSP w Mszanie.

22 września, Mszana
Zakończenie lata to spotkanie organizowane przez Związek
Emerytów i Rencistów. Impreza, która odbędzie się w Wiejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie, rozpocznie się o godz.
17.00. W programie zabawa taneczna i poczęstunek z kawą, ciastem i kiełbaskami. Wstęp wolny.
(abs)

BIEGI NA NARTOROLKACH
23-25 września, Marklowice
Przez trzy dni w Marklowicach odbywać się będzie ogólnopolskie Spotkanie Uczniowskich Klubów Sportowych w Biegach na
Nartorolkach. Celem zawodów jest m.in. popularyzacja narciarstwa biegowego i rozpoczęcie przygotowań do sezonu zimowego. Biuro zawodów znajduje się w Gimnazjum w Marklowicach
(ul. Wyzwolenia 152, 44-321 Marklowice, tel./fax: ( 32) 455-00-28. Zgłoszenia należy przesyłać do 22 września (liczy się data
wpływu zgłoszenia) na adres biura zawodów pocztą lub faxem,
a także e-mailem na adres: ola.pustolka@op.pl
Organizatorem spotkania jest Urząd Gminy Marklowice, Ministerstwo Sportu, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim,
Samorząd Województwa Śląskiego, Śląsko-Beskidzki Związek
Narciarski, UMKS Marklowice i Polski Związek Narciarski. Szczegółowe informacje na stronie: www.e-urzad.marklowice.pl
(abs)

DO MEKSYKU Z KLUBEM PODRÓŻNIKA
Czyżowice, 29 września
W ramach cyklu Klub Podróżnika, w którym prezentowane są
opowieści z zagranicznych wojaży mieszkańców gminy, w Wiejskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie z Gerardem Lenczykiem. Tematem spotkania będzie jego podróż do Meksyku.
Początek spotkania o godz. 18.00.
(art)

(abs)

JAK ONI TAŃCZĄ?
16 września, Radlin
Ruszyła sprzedaż biletów cegiełek na czwartą edycję koncertu charytatywnego Jak oni tańczą. Cegiełki w cenie 15 zł można kupować
w kasie MOK Radlin. Impreza rozpocznie się o godz. 19.00. Zatańczą Monika Witosz, nauczycielka w Zespole Szkół Technicznych w
Wodzisławiu, Monika Turoń, dziennikarka Radia 90, Beata Fojcik,
wicedyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie, Dawid Topol,
prezes OSP Biertułtowy, Dawid Ostrzołek, wokalista zespołu Bloo
oraz Remigiusz Rączka, kucharz znany z TV Silesia.

9.09, 10.09, i 11.09 godz. 17.00

AUTA 2

Zygzak McQueen trzy razy wygrał wyścig Piston Cup Championship w Kalifornii. Nadal mieszka w Chłodnicy Górskiej przy autostradzie 66, przyjaźni się ze Złomkiem i pozostałymi autami.
Otrzymuje propozycję udziału w pierwszym wielkim światowym
Grand Prix, podczas którego ma zostać wyłoniony najszybszy
samochód świata.

(tora)

NIEWIDOMI ZAPRASZAJĄ
Od 17 września
Wodzisławskie Koło Polskiego Związku Niewidomych organizuje
kilka imprez integracyjnych. Pierwsze odbędą się 17 września w
Świetlicy Terapii Zajęciowej Koła PZN w Wodzisławiu przy ul. Ks.
Kubsza. Potrwają do końca września. Przypominamy, że w siedzibie Koła PZN w każdy czwartek można skorzystać z poradnictwa
psychoterapeuty, dyżurującego w godz. 16.00-18.00. Obowiązuje
uprzednia rezerwacja dnia i godziny. szczegóły pod nr tel. 32 455
(raj)
28 06.

9.09., 10.09., 11.09. godz. 19:30

LARRY CROWNE – UŚMIECH LOSU

Larry Crowne to zwykły, miły facet, od wielu lat zatrudniony w
tej samej ﬁrmie i prowadzący normalne, uporządkowane życie.
Pewnego dnia jednak wszystko się zmienia – Larry nieoczekiwanie traci pracę. Musi przeorganizować swoje życie i zacząć
wszystko od początku. Nie dość, że ma na głowie spłatę kredytu,
to nagle okazuje się, że wcale nie jest mu tak łatwo wypełnić
czas wolny. Pierwszym krokiem na nowej drodze jest nauka jazdy na skuterze i powrót na studia zgodnie z zasadą, że nigdy nie
jest za późno na zdobywanie wiedzy.

ekoserwis 15
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WIEŚCI

z Funduszu

Nawet 50 tysięcy złoty kary
może zapłacić gmina, która w
ciągu dwóch lat nie dostosuje
się do nowych przepisów i nie
zmieni modelu gospodarowania śmieciami. Dlatego dziś na
konferencję z wiceministrami
w Rydułtowach zjechało kilkudziesięciu urzędników z
burmistrzami i wójtami miast
i gmin w regionie.
O nowej ustawie śmieciowej
mówił wiceminister rozwoju
regionalnego Adam Zdziebło,
wiceminister ochrony środowiska Bernard Błaszczyk, prezes wojewódzkiego funduszu
ochrony środowiska Gabriela
Lenartowicz oraz Jerzy Ziora,
dyrektor wydziału ochrony
środowiska urzędu marszałkowskiego. Nowe przepisy to
dla gmin prawdziwa rewolucja w gospodarce odpadowej.
Nowe prawo pozwoli gminom
na zarządzanie strumieniem
odpadów i przejęcie zarządzania śmieciami komunalnymi
na ich terenie.
W ogłoszonych przez gminy przetargach wybrane
zostaną ﬁrmy, które będą odbierać odpady, a właściciele
nieruchomości uiszczą opłaty
uwzględniające koszty odbioru, transportu, odzysku i recyklingu odpadów. Samorządy
utworzą regiony gospodarki
odpadami
komunalnymi,
które będą zobowiązane do
budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Konsultacje u sąsiadów

O nowej ustawie słuchali przedstawiciele powiatu wodzisławskiego

– Jednocześnie wprowadzono szereg administracyjnych
kar, które będą nakładane na
wszystkie podmioty, biorące
udział w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie wywiązują się z
nowych obowiązków – przestrzegał wiceminister Bernard
Błaszczyk. – Firmy, które będą
odbierać odpady komunalne i
będą musiały kwartalnie składać sprawozdania ze swojej
działalności muszą się liczyć
z karą wykreślenia z rejestru
działalności i przez lata będą
miały zakaz uczestniczenia w
systemie – dodał Błaszczyk.
Choć nowa ustawa zacznie
obowiązywać od 1 stycznia
2012 roku, to na jej wdrażanie
przewidziano 18 miesięcy. Nie
znaczy to, że gmina nie może

wcześniej wdrożyć systemu
tzn. pobierania opłat i przejęcia obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie racjonalnego i nowoczesnego
gospodarowania odpadami.
Nowa ustawa to również
krok w kierunku powstania
w naszym regionie spalarni
śmieci. – Ktoś kiedyś zapytał
Stanisława Lema co będzie
w przyszłości. On odpowiedział: to samo, tylko bardziej.
I to świetnie oddaje sytuację
funduszy europejskich. Dziś
warto powiedzieć o tym co
będzie dalej. W Polsce już
mamy zamknięte 90 tysięcy
projektów a ponad 60 tysięcy nadal jest w realizacji. To
takie wartości, że gdzie nie
wyjdziemy na spacer to natkniemy się na te przedsię-

wzięcia – mówi na spotkaniu
wiceminister Adam Zdziebło.
– Do tego czasu, gdy tej ustawy nie było wspólnie z gośćmi
pracowaliśmy nad zmianą gospodarki śmieciami. Przecież
założenia tej ustawy powstały
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, te zostały przejęte
i bardzo dobrze doprecyzowane w Ministerstwie Środowiska. Do czasu gdy nie było tej
umowy nie mieliśmy podpisanej ani jednej umowy spalarniowej a Polska zgodnie z
traktatem akcesyjnym musi
swoje zobowiązania wypełniać. Po przyjęciu ustawy,
mamy podpisane już cztery
umowy – mówi Zdziebło.
Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska ustawa
o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach ma na celu
objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania
odpadów oraz zwiększenie
poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie. Zakłada także zdjęcie
z mieszkańców obowiązku
samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci.
W nowym systemie to gminy
będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów,
gospodarowały
środkami
pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców
za gospodarowanie odpadami, a od ﬁrm egzekwowały
odpowiednią jakość usług i
zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem. Dzięki wprowadzeniu jednolitej
opłaty śmieciowej nikomu
nie powinno „opłacać się”
wyrzucanie śmieci do lasu.
Nie uniknie się przy tym
konsultacji społecznych i akcji edukacyjnych. Pomoc w
ich doﬁnansowaniu i zorganizowaniu zaproponowała
Gabriela Lenartowicz, powołując się na doświadczenia
WFOŚiGW w Katowicach
przy trwającej w regionie
już od pół roku kampanii pn.
„Życie po śmieciach”. Jej rozmach i efekty już teraz określane są jako największe w
kraju gigantyczne konsultacje
społeczne na rzecz nowoczesnej gospodarki odpadami.
(acz)

FUNDUSZ ZADBA O CZYSTĄ WODĘ
W gminie Zbrosławice od ponad dziesięciu lat wody podziemne zatrute są toksycznymi, rakotwórczymi związkami chemicznymi. Ostatnio ich stężenie było tak
duże, że trzeba było zamknąć ujęcie wody pitnej dla mieszkańców
kilku sąsiednich miejscowości.
Interweniował w tej sprawie
członek senackiej komisji ekologii prof. Andrzej Misiołek, który
apelował u Ministra Środowiska
o podjęcie działań likwidujących
to skażenie. Wsparcie zadeklarowała prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Gabriela Lenartowicz
oraz Śląski Inspektor Ochrony
Środowiska – Anna Wrześniak.

30 sierpnia z udziałem dziennikarzy z regionalnych mediów
zorganizowano w Zbrosławicach
konferencję tamtejszych władz
gminnych z senatorem Andrzejem Misiołkiem oraz wicestarostą tarnogórskim Andrzejem
Pilotem. Uczestniczyły w niej Gabriela Lenartowicz i Anna Wrześniak.
Z przedstawionych przez gminę informacji wynika, że choć hipotez jest kilka, to do dziś nie jest
znane źródło skażenia. Prawdopodobnie woda była zatruwana
od kilkudziesięciu lat chemikaliami chloropodobnymi wypływającymi ze starych i dawno
nieczynnych zakładów. W efekcie
stężenie związków trichloroeta-

nu – składnika m.in. preparatów
chemicznych do czyszczenia
odzieży – uniemożliwiło korzystanie przez mieszkańców z wody
pochodzącej z gminnego ujęcia.
Problem rozwiązano tymczasowo tłocząc do Zbrosławic wodę
z terenów poza powiatem. Efektem tego jest kilkukrotny wzrost
wysokości rachunków za wodę,
która już teraz dla mieszkańców
gminy jest jedną z najdroższych
w województwie. Wody podziemne, zasilające największy regionalny rezerwuar wód pitnych,
pozostały jednak nadal skażone.
Tymczasem od lat nie ma
porozumienia między gminą a
powiatem tarnogórskim, kto
powinien zająć się walką ze ska-

żeniem. Sprawę rozsądza Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Na dramatyczny apel wójta
gminy, zniecierpliwionego przedłużającą się procedurą rozwiązania tego uciążliwego dla
mieszkańców problemu, odpowiedziała Gabriela Lenartowicz
deklarując gotowość wsparcia
ﬁnansowego ekspertyz diagnozujących źródło skażenia wody i
metody wyjścia z tej ekologicznej
katastrofy. Dopiero wtedy będziemy mogli przekazać większe
środki na przedsięwzięcie powodujące skuteczne odtrucie i zabezpieczenie gliwickiego rezerwuaru podziemnych wód pitnych
dla mieszkańców tej części regionu – mówiła G. Lenartowicz.

W tej sytuacji wicestarosta
Andrzej Pilot w imieniu władz
powiatu zadeklarował po uregulowaniu sytuacji prawnej szybkie
podjęcie skutecznych działań
i wystąpienie do WFOŚiGW o
wsparcie dla programu naprawczego dla zatrutego ujęcia wody
w Zbrosławicach.
W trakcie konferencji prasowej mówiono, że to może być
kolejny, po zlikwidowanej fabryce azbestu w Ogrodzieńcu,
przykład współpracy Funduszu z
samorządowcami i regionalnymi
mediami, by wspólnie przełamać
wieloletnią zmowę milczenia w
kwestiach ekologicznych skandali tak bardzo utrudniających
codzienne życie mieszkańcom.

Doﬁnansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

PARK WYPIĘKNIEJE
11 sierpnia Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii
Urazowej im. Dra Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokości 169,5 tysiąca złotych. Środki
mają zostać wykorzystane na prace sanitarno-pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Kochcicach.
WYCZERPANO ŚRODKI
WFOŚiGW w Katowicach informuje, że poziom zakontraktowanych
na ten rok środków przeznaczonych na ochronę powietrza osiągnął już poziom przewidziany w
planie ﬁnansowym Funduszu. W
związku z tym, Zarząd Funduszu
podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o
doﬁnansowanie zadań z zakresu
ochrony powietrza. Informacja o
wznowieniu rozpatrywania wniosków opublikowana zostanie na
stronie internetowej.
REKORDOWA POŻYCZKA
25 sierpnia w Jaworznie uroczyście podpisano umowę na budowę 46-kilometrowego odcinka
kanalizacji sanitarnej dla północnych dzielnic miasta Pieczysko i Ciężkowice. W najbliższych
planach są także osiedla Góra
Piasku i Długoszyn. Możliwe było
to dzięki przyznaniu przez Radę
Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rekordowo wysokiej pożyczki na
wkład własny w wysokości 30
mln zł. Głównymi celami projektu są wzrost liczby mieszkańców
obsługiwanych przez system kanalizacji, redukcja zanieczyszczeń
gleby wód podziemnych oraz powierzchniowych, dywersyﬁkacja
źródeł zaopatrzenia w wodę pitną jak również wypełnienie przez
aglomerację wymogów unijnej
dyrektywy przewidującej objęcie
w najbliższych latach kanalizacją
95 procent mieszkańców.
NADWYŻKI PO NOWEMU
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach informuje, że zaszła
zmiana w wyliczaniu nadwyżek
dochodów przez gminy i powiaty. Przy wyliczaniu nadwyżki dochodów gmin i powiatów z tytułu
opłat i kar, o których mowa w art.
402 – ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu przekazania jej
do WFOŚiGW w Katowicach, należy zastosować średnią krajową
przychodów gminnych i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar
za 2009 r., przypadających na
jednego mieszkańca odpowiednio: – dla gminy – 21,43 zł, – dla
powiatu – 4,96 zł.

16 weekend
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RADLIN Łukasz Zagrobelny był gwiazdą festynu
Pożegnanie Lata 2011, który
odbył się 3 września na placu Radlińskich Olimpijczyków. Przystojny wokalista
podbił przede wszystkim
damską część publiczności.
Sporo działo się na scenie przed występem
gwiazdy wieczoru.
Bardzo podobał się
pszowsko-radlińsko-wodzisławski
zespół rockowy Nostalgic. Chłopaki grające w
obecnym składzie od wiosny
świetnie czuły scenę i potraﬁły wciągnąć młodzież do zabawy. Zagrali też bluesmani
z Acustic, folkowcy ze Stonehenge i muzycy KWK Marcel.

Strażacy OSP Biertułtowy
zostali oﬁcjalnie przyjęci do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Burmistrz
Barbara Magiera wręczyła
im chooligana - rodzaj nowoczesnego łomu. Dawid Topol,
prezes i Jacek Jędrzejek, naczelnik za to wręczyli posłowi
Ryszardowi Zawadzkiemu i
wiceministrowi Adamowi
Ździeble zabawkowy wóz
strażacki. Powiedzieli, że liczą w zamian na auto w skali
1:1. Na parkingu MOK trwała międzynarodowa wystawa
drobnego inwentarza. Była to
największa jak dotąd wystawa Radlińskiego Związku
Hodowców Drobnego Inwentarza – można było oglądać
ponad 600 rasowych królików, gołębi i drobiu hodowców krajowych i czeskich.

Łukasz Zagrobelny – gwiazda
wieczoru

POŁOMIA

(tora)

FOT. MARIETA KUCZERA - ROK

Zagrobelny pożegnał lato

Nostalgic to grupa młodych chłopaków z Radlina, Pszowa i Wodzisławia

– Dożynki gminy Mszana

Porodówka
na taczce,
smerfy i misski
Gospodynie błyszczały
Dożynkowy korowód w
Połomi otwierali strażacy, którzy nie szczędzili zebranym
sikawkowego prysznicu. Grupa nordic walking, działająca
przy Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie,
zapewniała na transparencie:
„Nawet bez autostrady dajemy rady”. A na dożynkowych
wozach aż mieniło się od
barwnych postaci. Były więc
smerfy, czarnoskórzy panowie z „mudzinnigt club” i cesarski orszak, bo jak wiadomo:
„Od myszy po cesorza – każdy żyje z gospodorza”. Koło
Gospodyń Wiejskich z Gogołowej zaprezentowało to, co
ma najpiękniejszego, czyli ﬁ-

nalistki wyborów miss, wśród
których wyróżniała się miss
seksu. Były także wystrzałowe kowbojki z pistoletami i
porodówka zaaranżowana
na taczce, bo przecież: „Nasz
rolnik zbiyro dwa plony, jedyn
z ziymi, drugi z żony”.
Łzy na deser
Po przejściu korowodu
uczestnicy dożynek bawili
się na boisku przy szkole w
Połomi. Już przy wejściu gości witała kilkumetrowa para
gospodarzy wykonana ze
sprasowanych beli słomy. A
niedaleko nich stała zagroda,
w której można było zobaczyć
np. dawną pralkę czyli romplę,
żelazka z duszą czy maśniczkę. Dla dzieci były dmuchane
zjeżdżalnie i karuzela. Starszym przygrywały lokalne
zespoły folklorystyczne, zaś
gwiazdą imprezy był zespół
„Łzy”.

Uczniom zamiast wakacji śnił się kraj kwitnącej wiśni

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (3)

Było na co popatrzeć. Perfekcyjnie udekorowane wozy,
świetnie zaprojektowana scenograﬁa i stroje. Do tego wspaniała pogoda i tłumy ludzi.

Grupa nordicwalking daje radę

Porodówka na taczce

Krzyżkowice bawiły się do północy
FOT. TOMASZ RAUDNER

PSZÓW Letnia pogoda i

Zwycięska dorożka Milord. Powozi Aleksander Sowa z Pszowa.

ciekawy program sprawiły, że tłumy ludzi bawiły
się w sobotę 3 września do
północy podczas dożynek
miejskich przy OSP Krzyżkowice. Tegoroczne święto
plonów miało nieco inny
charakter. Zamiast konkursu
na najładniej udekorowaną
posesję na trasie korowo-

du dożynkowego oceniano
bryczki. Do rywalizacji stanęło 6 zaprzęgów. Najładniejszą bryczkę przygotował
Aleksander Sowa z Pszowa.
Drugie miejsce zajęli Adam
i Ewa Tatarczyk z Pszowa.
Trzecie zajęli Jerzy Nikiel i
Jan Paciok z Pszowa, czwarte Michał i Kamil Widenka
z Wodzisławia, a piąte – Łu-

kasz Szryt z Pszowa i Marcin
Widenka z Wodzisławia. Wyróżnienie poza konkursem
dostał Marian Skowronek.
Ze sceny gości bawili Mirek
Szołtysek, La Bamba i Quest. W niedzielę w kościele
w Krzyżkowicach została
odprawiona msza święta w
intencji rolników.
(tora)
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RUDUŁTOWY Co najmniej 10 tys. ludzi przyciągnęła na swój koncert Doda,
gwiazda XIX Dni Rydułtów. To frekwencyjny rekord. Co prawda nikt publiczności nie liczył, ale gołym okiem było
widać, że rydułtowskie błonia są dosłownie nabite. Dorota Rabczewska zagrała
profesjonalny koncert, podczas którego
przebierała się, znikała pod sceną, frunęła na skrzydłach. Towarzyszyli jej zespół,
tancerze, ognie i wielki telebim. Jeśli ktoś
liczył na skandal – zawiódł się. Piosenkarka nie zrobiła ani nie powiedziała
niczego prowokacyjnego, za to podkreślała, że jest pod wrażeniem wielkiego
tłumu. Dni Rydułtów ogólnie były imprezą udaną. Święto miasta rozpoczął korowód barwnych wehikułów – był m.in.
harcerski namiot, wózek z dzidzią czy
wóz Cuda techniki. Tradycyjnie już ogłoszono tegorocznych laureatów tytułu Rydułtowik Roku. Byli to Czesław Rezner,
wieloletni instruktor harcerski, Daniela
Krajczok z Klubu Pikotki i Lucjan Szwan,
przewodniczący rady miasta. Na cześć
tegorocznych rydułtowików członkowie
Towarzystwa Miłośników Rydułtów puścili w nocy chińskie lampiony z płyty
boiska. Przez scenę w trakcie dwóch dni
imprezy przewinęli się jeszcze m.in. rydułtowski zespół poprockowy Lipstick
oraz grupa reggae Tabu.
(tora)

FOT. JUREK OŚLIZŁY

DODA PRZYCIĄGNĘŁA TŁUMY

Doda się nie oszczędzała

Na rydułtowskich błoniach zjawiły się rekordowe tłumy

RYDUŁTOWY – Wywiad z Dodą zaraz po koncercie w
Rydułtowach

Wesołe małżeństwo – Stefania Stebel i Jan Swoboda jako
dzidziuś

Nie zdradzę, która pokusa

Twój nowy album nosi nazwę „Siedem pokus”. Której
pokusy użyłaś, żeby ściągnąć
tak wielu ludzi na koncert?
Przede wszystkim pokusa...
(śmiech). Nie mogę tego powiedzieć głośno. Jest taka nie-

dostępna dla ludzi. Nie, nie,
naprawdę zachowam ją dla
siebie. Mój brat zabronił mi,
abym uzewnętrzniała się w
tych aspektach.
Faktem jest, że rekord frekwencyjny padł.
A ile było ludzi?

Kornelia Newy zabrała się w bryczce zaprzęgniętej do kucyka

Około 10 tysięcy.
Menadżer mówił, że nawet
16, 17 tysięcy.
Czyli to nieprawda, że Doda
się nie sprzedaje, że nie ma
frekwencji na koncertach.
Jak sam widzisz.
Zatem Doda przyciąga tłumy.
No tak, ale po co mówić o
rzeczach oczywistych i normalnych.

FOT. TOMASZ RAUDNER (5)

Tomasz Raudner: Czasami
konferansjer musi zachęcać
publiczność do wywołania artysty na bis. Tutaj było to niepotrzebne. Tłum skandował
„Doda, Doda”. To chyba sympatyczne?
Doda: Bardzo sympatyczne,
zwłaszcza, jak ma się do zaoferowania tak wiele jak my, czyli
wspaniałe show, wspaniałych
tancerzy, wspaniałe rekwizyty.
Staramy się, aby było tego jak
najwięcej. Co trasę koncertową staramy się nasze show
udoskonalać.

Leon Bartel na stoisku – górniczym chodniku
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Krzyżówka panoramiczna
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POLECAMY

 KICKBOXING  BIEGI PRZEŁAJOWE – VII Bieg Katorżnika

Wyniki, relacje, tabele
Zakaz stadionowy
dla kibiców Odry?

PIŁKA NOŻNA – Odra Wodzisław pokonała w Leszczynach miejscowego Pia
sta na szczeblu rozgrywek C klasy. Doszło do starcia kibiców obu drużyn.

�����������
�����������������

Mirosław Kuczok, zawodnik Formy
Wodzisław zajął 6 miejsce w VII Biegu
Katorżnika.
� �������������������������������������������
���������������� ������������ ���� ��������
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Witold Tetłak, zawodnik
wodzisławskiego klubu sztuk walki
„Czarny Smok”�������������������������������������������
został brązowym medalistą mistrzostw świata
������������������������������������������
federacji WKA w
Kickboxingu, w formule light-contact.

FOT. CZARNY SMOK

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

Brąz mistrzostw świata
dla Witka Tetłaka

Tetłak pojechał na zawody mimo wcześniejszej kontuzji.(art)
W
pierwszej rundzie pokonał zawodnika gospodarzy. W drugiej
rundzie zawodów
lepszy–od
czarnoskórego
mistrza
 okazał
JAZDAsię
KONNA
Skoki
przez przeszkody
Anglii. W półﬁnale spotkał się z innym zawodnikiem gospodarzy i przegrał decyzją sędziów.
Tetłak jechał na MŚ jako wicemistrz Polski w tej samej dyscyplinie sportowej. Do zawodów przygotowywał się na Bałkanach.
(red.)
Justyna Wacławek na koniu Eter zdobyła Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia
w konkursie skoków przez przeszkody w
klasie P.
� ������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
Poza sportowym incydentem rozpo- 50 funkcjonariuszy. Organizatorzy za- tak zostawić – mówił. - Jestem w stałym
��������������������������������������������
częło się spotkanie leszczyńskiego Pia- pewnili ustawowe minimum ochrony kontakcie z wydziałem bezpieczeństwa
�����������������������������������������������
sta z odbudowującą się w C klasie Odrą wymagane dla rozgrywek C klasy. Do- Śląskiego Związku Piłki Nożnej i zapew��������������������������������������������
Wodzisław. Grupy kiboli obu drużyn kładnie 11 ochroniarzy czuwało nad ok. niam, że odpowiednie kroki zostaną
���������������������������������������������
starły się w krótkiej utarczce podczas 250-osobowym tłumem sympatyków podjęte - dodał. A jakie będą konsekwen���������������������
wejścia na obiekt. Według świadków Odry oraz grupą kibiców Piasta o po- cje? Problemem organizatora będzie z
� ���������������������������������������������
zdarzenia, sympatycy Odry wchodzili dobnej liczebności.
pewnością zabezpieczenie obiektu, na
�������������������������������������������
główną bramą, natomiast kibice PiaNa braki w organizacji oraz nieza- który wejść można dosłownie z każdej
������������������������������������������
��������������������������������������������
sta, wśród których była znaczna część chowanie podstawowych zasad bezpie- strony. Problemem Odry będą kibice,
��������������������������������������������
kibiców Górnika Zabrze (te dwa obozy czeństwa uwagę zwrócił podinspektor którzy – jak wspomina podinsp. Lesz�����������������������������������������
ścierają się zresztą od lat) przedostali się Mariusz Leszczyński, zastępca naczel- czyński, mogą nawet otrzymać zakaz
Siatkarki Zorzy Wodzisław
zostały złotymi medalistkami XVII
���������������������������
na obiekt od tyłu, przez niekompletne, nika sztabu Komendy Wojewódzkiej stadionowy na mecze wyjazdowe.
Ogólnopolskiego� Turnieju
Minisiatkówki Kinder + Sport.
����������������������������������������
uszkodzone ogrodzenie. Do akcji mu- Policji w Katowicach, także obecny na
O tym, co działo się
�������Andrzeja
������������
����� �����
�������
�� ���
Podopieczne trenerów
Brzezinki
i Andrzeja
Szruby
siała wkroczyć policja, łącznie niemal meczu. – Zdecydowanie nie można tego
na samym boisku na str. 23.
����������������������������
wzięły udział w rozgrywkach
rocznika 2000 (siatkarskie dwójRYBNIK ��� ��������� �������� ���� ������� ��� ������� �� ������� ������ ���� ������������ ��������� ����������������������������������
(art)
ki + rezerwowa). Odbyły się one 3 i 4 września w Zabrzu. Wo��������������������������������
����������������������������� ����������������������������
������������� �� �������� ����
dzisławianki, po wygraniu eliminacji wojewódzkich, również
 BIEGI – XIX �����������
Ogólnopolski �������
Bieg Uliczny
o Puchar Burmistrza
������������������������������� �������
�������������������������������
����������
w imprezie ﬁnałowej zaprezentowały skuteczną grę. Drużyna
��������� ���� �� ���������� ���
������������ ������������ ���
������� ��� ������������ �� �����
Zorzy występująca w składzie Agata Babińska, Weronika SzyOstatni lot
�������� �������� �������� ���
������������������������������ �������� ���� �� ��������� �����
mura i Marcelina Kępczyńska w drodze po złote medale wy������������������������������ ����������� ���� ��������� ����� ������ �������� ���� ��������� � �����������������������������
grała z Podkarpaciem Bobowa, UKS-em Rosario Lubowidz, SP
����������������������������
��������������������������������
������������������������������� �������
3 Nysa, OPP Powiat Kołobrzeski, KaEmK Starogard Gdański,
���������������������������������
������������������
�������������������������������
Volleyem
�� ����������� ���������
��� Płock,
��� BAS-em Białystok i MKS-em MOS Wieliczka.
Zderzenie
���
�������������
��� �����
Najstarszym uczestniPonad
110 zawodników
za-�����Deńca.
Wszystkie
spotkania były jednosetowe. Po ich wygraniu Zorza
���������������������������������
Pozostaje
czekać
w
powietrzu?
�����������������������������
meldowało się w niedzielę 4 kiem był rydułtowik Norbert
awansowała
��������� �������� �������
��������do półﬁnału, w którym ponownie zmierzyła się
� ��
������������
�������� � ������ �������� ������� ������
�����������������������������
– rocznik
1942. Z kolei
września na starcie XIX Ogól - Sielski
znów rozstrzygając ten mecz na swoją
��������Lubowidz,
��
������� �����
������ ��������
������������
����������
�� ���najmłodszą
uczestniczką
była ������ ����� �� �������� ����� ����� ��� ��������� ������������z��Rosario
nopolskiego Biegu
Ulicznego
korzyść.
W
ﬁnale
spotkała
się z OPP Powiat Kołobrzeski, wy������������������������������
��������
������������
����������
���������
���
��������
�������
����
���������������������������������
o Puchar Burmistrza – impre- niespełna dwuletnia (z grud�������������������������������
�������������������������������
�������
�������
�������������
����������������������������������
grywając
po
zaciętym
pojedynku
25:22. W pokonanym polu
zie towarzyszącej Dniom Ry- nia 2009 roku) Natalia Bier���� ����� �������� ���wodzisławianki
������ ����� zostawiły 23 drużyny z całego kraju.
�������������������������������
����������������������������������� �������������������������������
dułtów. Trasa liczyła 4,2 km. nacka z Rydułtów.
������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������
����������������������������
W nagrodę za zwycięstwo dziewczęta odebrały okazały puKobiety oraz młodzicy ryBieg główny wygrał Dariusz
����������������������������������
�������������������������������
�������� ��� ���� ����� �� ������
����� ��� ������� �� ������������
char i złote medale z rąk reprezentantów Polski w siatkówce
Kruczkowski ze Szklarskiej walizowali na dystansie 1000
Zawody w OJK
w Kokoszycach
służą
głównie
����� ���������� ������ ��������� ������������������������������ ���� ���������� ���� ������� ��� ���������
– Sebastiana Świderskiego
i Pawła
Zagumnego.
Dodatkową
Poręby. Najlepszym rydułto- m. Wśród
kobiet triumfowapropagowaniu sportów konnych
��������������������������������
�����������������������������
������������������������������
Marek
Grecicha
nagrodą dla złotych medalistek i ich trenera jest wyjazd na
FOT. ARTUR MARCISZ

Prezentujemy relacje z piłkarskich pojedynków z udziałem drużyn z powiatu wodzisławskiego. Również i tym razem emocji nie zabrakło. Kolejna runda rozgrywek
się rozkręca. Kto zawodzi, a kto zaskakuje świetnymi wynikami. Jak radzi sobie
Przyszłość Rogów w III lidze, a jak Odra Wodzisław rozpoczynająca od najniższej
Wodzisławskie
klasy rozgrywkowej.

siatkarki
najlepsze w kraju

��������������������������

Ścigali się na ulicach Rydułtów

wikiem został Łukasz Mika,
siódmy na mecie. W kategorii od lat 40 wygrał Mirosław
Połeć. W gronie 50-latków
i starszych triumfował Jan

ła Aleksandra Jawor, wśród
młodziczek – Karolina Typer,
wśród młodzików – Damian
Jarosławski.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

FOT. MAREK GRECICHA

���������������
�����������
����������
 SIATKÓWKA

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w Pradze, łącznie z
uczestnictwem w treningu reprezentacji Polski i spotkanie
z reprezentantami oraz spotkanie z zawodnikami i wspólny
trening z drużyną Mistrza Polski Skrą Bełchatów.
(art)
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II LIGA

 PIŁKA NOŻNA – III liga. Przeciwnicy wyszli na prowadzenie 10 minut przed końcem meczu.

1. Elana Toruń
2. Bytovia Bytów
3. Chojniczanka Chojnice
4. Ruch Zdzieszowice
5. Miedź Legnica
6. Calisia Kalisz
7. MKS Kluczbork
8. Raków Częstochowa
9. GKS Tychy
10. Chrobry Głogów
11. Tur Turek
12. Jarota Jarocin
13. Czarni Żagań
14. Górnik Wałbrzych
15. Nielba Wągrowiec
16. Bałtyk Gdynia
17. Zagłębie Sosnowiec
18. Energetyk ROW Rybnik

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7

15
15
14
14
13
13
11
11
10
9
8
8
7
7
6
4
3
3

11-5
11-11
13-7
12-7
11-5
13-10
9-6
7-5
9-6
9-12
7-7
5-7
6-9
7-11
8-12
5-10
10-14
2-11

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (09/11.09.2011)
Czarni Żagań – Jarota Jarocin, Chojniczanka
Chojnice – Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec
– Bytovia Bytów, Nielba Wągrowiec – Górnik
Wałbrzych, Bałtyk Gdynia – GKS Tychy, MKS
Kluczbork – Raków Częstochowa, Tur Turek –
Chrobry Głogów, Ruch Zdzieszowice – Calisia
Kalisz, Elana Toruń – Energetyk ROW Rybni.

III LIGA

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

V kolejka (03/04.09.2011)

LZS Leśnica – BKS Stal Bielsko–Biała
2:2
TOR Dobrzeń Wielki – Przyszłość Rogów 3:2
Szczakowianka Jaworzno – Victoria Chróścice 7:0
Pniówek Pawłowice Śląskie – Odra Opole 0:2
Skałka Żabnica –Victoria Częstochowa
4:1
Start Namysłów – Start Bogdanowice
1:3
Polonia Łaziska Górne – Skra Częstochowa 1:0
Rozwój Katowice – LZS Piotrówka
2:0

TABELA

1. Pniówek Pawłowice Śląskie 5
2. Odra Opole
5
3. Rozwój Katowice
5
4. BKS Stal Bielsko-Biała 5
5. TOR Dobrzeń Wielki
5
6. Przyszłość Rogów
5
7. Skra Częstochowa
5
8. LZS Leśnica
5
9. Szczakowianka Jaworzno 5
10. LZS Piotrówka
5
11. Skałka Żabnica
5
12. Polonia Łaziska Górne
5
13. Start Bogdanowice
5
14. Victoria Częstochowa
5
15. Start Namysłów
5
16. Victoria Chróścice
5

10
9
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
5
3
1
0

5-3
8-4
8-2
7-2
7-7
9-8
4-3
15-8
11-4
8-8
6-5
5-7
5-6
5-12
3-11
2-18

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
BKS Stal Bielsko–Biała – LZS Piotrówka, Skra
Częstochowa – Rozwój Katowice, Start Bogdanowice – Polonia Łaziska Górne, Victoria
Częstochowa – Start Namysłów, Odra Opole –
Skałka Żabnica, Victoria Chróścice – Pniówek
Pawłowice Śląskie, Przyszłość Rogów – Szczakowianka Jaworzno, LZS Leśnica – TOR Dobrzeń Wielki.

IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

V kolejka (03/04.09.2011)

Unia Racibórz – Rekord B-B
Marklowice – Pszczyna
Żory – Bojszowy
Czaniec – Jastrzębie
Żywiec – Rydułtowy
Podbeskidzie B-B II – Ornontowice
Góra – Mikołów
Czechowice-Dziedzice – Wisła

TA B E L A

1. Rekord B-B
2. Góra
3. Czaniec
4. Pszczyna
5. Podbeskidzie B-B II
6. Mikołów
7. Wisła
8. Żywiec
9. Czechowice-Dziedzice
10. Marklowice
11. Jastrzębie
12. Bojszowy
13. Ornontowice
14. Unia Racibórz
15. Żory
16. Rydułtowy

5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5

0:3 (0:2)
0:5 (0:2)
1:1 (1:1)
2:0 (0:0)
5:0 (1:0)
3:0 (1:0)
2:0 (0:0)
wt 17:30
12 13:4
12 15:2
11 11:2
10 14:2
9 13:10
9 10:6
9
9:8
7
8:5
7
4:4
7 9:12
5 5:11
4
6:8
4 5:11
3 5:17
2 4:13
0 2:18

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (09/11.09.2011)
Rekord B-B – Czaniec (pt 17:30), Ornontowice – Pszczyna (sb 11:00), Rydułtowy – Unia
Racibórz (sb 17:00), Jastrzębie – Żory (sb
17:00), Bojszowy – Marklowice (sb 17:00),
Mikołów – Żywiec (sb 17:00), Wisła – Góra
(sb 17:00), Podbeskidzie B-B II – Czechowice-Dziedzice (nd 17:00).

Pierwsza porażka Przyszłości
TOR Dobrzeń Wielki

3:2

Przyszłość Rogów

Bramki: Rychlik (12.), Sobotta (32.), Błoński (80.) – Szkatuła (5.), Robert Żbikowski
(71.)
Przyszłość: Łobaczewski, Radosław Żbikowski, Sander, Kolisz, Kachel – Kapinos
(58. Benauer), Ciuberek (46. Sałek), Cichecki (79. Markiewicz), Szkatuła (71. Wieczorek) – Hanzel, Robert Żbikowski.

Trzy stałe fragmenty gry
wystarczyły TOR-owi Dobrzeń Wielki, by pokonać u
siebie Przyszłość Rogów 3:2.
Lepiej w mecz weszła drużyna z Rogowa, która już w
5. minucie prowadziła po
golu głową Przemysława
Szkatuły. Długo rogowianie
z prowadzenia się jednak nie
cieszyli, bo już 7 minut później gospodarze wyrównali.
Po rzucie wolnym do centry

najwyżej wyskoczył stoper
TOR-u Daniel Rychlik i głową wpakował piłkę do siatki.
W 32. minucie jak wyrzucona z autu piłka traﬁła do Piotra Sobotty, ten wepchnął ją
do bramki i gospodarze już
prowadzili 2:1. Przyszłość nie
zamierzała oddać meczu bez
walki i w 72. minucie padło
wyrównanie. Prostopadłe
podanie otrzymał Robert Żbikowski, który mając przed

sobą tylko bramkarza nie
pomylił się. Ostatnie słowo
należało jednak do gospodarzy. Na 10 minut przed końcem wykonywali rzut rożny,
po którym Przyszłość straciła
trzeciego gola. Tej straty nie
była już w stanie odrobić.
Po tej porażce Przyszłość
spadła z 2. miejsca na 6. Wyprzedził ją m.in. TOR, który
zajmuje miejsce 5. Szansa na
poprawienie nastrojów po
pierwszej porażce nadarzy
się 10 września. W Rogowie
Przyszłość podejmować będzie Szczakowiankę Jaworzno, klub który jeszcze kilka
lat temu występował w Ekstraklasie. Początek meczu o
godz. 17.00.
(art)

PO MECZU POWIEDZIELI

Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Wystarczyły aby nas pokonać w zasadzie tylko stałe fragmenty gry. Nie potraﬁliśmy się temu przeciwstawić, nie potraﬁliśmy temu zaradzić. Dlatego ta
porażka boli podwójnie. Raz, że pierwsza w tym sezonie, to jeszcze odniesiona w takich okolicznościach. Naprawdę mocno boli, kiedy przeciwnik wygrywa dzięki stałym fragmentom.

FOT. ARCHIWUM)

VII kolejka (03/04.09.2011)
Elana Toruń – Czarni Żagań
1:0
Energetyk ROW Rybnik – Ruch Zdzieszowice 0:1
Calisia Kalisz – Tur Turek
3:1
Chrobry Głogów – MKS Kluczbork
0:4
Raków Częstochowa – Bałtyk Gdynia
1:0
GKS Tychy – Nielba Wągrowiec
0:1
Górnik Wałbrzych – Zagłębie Sosnowiec 3:1
Bytovia Bytów – Chojniczanka Chojnice 3:2
Miedź Legnica – Jarota Jarocin
1:0

Robert Żbikowski strzela Przyszłości bramkę. Niestety kilka chwil
już po chwili TOR ponownie objął prowadzenie, którego już nie
oddał.

 PIŁKA NOŻNA – IV liga. Tak słabo drużyny z powiatu wodzisławskiego dawno nie zagrały.

Katastrofa w Marklowicach. Trener z Rydułtów u prezesa
Polonia Marklowice

0:5

Iskra Pszczyna

– Goście w zasadzie nie musieli
strzelać celnie na bramkę a prowadzili z nami 4:0 – denerwował się po
meczu Mieczysław Parzych, trener
Polonii. Pierwszą bramkę marklowiczanie stracili po samobójczym traﬁeniu Gabriela Szkatuły. Druga była z
kolei efektem rzutu karnego. Do kolejnych dwóch traﬁeń dla Iskry wydatnie przyczynił się młody bramkarz
Polonii Mateusz Cywka, który tak niefortunnie wybijał piłkę, że ta traﬁała

pod nogi rywali, a konkretnie Bogdana Pruska, który nie miał najmniejszych problemów ze skierowaniem
jej do bramki. Dopiero bramka na 5:0
padła bez pomocy zawodników Polonii. – Może zabrzmi to paradoksalnie,
ale do stanu 0:0 graliśmy całkiem dobre zawody. Stuprocentowe sytuacje
miał Młynek, czy Kobeszko. A potem
stała się tragedia, cztery bramki strzeliliśmy sobie praktycznie sami. Niestety konieczne są zmiany na pozycji
bramkarza. Młody Cywka nie potraﬁ
udźwignąć ciężaru gry na poziomie

Piotr Czop pomoże Odrze
Były trener bramkarzy Odry
w Ekstraklasie i w pierwszej
rundzie I ligi pomoże nowemu
klubowi z Wodzisławia. Piotr
Czop trenuje już bramkarzy w
II-ligowym Energetyku Rybnik.
Teraz będzie też pomagał w tre-

ningu bramkarzy KP Odry. To
spore wzmocnienie drużyny
Ireneusza Gabrysiaka, bowiem
Czop, który uczył się trenerskiego fachu w Niemczech jest jednym z lepszych specjalistów od
bramkarzy.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Puchar Polski Podokręgu Rybnik

Dwie Polonie,
Naprzód i Górnik grają dalej
Polonia Marklowice, Polonia
Łaziska, Naprzód Rydułtowy i
Górnik Radlin awansowały do
kolejnej rund Pucharu Polski.
31 sierpnia rozegrano II rundę pucharowych zmagań na
szczeblu Podokręgu Rybnik.
Najciekawsze spotkanie rozegrano w Świerklanach, gdzie
tamtejsza Forteca podejmowała sąsiada zza miedzy Polonię
Marklowice. Trenerzy obu
drużyn dali co prawda szansę
gry zmiennikom, ale i tak emo-

cji nie brakowało. W drużynie
Polonii z dobrej strony pokazał
się Dawid Kubica, który zdobył
dla swoje drużyny dwie bramki. Tym samym napastnik ten
potwierdził dobrą dyspozycję,
którą od początku sezonu prezentuje w meczach rezerw
Polonii. Trzecią bramkę dla
marklowiczan zdobył Adam
Stanek. Dla Fortecy dwukrotnie traﬁł Mariusz Gruszczyk.
Poniżej pozostałe wyniki spotkań II rund PP.
(art)

IV ligi – ocenił mecz trener Polonii.
Czarni Góral Żywiec

5:0

Naprzód Rydułtowy

Tak fatalnego startu Naprzodu w
lidze kibice tej drużyny z pewnością
się nie spodziewali. W sobotę drużyna Jana Furlepy przegrała 5 mecz z
rzędu. Martwi wysoki wynik, jeszcze
bardziej styl w jakim zagrała drużyna z Rydułtów. – O ile w poprzednich
meczach, mimo przegranych można
było się doszukiwać jakichś pozytywnych akcentów, dobrej gry, to w tym

meczu niestety nie zaprezentowaliśmy jako drużyna nic. Na pewno był
to najsłabszy nasz mecz w tym sezonie. Oddaliśmy go praktycznie bez
walki. Po drugiej straconej bramce
drużyna praktycznie się rozkleiła.
Pójdę do prezesa porozmawiać o tym
co dalej. Za wyniki biorę pełną odpowiedzialność. W pierwszej kolejności przyczyn porażek trzeba szukać
w swoim działaniu – powiedział po
meczu Jan Furlepa, trener Naprzodu
Rydułtowy.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Młodzi piłkarze Polonii Warszawa gościli w Wodzisławiu

Zagrali z młodymi warszawiakami
27 sierpnia rozegrali
towarzyskie spotkania
z piłkarzami Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego Odra Centrum
Wodzisław.
Rozegrano dwa mecze między drużynami z roczników
1999 i 1998. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną
Polonistów 5:2. Bramki dla
MKP zdobyli Mateusz Praszelik i Damian Obara.
W drugim spotkaniu zwycięstwo odnieśli wodzisławianie, pokonując Polonistów z
rocznika 1998 2:1 po golach
Dawida Dzióba i Ramona
Durczoka.
– Nasi piłkarze wypadli
całkiem dobrze na tle swoich
rówieśników z Warszawy. To
nie przypadek bo obecnie

FOT. ARTUR MARCISZ

(GRUPA ZACHODNIA)

TABELA

Nowiny WODZISŁAWSKIE
WODZISŁAW • wtorek, 6 września 2011 r.

Młodzi piłkarze MKP Odra Centrum w czasie meczu z APN
Knurów

mamy bardzo dobrą bazę do
trenowania piłki. Są orliki,
hale, dobre boiska trawiaste.
To wszystko ma wpływ na ich
rozwój – uważa Roman Zieliński, prezes MKP.
Kilka dni wcześniej młodzi

piłkarze rozegrali również
dwa spotkania ze swoimi rówieśnikami z Akademii Piłki
Nożnej w Knurowie. Młodsi zawodnicy wygrali 11:0 a
starsi przegrali 1:3.
(art)
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WODZISŁAW
• wtorek, 6 września
2011
r.
Nowiny WODZISŁAWSKIE
• wtorek,
6 września
2011 r.

KLASA OKRĘGOWA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

Derby w Zawadzie na remis,
te w Syryni dla Naprzodu
Górnik Radlin

2:2

V kolejka (03/04.09.2011)

Pogoń Imielin - Śląsk Świętochłowice
Orzeł Mokre - Sokół Orzesze
Rozwój II Katowice - Unia Bieruń Stary
Krupiński Suszec - LKS Bełk
Czarni Piasek - Ogrodnik Cielmice
MKS Lędziny - Sokół Wola
Unia Kosztowy - Concordia Knurów
GKS II Katowice - Stal Chełm Śląski

TABELA

1. Krupiński Suszec
5
2. Unia Bieruń Stary (Bieruń) 5
3. Concordia Knurów
5
4. GKS II Katowice
5
5. Orzeł Mokre (Mikołów)
5
6. Pogoń Imielin
5
7. Sokół Wola
5
8. Czarni Piasek
5
9. Unia Kosztowy (Mysłowice) 5
10. Śląsk Świętochłowice
5
11. Rozwój II Katowice
5
12. MKS Lędziny
5
13. Sokół Orzesze
5
14. Ogrodnik Cielmice
5
15. Stal Chełm Śląski
5
16. LKS Bełk
5

Granica Ruptawa

Bramki dla Górnika: Szweda (k), Pawelec,

Naprzód Zawada

0:0

Silesia Lubomia

Mecz mimo że zakończył się bezbramkowym remisem przyniósł licznie zebranym kibicom sporo emocji.
Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gości, którzy tylko własnej
nieskuteczności i dobrej postawie
bramkarza Naprzodu Romana Bindacza zawdzięczają to, że schodzili na
przerwę bez bramkowego łupu. Na
bramkę Naprzodu co chwilę sunęły
szybkie ataki, z kolei miejscowi mieli
problem z konstruowaniem akcji. Po
zmianie stron kibice również nie doczekali się bramek, a mecz miał nieco bardziej wyrównany przebieg. Na
boisku sporo iskrzyło. Goście nie kryli
pretensji do arbitra zawodów. – Okradł
nas z wygranej. Nie podyktował co
najmniej dwóch rzutów karnych.
Tak sędziować w tej lidze nie można
– nie krył zdenerwowania Bartłomiej
Socha, grający trener Silesii. – To były
kontrowersyjne sytuacje, nie wiem czy
były karne czy nie. Natomiast mamy
kilka uwag do arbitra. Silesia grała
bardzo agresywnie i sporo faulowała.
Przynajmniej w jednym przypadku
należała się czerwona kartka za faul
na naszym zawodniku, ale sędzia jej
nie pokazał – ripostował Robert Tkocz,
trener Naprzodu.
Jedność Jejkowice

2:1

Górnik Pszów

Bramka dla Górnika: Grasman

Do przerwy w Jejkowicach utrzymywał się bezbramkowy remis. Po zmianie stron do głosu doszli gospodarze,
którzy wyszli na prowadzenie. W 60.
minucie wyrównał Zbigniew Grasman, który traﬁł do bramki głową po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 80.
minucie sytuacja gości skomplikowała
się po 2 żółtej kartce dla strzelca bramki Grasmana. Miejscowi grali do końca
i w 88. minucie wykorzystali osłabienie

17-3
14-5
10-6
12-4
12-12
11-6
8-11
9-8
8-8
3-12
8-12
6-11
6-11
7-10
7-13
9-15

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
Śląsk Świętochłowice – Stal Chełm Śląski, Concordia Knurów – GKS II Katowice, Sokół Wola
– Unia Kosztowy (Mysłowice), Ogrodnik Cielmice (Tychy) – MKS Lędziny, LKS Bełk – Czarni
Piasek, Unia Bieruń Stary (Bieruń) – Krupiński
Suszec, Sokół Orzesze – Rozwój II Katowice,
Pogoń Imielin – Orzeł Mokre (Mikołów).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

V kolejka (03/04.09.2011)

Górki Śląskie – Krzyżanowice
Czyżowice – Pietrowice Wielkie
Nędza – Rymer Rybnik
Syrynia – Gorzyce
Jejkowice – Pszów
Radlin – Ruptawa
Świerklany – Rafako Racibórz
Zawada – Lubomia

FOT. ARTUR MARCISZ

Mieszanką nastrojów uraczyła drużyna Górnika Radlin swoich kibiców.
W 25. minucie po faulu Dawda Pędzicha w polu karnym sędzia odgwizdał
rzut karny. Jego skutecznym wykonawcą został Klaudiusz Szweda. W kolejnych minutach więcej do powiedzenia
mieli goście. Wyrównanie padło jeszcze przed przerwą, a po zmianie stron
goście przejęli inicjatywę i wyszli na
prowadzenie. Kiedy wydawało się, że
mecz zakończy się porażką Górników,
w 88. minucie miejscowi wykonywali
rzut wolny. Do piłki podszedł Jarosław
Pawelec. Piłka po jego uderzeniu odbiła się jeszcze od jednego z zawodników
i wpadła do bramki. – No cóż, kiedy się
goni wynik, to trzeba być szczęśliwym
z tego, że się udało go dogonić. I tak też
traktuję ten remis, tym bardziej, że w
drugiej połowie rywal przejął inicjatywę. W pierwszej z kolei to my mieliśmy
do powiedzenia więcej, więc wynik
jest chyba sprawiedliwy – mówi Dawid Dylich, trener Górnika.

15
15
12
11
9
8
7
7
6
4
4
4
4
3
3
2

4:0
3:0
1:2
4:1
2:0
1:1
0:2
3:0

TA B E L A

Kibice w Zawadzie mimo braku bramek obejrzeli ciekawe spotkanie

rywala, zadając Górnikowi decydujący
cios. – Byliśmy zespołem, który może
miał więcej z gry, tworzył sytuacje
bramkowe. To rywal jednak podszedł
do dzisiejszego meczu z niesamowitą
determinacją i walką, której nam zabrakło i wygrał zasłużenie. Niektórzy
zawodnicy w mojej drużynie myśleli
chyba, że skoro wygrali 4 mecze to ten
też wygrają – mówi Tomasz Gajewski,
trener Górnika.
Naprzód Syrynia

2:1

nany. Czarni to najlepsza drużyna
z jaką do tej pory w tym sezonie się
mierzyliśmy – przyznał Bogdan Kałuża, drugi trener Naprzodu. – Trzeba
przyznać, że Syrynia prezentowała
się dobrze. Nie wiem jednak skąd się
wzięły te karne. Może upał wpłynął
tak na postawę arbitrów. Jesteśmy
przez to rozgoryczeni i zawiedzeni,
bo na porażkę nie zasłużyliśmy – powiedział Jan Adamczyk, trener. Czarnych.

Czarni Gorzyce

Bramki: Halszka 2 (k)

Spotkanie lidera z Czarnymi przyniosło sporo emocji. Dość niespodziewanie lepiej zaczęli goście, którzy
potwierdzili swoją dobrą grę bramką w 36. minucie. Doskonałe podanie
Dawida Skrzyszowskiego wykorzystał Przemysław Pawliczek i w Syryni pachniało niespodzianką. Już kilka
chwil po zmianie stron gospodarze
mieli doskonałą okazję do wyrównania. Sędzia podyktował bowiem rzut
karny dla Syryni. Do piłki podszedł
Roman Szymiczek, ale jego strzał zatrzymał Beniamin Jastrzębowski. W
55. minucie nie było już jednak odwołania i po jednej z akcji Naprzodu
napastnik tej drużyny Dariusz Halszka doprowadził do remisu. Niespełna
10 minut później sędzia dopatrzył się
faulu w polu karnym na Mateuszu
Plecnerze i podyktował kolejny rzut
karny. Do piłki podszedł Halszka.
Ten nie dał bramkarzowi Czarnych
żadnych szans. Kiedy minutę później
czerwoną kartkę (po drugiej żółtej)
obejrzał napastnik Czarnych Mirosław Pawlusiński, stało się jasne, że
Naprzodowi będzie niezmiernie ciężko wydrzeć zwycięstwo. – Myślę, że
mecz był bardzo ciekawy i wyrów-

Naprzód Czyżowice

4:2

Start Pietrowice

Bramki dla Naprzodu: Sosna, Mandera 2(k), Buko

Do przerwy prowadzili goście i
wydawało się, że kiepska seria Naprzodu 4 porażek z rzędu zostanie
przedłużona. Sytuacja zmieniła się
po zmianie stron. Najpierw Artur
Sosna wepchnął piłkę do bramki po

dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a
chwilę później z rzutu karnego (zagranie ręką) podwyższył Rafał Mandera. Kiedy na 3:1 traﬁł Mateusz
Buko, stało się jasne, że drużynie
Naprzodu krzywda już nie powinna się w tym meczu zdarzyć. W 86.
minucie goście po stałym fragmencie gry zmniejszyli jednak straty do
jednej bramki i zrobiło się nerwowo,
tym bardziej, że Start poczuł szansę
na remis. Już w doliczonym czasie
gry przyjezdni zostali skontrowani
a wynik ustalił Mandera. – Myślę, że
zwycięstwo wprowadzi w nasze szeregi nieco spokoju i drużyna wróci na
odpowiednie tory. To dla nas bardzo
ważne zwycięstwo, dzięki któremu
zaczniemy, mam nadzieję, grać tę
piłkę którą potraﬁmy – mówi Antoni Jeleń, trener Naprzodu.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa IV

Carbo rozbite w Połomi
Płomień Połomia

6:0

Carbo Gliwice

Bramki: Moczała 3, Ośliźlok 3 (k)

Po kilku wysoko przegranych spotkaniach kibice w Połomi liczyli wreszcie na przełamanie swoje drużyny.
Moment wydawał się idealny, wszak
Carbo, spadkowicz z IV ligi, zajmował przed meczem odległe miejsce.
Przebieg spotkania spełnił oczekiwania kibiców. Już do przerwy Płomień
prowadził 3:0 po dwóch bramkach
Łukasza Moczały i jednej Marcina
Ośliźloka. Na uwagę zasługuje bramka na 3:0 zdobyta przez Moczałę z rzu-

tu wolnego bitego z odległości około
30 metrów. Po zmianie stron Płomień
nie zwalniał tempa i dopisał kolejne 3
bramki. Łupem bramkowym ponownie podzielili się Moczała i Ośliźlok,
który w drugiej odsłonie traﬁł dwukrotnie, ostatnią bramkę strzelając
z rzutu karnego (po zagraniu ręką
rywala w polu karnym). – Myślę, że
wynik w zupełności odzwierciedla to
co działo się na boisku. W końcu miałem do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Oczekujemy, że ten mecz okaże
się dla nas przełomowy – mówi Rafał
Kubów, trener Płomienia.
(art)

1. Syrynia
2. Świerklany
3. Pszów
4. Nędza
5. Jejkowice
6. Rafako Racibórz
7. Lubomia
8. Zawada
9. Ruptawa
10. Krzyżanowice
11. Radlin
12. Gorzyce
13. Czyżowice
14. Rymer Rybnik
15. Pietrowice Wielkie
16. Górki Śląskie

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0:5 (0:1)
4:2 (0:1)
2:1 (0:0)
2:1 (0:1)
2:1 (1:0)
2:2 (1:2)
7:0 (3:0)
0:0
15
12
12
10
9
9
8
7
7
6
5
5
3
3
3
1

20:4
22:5
11:4
13:5
7:9
6:9
11:7
10:6
8:8
9:11
9:9
5:6
8:21
6:15
5:17
3:17

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
Pszów – Syrynia (sb 11:00), Rafako Racibórz
– Pietrowice Wielkie (sb 17:00), Krzyżanowice – Zawada (sb 17:00), Gorzyce – Czyżowice (sb 17:00), Ruptawa – Górki Śląskie (sb
17:00), Rymer Rybnik – Jejkowice (sb 17:00),
Świerklany – Radlin (nd 17:00), Lubomia
– Nędza (nd 17:00).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 4)

V kolejka (03/04.09.2011)

MOSiR Sparta Zabrze – Jedność Przyszowice 2:4
Fortuna Gliwice – KS 94 Rachowice
3:3
Tempo Paniówki – Gwarek Zabrze
2:1
Płomień Połomia – Carbo Gliwice
6:0
Orzeł Miedary – Piast II Gliwice
4:2
Silesia Miechowice – Polonia II Bytom
1:3
ŁTS Łabędy – Ruch II Radzionków
5:0
Gazobudowa Zabrze – Tarnowiczanka Stare
Tarnowice
3:2

TABELA

1. Tempo Paniówki
2. Orzeł Miedary
3. Polonia II Bytom
4. Gwarek Zabrze
5. Gazobudowa Zabrze
6. KS 94 Rachowice
7. Fortuna Gliwice
8. Jedność 32 Przyszowice
9. Tarnowiczanka Tarnowice
10. Płomień Połomia
11. ŁTS Łabędy
12. Silesia Miechowice
13. Ruch II Radzionków
14. Carbo Gliwice
15. MOSiR Sparta Zabrze
16. Piast II Gliwice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12
11
11
10
9
8
8
8
6
6
5
4
4
3
3
3

12-7
9-3
19-6
8-4
10-4
9-7
14-9
8-7
5-7
11-15
11-9
7-13
3-14
2-16
7-11
9-12

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
Gazobudowa Zabrze – Ruch II Radzionków, Polonia II Bytom – ŁTS Łabędy, Piast II Gliwice
– Silesia Miechowice, Carbo Gliwice – Orzeł
Miedary, Gwarek Zabrze – Płomień Połomia, KS
94 Rachowice – Tempo Paniówki, Jedność 32
Przyszowice – Fortuna Gliwice, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice – MOSiR Sparta Zabrze.
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A KLASA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa A, Podokręg Racibórz

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

V kolejka (03/04.09.2011)
6:0 (3:0)
0:0
2:2 (2:1)
3:1 (1:0)
4:1 (2:1)
2:0 (0:0)
1:0 (0:0)
0:3 (0:3)

Dzimierz – Turza Śląska
Krzanowice – Nieboczowy
Cyprzanów – Krzyżkowice
Kuźnia Raciborska – Gamów
Buków – Ocice Racibórz
Ruda Kozielska – Nowa Wieś
Gaszowice – Rudy
Kornowac – Tworków

TA B E L A

1. Ruda Kozielska
2. Tworków
3. Gaszowice
4. Cyprzanów
5. Kuźnia Raciborska
6. Dzimierz
7. Krzanowice
8. Buków
9. Rudy
10. Nowa Wieś
11. Turza Śląska
12. Nieboczowy
13. Krzyżkowice
14. Gamów
15. Kornowac
16. Ocice Racibórz

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Nowiny WODZISŁAWSKIE
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15
11
11
11
10
9
8
7
6
6
6
5
4
4
0
0

17:6
11:2
10:4
11:7
14:8
15:6
7:5
13:9
8:7
6:9
5:16
3:4
8:14
8:16
3:14
3:15

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
Dzimierz – Krzanowice (sb 16:00), Nowa Wieś
– Cyprzanów (sb 16:00), Krzyżkowice – Gaszowice (sb 16:00), Nieboczowy – Kornowac
(nd 15:00), Gamów – Buków (nd 15:30),
Rudy – Kuźnia Raciborska (nd 15:30), Ocice
Racibórz – Turza Śląska (nd 16:00), Tworków
– Ruda Kozielska (nd 16:00).

A KLASA

Unia rozbita w Dzimierzu, remisy Odry i Naprzodu
LKS Dzimierz

6:0

Unia Turza

Już do przerwy gospodarze prowadzili 3:0 i było jasne, że tylko cud
może uratować Unię przed stratą
punktów. Cudu nie było, były za to kolejne 3 bramki dla gospodarzy i Unia
wyjechała z Dzimierza ze sporym
bagażem złych doświadczeń. – Rozjechali nas bez mydła. Przeszliśmy
praktycznie obok meczu – nie krył
rozczarowania Mirosław Karpiuk,
trener Unii. – Brakowało nam kilku
kluczowych zawodników. Młodzież
niestety nie podołała zadaniu. Pretensji nie można mieć do najmłodszego
u nas zawodnika Piotra Sitka, który
jako jedyny starał się zagrażać bramce rywala.
KS 1905 Krzanowice

0:0

Odra Nieboczowy

Najlepszej sytuacji w meczu nie
wykorzystał Czesław Ochwat. W
63. minucie meczu zawodnik Odry

podszedł do rzutu karnego, ale jego
uderzenie obronił bramkarz Krzanowic. – Szkoda bo myślę, że o tę jedną
bramkę byliśmy lepsi. Z dobrej strony
pokazał się bramkarz rywala, który
kilka razy nas zatrzymał. Z drugiej
strony trzeba też przyznać, że drużyna Krzanowic również miała swoje
okazje, więc i z tego jednego punktu
trzeba być zadowolonym. Ogólnie
po pierwszych kolejkach widać, że
brakuje nam skuteczności. Mam
nadzieję, że w końcu się to odwróci
i zaczniemy strzelać więcej bramek –
mówi Piotr Szlezinger, trener Odry.
LKS Cyprzanów

2:2

z Krzyżkowic będzie ciężko odrobić
straty. Ta miała jednak w swoich
szeregach Wojciecha Gajdę. Jeszcze
przed przerwą zamknął z prawej strony dośrodkowanie i zdobył wślizgiem
kontaktowego gola. Po przerwie Gajda najlepiej odnalazł się w zamieszaniu pod bramką rywala i drugi raz
wpisał się na listę strzelców. – Oczywiście cieszymy się z tego, że udało
nam się wyrównać, ale też odczuwamy pewien niedosyt, bo z przebiegu meczu uważam mieliśmy lepsze
okazje – mówi Błażej Sitko, trener
Naprzodu. Na remis jednak zbytnio
nie narzeka, bo od 70. minuty jego
drużyna grała w osłabieniu po tym
jak czerwoną kartkę za niesportowe
zachowanie obejrzał Mariusz Gajda.

Naprzód Krzyżkowice

Najpierw bramkarz gości został
zaskoczony bezpośrednim strzałem
z rzutu wolnego (dośrodkowania nie
przecięli ani obrońcy Naprzodu, ani
napastnicy Cyprzanowa) a później
błędem własnej defensywy. Wydawało się, że przy stanie 2:0 drużynie

Wypoczynek Buków

4:1

Ocice Racibórz

Bramki dla Wypoczynku: Kubica, Zając 2, Zagórski,

wykorzystał Kamil Kubica, który głową pokonał bramkarza Ocic. Chwilę
później rywale wyrównali, ale już w
24. minucie ponownie Wypoczynek objął prowadzenie po tym jak
Michał Zając najsprytniej zachował
się w podbramkowym zamieszaniu.
Na kolejne gole kibice musieli długo
czekać. Dopiero w 83. minucie sytuację uspokoił Daniel Zagórski, który
po podaniu Kubicy wyszedł sam na
sam z bramkarzem gości i okazji nie
zmarnował. Wynik ustalił w końcówce Zając dobijając strzał jednego
ze swoich kolegów. – Wbrew temu
co mówi wynik nie był to dla nas łatwy mecz. Przy stanie 2:1 przeciwnik
groźnie atakował i dopiero 3 bramka
dla nas uspokoiła sytuację. Na pewno Ocice są lepszym zespołem niż
wskazuje na to ich pozycja w tabeli
– powiedział po meczu Adam Kubica, trener Wypoczynku.

Już w 6. minucie dośrodkowanie

(art)

(PODOKRĘG RYBNIK)

IV kolejka (03/04.09.2011)

TABELA

1. Płomień Ochojec
2. Pierwszy Chwałowice
3. Gwiazda Skrzyszów
4. Olza Godów
5. Polonia Łaziska
6. KS Wielopole
7. TKKF Zuch Orzepowice
8. MKS 32 Radziejów
9. Start Mszana
10. TKKF Jedność Grabownia
11. Górnik Czerwionka
12. LKS Rój
13. Borowik Szczejkowice
14. LKS Skrbeńsko
15. KP Kamień
16. Orzeł Jankowice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
10
10
10
7
6
6
4
3
3
3
3
2
1
0

0:2
0:2
5:1
1:4
3:0
2:1
1:2
1:0

16-4
8-1
8-2
6-3
13-4
6-5
11-12
7-7
12-7
11-10
9-16
2-5
7-15
3-7
2-11
4-16

ZAPOWIEDZI
V kolejka (10/11.09.2011)
LKS Skrbeńsko – Orzeł Jankowice, Borowik
Szczejkowice – Olza Godów, TKKF Jedność
Grabownia – Start Mszana, KS Wielopole
– Gwiazda Skrzyszów, Płomień Ochojec – Polonia Łaziska Rybnickie, MKS 32 Radziejów
– Górnik Czerwionka, Pierwszy Chwałowice –
TKKF Zuch Orzepowice, LKS Rój – KP Kamień.

B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

V kolejka (03/04.09.2011)
12:2 (7:1)
6:0 (3:0)
2:5 (1:3)
3:2 (1:1)
1:2 (0:1)
4:0 (2:0)
4:3 (2:0)
4:0 (1:0)

Borucin – Siedliska
Chałupki – Płonia Racibórz
Zabełków – Pawłów
Pstrążna – Samborowice
Brzezie – Studzienna
Bieńkowice – Gaszowice II
Lyski – Rzuchów
Markowice – Pietraszyn

TA B E L A

1. Studzienna
2. Borucin
3. Chałupki
4. Pawłów
5. Pstrążna
6. Brzezie
7. Zabełków
8. Bieńkowice
9. Lyski
10. Samborowice
11. Markowice
12. Rzuchów
13. Płonia Racibórz
14. Gaszowice II
15. Pietraszyn
16. Siedliska

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
12
10
10
10
8
8
7
6
6
6
4
4
4
3
3

16:7
36:9
17:5
13:9
12:10
14:10
15:12
14:10
10:16
12:17
9:6
13:20
2:13
5:17
9:20
7:23

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (10/11.09.2011)
Pietraszyn – Zabełków (sb 16:00), Studzienna
– Bieńkowice (sb 16:00), Chałupki – Borucin (sb 16:00), Płonia Racibórz – Pawłów (nd
15:30), Samborowice – Brzezie (nd 16:00),
Rzuchów – Markowice (nd 16:00), Gaszowice II – Lyski (nd 16:00), Siedliska – Pstrążna
(nd 16:00).

 PIŁKA NOŻNA – Klasa A, Podokręg Rybnik

Gwiazda w górę, Start coraz niżej
Polonia Łaziska

3:0

Energetyk II Wielopole

Bramki: Piechaczek, Oślizło, Glenc

Lepiej spotkanie dla gospodarzy
ułożyć się nie mogło. Już w 3. minucie Łukasz Szkatuła idealnie wypuścił
w uliczkę Kamila Piechaczka, a ten
mimo asysty obrońcy umieścił piłkę
tuż przy lewym słupku. Gospodarze
dominowali, grali ciekawą piłkę. Drużyna Energetyka, w której grało kilku
graczy pierwszego zespołu II-ligowca,
m.in. Szymon Jary nie bardzo miała
pomysł jak sobie poradzić z gospodarzami. Kwadrans przed końcem meczu defensywa gości skapitulowała po
raz drugi. Do dośrodkowania z rzutu
rożnego najwyżej wyskoczył Wojciech Oślizło, a drugą asystę zapisał
na koncie Szkatuła. Dzieła zniszczenia dokończył Marcin Glenc, który po
nieudanej pułapce offsajdowej uciekł
obrońcom rywala i wykończył sytuację jeden na jeden. – Dziś zagraliśmy
naprawdę dobre zawody, a wynik w
zupełności potwierdza naszą dominację. Coraz więcej chłopców chodzi
na treningi, a że potencjał ci piłkarze
mają, to i gra jest coraz lepsza – mówi
Roman Zieliński, trener Polonii.
Olza Godów

1:0

LKS Skrbeńsko

Bramka: samobójcza (Łaciok)

Jedyna bramka w derbach gminy
Godów padła w 25. minucie meczu.
Jeden z obrońców drużyny Skrbeńska
Krzysztof Łaciok nie porozumiał się ze
swoim bramkarzem i umieścił piłkę w
siatce. Więcej goli kibice nie obejrzeli,
mimo kilku dobrych okazji szczególnie ze strony gospodarzy. Olza nie wykorzystała gry w przewadze po tym
jak zawodnik Skrbeńska Artur Głód
obejrzał czerwoną kartkę. – Zagraliśmy bardzo nieskutecznie. Z drugiej
strony z bardzo dobrej strony pokazał
się bramkarz Skrbeńska Paweł Pieczka, który został wypożyczony do tej
drużyny właśnie z Olzy. Myślę, że to
głównie dzięki niemu mecz zakoń-

czył się wynikiem tylko 1:0 – mówi
Adrian Konieczny, trener Olzy. – W
pierwszej połowie staraliśmy się być
równorzędnym przeciwnikiem dla
Olzy, po zmianie stron gospodarze
dominowali. Na pewno nie pomogła
nam decyzja sędziego o czerwonej
kartce dla naszego zawodnika. Ta
kartka to zupełne nieporozumienie.
Na pewno się nie należała – mówi
Wiesław Herda, trener Skrbeńska.
Gwiazda Skrzyszów

2:1

Jedność Grabownia

Bramki dla Gwiazdy: Woźnica 2

W 15. minucie błąd obrony Gwiazdy wykorzystali przyjezdni, którzy
tym samym wyszli na dość niespodziewane prowadzenie. Długo się
nim nie cieszyli, bo już w 20. minucie
wyrównanie Gwieździe dał Mateusz
Woźnica, który dostał piłkę przed polem karnym i z linii 16 metra uderzył
nie do obrony. Jeszcze przed przerwą
Woźnica skopiował swój wyczyn i
zdobył niemal identyczną bramkę.
Po zmianie stron kibice nie obejrzeli już więcej goli. – Wygrywamy co
oczywiście cieszy, a jak dojdą kontuzjowani zawodnicy to powinno być
jeszcze lepiej. Na dziś największą naszą bolączką jest brak skuteczności i
nad tym musimy popracować – mówi
Piotr Dróżdż, trener Gwiazdy.
Start Mszana

1:2

Borowik Szczejkowice

Bramka dla Startu: Kindalski

Kryzys w Mszanie. Start przegrał
z najsłabszą do tej pory drużyną ligi
i jest to przegrana nieprzypadkowa.
Od kilku meczy drużyna nie prezentuje się najlepiej. W sobotę przegrywała już po 15 minutach. Goście
wykonywali rzut wolny, bramkarza
Startu ubiegł zawodnik Borowika i
umieścił piłkę w siatce. Po zmianie
stron sytuacja gospodarzy skomplikowała się jeszcze bardziej po tym jak
bramkarz Adrian Henkel faulował zawodnika gości przed polem karnym

FOT. ARTUR MARCISZ

Orzeł Jankowice – LKS Rój
KP Kamień – Pierwszy Chwałowice
TKKF Zuch Orzepowice – MKS 32 Radziejów
Górnik Czerwionka – Płomień Ochojec
Polonia Łaziska Rybnickie – KS Wielopole
Gwiazda Skrzyszów – TKKF Grabownia
Start Mszana – Borowik Szczejkowice
Olza Godów – LKS Skrbeńsko

Zawodnicy Polonii często nękali obronę Energetyka, kierowaną przez Szymona
Jarego (przy piłce)

i za to zagranie sędzia wyrzucił go z
boiska. Jako, że na ławce nie było rezerwowego zawodnika, to w bramce
stanął stoper. Ten nie był w stanie
zapobiec utracie drugiej bramki. W
tej sytuacji gol Arkadiusza Kindalskiego niewiele mógł zmienić. – Na
dzień dzisiejszy nasza gra wygląda

tragicznie. Brakuje zaangażowania.
Może mamy piłkarzy, którzy potraﬁą
grać, ale nie chce się im biegać. To też
efekt słabej frekwencji na treningach
– mówi Andrzej Wiśniowski, trener
Startu. Wiśniowski po meczu poddał
się do dymisji, ale ta nie została przyjęta.
(art)
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B KLASA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa B, Podokręg Rybnik

Gołkowice mają lidera. Zabójczo skuteczny Wicher
KS 27 Gołkowice

4:0

Dąb Dębieńsko

Bramki: Baranek 2, Pawłowski 2

Gospodarze całkowicie zdominowali pierwszą połowę. Już w 8. minucie szybką kontrę zespołu wykończył
Kamil Baranek. Kilka chwil później
ten sam zawodnik podwyższył na
2:0, a jeszcze przed przerwą kolejnego gola zdobył Marcin Pawłowski.
Po zmianie stron zadowoleni spokojnym prowadzenie gospodarze zagrali
z mniejszym zaangażowaniem, toteż
na bramkę kibice musieli czekać aż
do 80. minuty. Traﬁenie padło łupem
Pawłowskiego. – Zagraliśmy bardzo
dobrą pierwszą połowę i słabszą drugą. Wysokie prowadzenie najwyraźniej rozkojarzyło moich zawodników,
bo po przerwie nie prezentowali się

już tak dobrze – mówi Piotr Łyczko,
trener Gołkowic. Jego drużyna po remisie i trzech wygranych zajmuje już
pierwsze miejsce w tabeli. Kibice w
Gołkowicach liczą, że nie odda go już
do końca sezonu.
Forteca II Świerklany

3:2

Polonia II Marklowice

Bramki dla Polonii: Skatuła, Kroemer (k)

Od początku przewagę osiągnęli
gospodarze, ale długo Polonia dzielnie się broniła. Do tego w 32. minucie pierwszy celny strzał na bramkę
przyniósł jej gola. Po dalekim wybiciu
do piłki na 25 metrze dopadł Adam
Skatuła i potężnym strzałem z pierwszej piłki w samo okienko wyprowadził Polonię na prowadzenie. Tyle,
że jeszcze przed przerwą gospoda-

rze zdołali wyrównać, a po przerwie
wbili kolejne 2 gole. W tej sytuacji
niewiele pomogła bramka Karola
Kroemera zdobyta z rzutu karnego,
za faul na Szymonie Wacławiku. –
Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy, którzy tak nas
przycisnęli, że jakby prowadzili 4:0,
to nie moglibyśmy mieć pretensji. Po
przerwie mecz się wyrównał, ale wynik trzeba określić jako sprawiedliwy
– mówi Bartłomiej Matysek, trener
Polonii.

5:0

Wicher Wilchwy

LKS Baranowice

Bramki dla Wichra: Kuczmarski, Piełka 3, Jurek

Kolejny festiwal strzelecki Wichra.
Co ciekawe wszystkie bramki padły
dopiero w drugiej połowie. Tym ra-

zem tęgie lanie rozpoczął Wojciech
Kuczmarski, który wykorzystał dobre podanie Marcina Hoszka. Na
2:0 podwyższył Krzysztof Piełka, a na
3:0 Paweł Jurek, który umieścił piłkę
w siatce głową po dośrodkowaniu
z rzutu rożnego. Kolejnego gola ponownie zdobył Piełka, który chwilę
później skompletował klasycznego
hatrika, wykorzystując nonszalancką grę defensywy rywala. – Do przerwy mecz był dość wyrównany, ale
jak już traﬁliśmy, to potem drużyna
zaprezentowała koncert gry. Chłopcy powoli rozumieją to czego od nich
wymagam. A myślę, że będzie jeszcze lepiej, jak niektórzy zawodnicy
wrócą z urlopów.
(art)

(PODOKRĘG RYBNIK)

IV kolejka (03/04.09.2011)
Forteca II Świerklany – Polonia II Marklowice 3:2
KS 27 Gołkowice – Dąb Dębieńsko
4:0
Górnik Boguszowice – Orzeł Palowice
2:2
Sygnały Gotartowice – Polonia Niewiadom 3:1
KS Szczerbice – Iskra Rowień
5:0
Ruch Stanowice – Żar Szeroka
2:4
Wicher Wilchwy – LKS Baranowice
5:0

TABELA

1. KS 27 Gołkowice
2. Sygnały Gotartowice
3. Polonia II Marklowice
4. Żar Szeroka
5. KS Szczerbice
6. Wicher Wilchwy
7. Iskra Rowień
8. Forteca II Świerklany
9. Orzeł Palowice
10. Górnik Boguszowice
11. Ruch Stanowice
12. Polonia Niewiadom
13. Dąb Dębieńsko
14. LKS Baranowice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
9
9
7
7
7
6
4
4
4
3
0
0

13-4
12-5
12-4
12-7
8-3
15-7
4-7
7-6
5-10
5-12
5-10
9-10
2-12
3-15

ZAPOWIEDZI
V kolejka (10/11.09.2011)
Żar Szeroka – Forteca II Świerklany, Iskra Rowień – Ruch Stanowice, Polonia Niewiadom
– KS Szczerbice, Wicher Wilchwy – Sygnały
Gotartowice, Orzeł Palowice – LKS Baranowice, Dąb Dębieńsko – Górnik Boguszowice, Polonia II Marklowice – KS 27 Gołkowice.

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

I kolejka (03/04.09.2011)

 PIŁKA NOŻNA – Dokończenie ze str. 19

 SIATKÓWKA – Turniej „Pożegnanie Lata”

Zobacz Zorzę w akcji Goście z Wodzisławia byli wyraźnie lepsi
przed sezonem
września, na hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr
8 w Wodzisławiu. Pierwsze
spotkanie rozpocznie się już
o godz. 10.00, a zagrają w nim
Zorza z Jedynką Rybnik. O
11.30 zmierzą się Victoria Lubliniec z MOSM-em Tychy.
Przegrani tych pojedynków
stoczą między sobą pojedynek
o 3. miejsce, który rozpocznie
się o godz. 13.00. Finał turnieju
zaplanowano na godz. 14.30.
Organizatorzy zapowiadają
atrakcje dla kibiców. W tym
konkursy oraz poczęstunek
żołnierską grochówką.
(art)

 BRYDŻ – III turniej o puchar burmistrza

FOT. TOMASZ RAUDNER

Miejscowi na podium

Zwycięzcy z pucharami Aleksander Sejud i Jerzy Ujma

15 par rywalizowało w III
turnieju brydżowym o puchar burmistrza miasta Rydułtowy. Zmagania odbyły
się 3 września w piwiarni
Warka. W kilkugodzinnym
boju najlepsza okazała się jastrzębsko-żorska para Aleksander Sejud – Jerzy Ujma,

która zdobyła 267,71 pkt. Drugie miejsce wywalczył duet z
Raciborza Eryk Hamerski –
Ryszard Ryszka (263,43 pkt),
a trzecie rydułtowicy Jerzy
Jankowski – Henryk Mańka
(255,95 pkt).
(tora)

TABELA

1. Kobyla
2. Zawada Książęca
2. Czernica
4. Bogunice
5. Babice
6. Rudnik
7. Adamowice
7. Raszczyce
9. Jankowice
10. Grzegorzowice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

6:1
3:2
3:2
2:1
1:1
1:1
2:3
2:3
1:2
1:6

ZAPOWIEDZI
II kolejka (10/11.09.2011)
Adamowice – Rudnik (sb 16:00), Kobyla
– Czernica (nd 15:00), Bogunice – Babice
(nd 15:00), Jankowice – Grzegorzowice (nd
15:00), Raszczyce – Zawada Książęca (nd
16:00).

FOT. MAREK GRECICHA

Siatkarki i władze III-ligowego klubu siatkarskiego Zorza
Wodzisław zapraszają na turniej kobiecej piłki siatkowej
„Pożegnanie Lata”. Turniej
ten będzie doskonałą okazją
do zapoznania się z formą wodzisławskich siatkarek, które
już 17 września rozpoczną ligowe zmagania.
W turnieju wezmą udział
wszyscy medaliści III ligi z
ubiegłego sezonu – Victoria
Lubliniec, MOSM Tychy i gospodynie MKS Zorza – oraz
tegoroczny trzecioligowy beniaminek Jedynka Rybnik.
Turniej odbędzie się 10

1:1 (0:1)
3:2 (2:2)
1:2 (1:0)
1:6 (1:4)
3:2 (2:2)

Rudnik – Babice
Zawada Książęca – Adamowice
Jankowice – Bogunice
Grzegorzowice – Kobyla
Czernica – Raszczyce

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

I kolejka (03/04.09.2011)

Mecz Piasta Leszczyny z Odrą oglądało sporo kibiców. Szkoda, że nie wszyscy byli zainteresowani
tym co działo się na boisku.

Jak w obliczu okołomeczowych emocji wyglądało
spotkanie Odry z Piastem?
Bardzo blado. Jedyna bramka, strzelona z rzutu wolnego
przez Wojciecha Błaszczyka,
dała wodzisławianom prowadzenie już w połowie pierwszej części gry. Niefortunnie
zachował się bramkarz gospodarzy, który dostał piłkę
niemal „za kołnierz” i tym sposobem Odra prowadziła 1:0. I
wynik, mimo kilku mniej lub
bardziej ambitnych prób z obu
stron, się nie zmienił. Aktywni
w szeregach Odry byli najbardziej wysunięci zawodnicy,
z Mateuszem Marcolem na
czele, jednak Mateusz Kluczniok, bramkarz Piasta, oprócz
kiksy przy wspomnianym już

KS Piast Leszczyny

0:1

KP Odra 1922 Wodzisław

Bramka: Wojciech Błaszczyk
Odra Wodzisław: Krzywodajć, Klimek, Bugajski, Cichy, Demus, Fira, Bobrzyk (46.
Powichrowski), Psota, Błaszczyk, Jasiak (85. Kosiński), Marcol (80. Biernat).
KARTKI: Stopa, Musił - Powichrowski.

rzucie wolnym, solidnie bronił
bramki gospodarzy. Odra przeważała, momentami bardzo
wyraźnie, jednak nie potraﬁła
przewagi przekuć na bramki.
Piast rozgrywał piłkę chaotycznie, jednak w obu drużynach
widać było brak zgrania i nerwowość. Choć niektóre rajdy
skrzydłami Odry mogły się
podobać, przeważnie rozbijały
się o obrońców gospodarzy. Ci
zaś nie mieli zbytnio pomysłu
jak piłkę z własnej połowy wy-

prowadzić. Mecz zakończył się
ostatecznie jednobramkowym
zwycięstwem drużyny z Wodzisławia. – Widać, że było
jeszcze nerwowo, ale ta młoda
drużyna robi postępy. Potraﬁliśmy zdobyć prowadzenie i
je utrzymać, byliśmy lepsi i
przeważaliśmy przez znaczną
część spotkania. Za to należą
się pochwały – powiedział po
meczu – Ireneusz Gabrysiak,
trener Odry Wodzisław.
(mark)

0:9 Czarne Gorzyce

 PIŁKA NOŻNA – II Liga kobiet

Rekord Bielsko-Biała

Czarne rozbiły Rekord

Bramki: Kaletka 3, Gałuszka 2, Tlałka 2, Szymanowska, Kamczyk

W drugim spotkaniu II ligi
piłkarskiej kobiet drużyna
Czarnych Gorzyce rozbiła na
wyjeździe Rekord Bielsko-Biała. Do przerwy gospodynie dość dobrze broniły się na
swoim boisku i straciły tylko
dwie bramki po traﬁeniach
Nikoli Kaletki i Agnieszki
Gałuszki. Prawdziwy grad
goli padł po zmianie stron.

(art)

Festiwal strzelecki rozpoczęła już w 47. minucie Angelika
Tlałka, która traﬁła również
na 8:0. Dwie bramki dołożyła
Kaletka, po jednej Gałuszka,
Aneta Szymanowska i Ewelina Kamczyk. – Po przerwie
zmieniliśmy nieco założenia
i worek z bramkami się rozwiązał. Prawdziwy test czeka
jednak drużynę w kolejnym

meczu, w którym naszym rywalem będzie drużyna czołówki Unia Opole – mówi
Mariusz Ilnicki, trener Czarnych. Mecz odbędzie się w
niedzielę 11 września, o godz.
15.00 na boisku w Krzyżanowicach. Na razie Czarne po
dwóch kolejkach z kompletem punktów zajmują 1. miejsce, z bilansem bramek 16:1.

3:0 (0:0)
2:2 (0:1)
0:4 (0:2)
7:0 (3:0)

Wojnowice – Owsiszcze
Bełsznica – Olza
Krzanowice II – Syrynia II
Kokoszyce – Bolesław
Gorzyce II – pauza
1. Kokoszyce
2. Syrynia II
3. Wojnowice
4. Olza
5. Bełsznica
6. Gorzyce II
7. Owsiszcze
8. Krzanowice II
9. Bolesław

TABELA

1
1
1
1
1
0
1
1
1

3
3
3
1
1
0
0
0
0

7:0
4:0
3:0
2:2
2:2
0:0
0:3
0:4
0:7

ZAPOWIEDZI
II kolejka (10/11.09.2011)
Owsiszcze – Bełsznica (sb 16:00), Gorzyce II
– Krzanowice II (nd 11:00), Olza – Kokoszyce
(nd 15:00), Syrynia II – Wojnowice (nd 17:00),
Bolesław – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

IV kolejka (03/04.09.2011)
Płomień Czuchów – Start II Mszana
6:0
Piast Leszczyny – Odra 1922 Wodzisław Śl.0:1
LKS Zwonowice – Gwiazda II Skrzyszów 7:0
Inter Krostoszowice – Polaris Żory
5:4
KS Kleszczów – Zryw Bzie
2:2
Unia Książenice – Naprzód Kłokocin
10:0
Jedność Rogoźna – pauza

TABELA

1. Unia Książenice
2. Płomień Czuchów
3. Zryw Bzie
4. Polaris Żory
5. KS Kleszczów
6. Start II Mszana
7. Granica II Ruptawa
8. Odra 1922 Wodzisław
9. LKS Zwonowice
10. Piast Leszczyny
11. Inter Krostoszowice
12. Jedność Rogoźna
13. Naprzód Kłokocin
14. KS 27 II Gołkowice
15. Gwiazda II Skrzyszów

4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4

10
9
8
7
7
6
6
6
4
4
4
3
1
1
0

29-3
15-1
14-6
11-9
10-10
8-7
16-7
4-3
9-6
4-9
11-26
7-6
7-27
5-12
1-19

ZAPOWIEDZI
V kolejka (10/11.09.2011)
Granica II Ruptawa– Płomień Czuchów, Zryw
Bzie – KS 27 II Gołkowice, Unia Książenice
– KS Kleszczów, Polaris Żory – Naprzód Kłokocin, Gwiazda II Skrzyszów – Inter Krostoszowice, Odra 1922 Wodzisław Śląski – LKS Zwonowice, Start II Mszana – Jedność Rogoźna,
Pauza: Piast Leszczyny.
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Podczas letniego okienka transferowego w
kadrach zespołów naszego regionu nastąpiło sporo zmian. W pierwszej kolejności
publikujemy składy drużyn IV ligi i klasy
okręgowej.

IV liga
(grupa 2)

KS NAPRZÓD RYDUŁTOWY
TRENER: Jan Furlepa.

BRAMKARZE: Leszek Zając,
Kamil Jurecki, Sebastian Szymiczek.
OBROŃCY: Łukasz Postawka,
Tomasz Wolski, Patryk Knura,
Dariusz Długosz, Patryk Mgłosiek, Rafał Obara, Remigiusz
Kubik.
POMOCNICY: Patryk Bielica,
Patryk Margeciok, Sebastian
Margeciok, Radosław Malejka, Dawid Bober, Maciej
Kasprzak, Patryk Organista,
Krzysztof Seemann, Mariusz
Adaszek, Artur Miły.
NAPASTNICY: Tomasz Lemiesz, Mateusz Kołodziejczyk,
Marek Wolski, Andrzej Buliński, Marcin Pontus.
PRZYBYLI: Dawid Bober (KS
Przyszłość Rogów),Tomasz
Lemiesz (LKS Jedność Jejkowice), Andrzej Buliński (GKS
Pierwszy Chwałowice), Maciej Kasprzak i Patryk Mgłosiek (WSP Wodzisław Śląski),
Mariusz Adaszek i Artur Miły
(GKS Pniówek Pawłowice),
Rafał Obara (LKS Bestwina),
Marcin Pontus (FK Bodva
Moldava), Radosław Malejka i
Patryk Organista (wychowankowie).
UBYLI: Grzegorz Brzoska i Łukasz Brzoska (TS Górnik Pszów),
Przemysław Żyła, Jarosław Gawlas i Krzysztof Śleziak (LKS Górki
Śląskie), Sławomir Bluszcz (LKS
Czarni Nowa Wieś), Łukasz Klima
(LKS Naprzód 37 Krzyżkowice),
Artur Cichy (KP Odra 1922 Wodzisław Śląski), Krzysztof Brzoska
(nie wznowił treningów).
KS POLONIA MARKLOWICE
TRENER: Mieczysław Parzych.

BRAMKARZE: Andrzej Błatoń,
Mateusz Cywka, Stanisław
Pietruszka.
OBROŃCY: Andrzej Basik,
Paweł Basik, Michał Skupień,
Gabriel Szkatuła, Adam Procek, Mateusz Rączka, Bartłomiej Krakowczyk.
POMOCNICY: Korneliusz Kotula, Robert Jojko, Bartłomiej
Matysek, Karol Kroemer, Paweł Miczek, Piotr Szymiczek,
Dominik Nikel, Łukasz Dzierżęga, Adam Stanek, Kamil Łuc.
NAPASTNICY: Kamil Mazur,
Piotr Kobeszko, Tomasz Młynek, Dawid Kubica.

SKARB KIBICA
IV liga i liga okręgowa drużyny z powiatu wodzisławskiego

PRZYBYLI: Piotr Szymiczek
(MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Andrzej Błatoń (KS
Górnik Radlin), Mateusz Cywka (GKS 1962 Jastrzębie), Mateusz Rączka (WSP Wodzisław
Śląski), Adam Stanek (LKS
Bełk), Dawid Kubica (LKS Wypoczynek Buków), Kamil Łuc
(KS Górnik Boguszowice),
Bartłomiej Krakowczyk (WAP
Jedłownik).
UBYLI: Kacper Kłopocki,
Maciej Skupień i Michał Jaskólski (KS Górnik Radlin),
Przemysław
Skrzeczowski
(LKS Silesia Lubomia), Rafał
Pokorny (LKS Krzyżanowice),
Piotr Pacholski (KS Energetyk
ROW Rybnik).

Klasa
okręgowa
(grupa 3)

LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA
TRENER: Krzysztof Zagórski.

BRAMKARZE: Marek Kurzydym, Adrian Dąbek.
OBROŃCY: Dawid Szymura,
Rober Szymiczek, Mateusz
Plecner, Wojciech Caniboł,
Krzysztof Tanżyna, Marcin
Ochojski.
POMOCNICY: Błażej Dzierżawa, Krzysztof Błędowski,
Dariusz Halszka, Sebastian
Mańka, Jakub Goraus, Paweł
Matuszek, Tomasz Zieliński,
Arkadiusz Janeta.
NAPASTNICY: Paweł Krótki,
Marcin Kuźnik, Adam Cisiński,
Jerzy Bugla.
PRZYBYLI: Wojciech Caniboł
(KS Płomień Połomia), Krzysztof Tanżyna (LKS Naprzód 46
Zawada), Marcin Ochojski (KS
Przyszłość Rogów), Sebastian
Mańka (TS Górnik Pszów), Jakub Goraus (LKS Czarni Gorzyce), Paweł Matuszek (LKS
Forteca Świerklany), Arkadiusz Janeta (LKS Silesia Lubomia), Marcin Pocialik (LKS
Krzyżanowice), Jerzy Bugla
(wznowił treningi).
UBYLI: Damian Maciuga
(GKS Dąb Gaszowice), Marcin Pocialik (LKS Wypoczynek
Buków), Wojciech Śliwa (LKS
Chałupki).
LKS KRZYŻANOWICE

TRENER: Sebastian Piechota.
BRAMKARZE: Mateusz Kühn,
Robert Gorzawski, Marek Dudek.
OBROŃCY: Edward Kowalczyk, Wojciech Podolak, Se-

bastian Łuczak, Tomasz Przeliorz, Artur Wramba, Adrian
Kamczyk.

OBROŃCY: Andrzej Miensopust, Łukasz Smuda, Arkadiusz Kampka, Mariusz Makosz, Marcin Jasiak, Krzysztof
Świątecki, Szymon Zaharko.

POMOCNICY:
Sebastian
Piechota, Dawid Bartek, Jacek Bażan, Maciej Biegański,
Krzysztof Pientka, Rafał Pokorny, Piotr Sitnik, Przemysław
Szewieczek, Bartosz Józefara, Mariusz Knopek, Mateusz
Wolny.

POMOCNICY: Wojciech Matuszek, Łukasz Matuszek, Marcin Dzierżęga, Kamil Glenc,
Wojciech Chłapek, Marcin
Lukoszek, Przemysław Skrzeczowski, Bartłomiej Socha.

NAPASTNICY: Mariusz Frydryk, Adrian Studniczek, Dawid Fryt, Łukasz Wochnik.

NAPASTNICY: Andrzej Krupa, Grzegorz Brózda, Mateusz
Zdrzałek, Marek Franiczek.

PRZYBYLI: Sebastian Łuczak
i Tomasz Przeliorz (LKS 1908
Nędza), Artur Wramba (LKS
Gwiazda Skrzyszów), Dawid
Fryt (KP Unia Racibórz), Rafał
Pokorny (KS Polonia Marklowice), Mariusz Knopek, Bartosz Józefara i Mateusz Wolny
(WAP Jedłownik), Robert Gorzawski (wolny zawodnik).

PRZYBYLI: Bartłomiej Socha
(KS Kolejarz Stróże), Marcin Lukoszek (KS Przyszłość Rogów),
Przemysław Skrzeczowski (KS
Polonia Marklowice), Wojciech
Chłapek (LKS Krzyżanowice), Marek Franiczek (wychowanek).

UBYLI: Roman Bindacz (LKS
Naprzód 46 Zawada), Wojciech Chłapek (LKS Silesia Lubomia), Marcin Pocialik (LKS
Naprzód 32 Syrynia), Andy
Surgota i Mateusz Kuczera
(wyjazd za granicę), Leszek
Ruszar (kontuzja).
LKS CZARNI GORZYCE
TRENER: Jan Adamczyk.

BRAMKARZE: Beniamin Jastrzębowski, Łukasz Strzelecki, Mariusz Grudecki, Dariusz
Raczkowski.
OBROŃCY: Szymon Adam,
Rafał Ganita, Kamil Kotkowski, Jan Krupiński, Witold
Lamczyk, Tomasz Stolarski,
Radosław Wala, Rafał Wala,
Marcin Widenka.
POMOCNICY: Daniel Durka,
Grzegorz Łukasiak, Marcin
Ogierman, Przemysław Pawliczek, Marcin Płaczek, Dawid
Skrzyszowski, Marcin Szymon, Tycjan Wodecki.
NAPASTNICY: Rafał Jęczmionka, Mirosław Pawlusiński, Paweł Kulczyk, Dawid Widenka, Wojciech Dzierżęga.
PRZYBYLI: Wojciech Dzierżęga (LKS Start Bogdanowice),
Beniamin Jastrzębowski, Paweł Kulczyk i Marcin Szymon
(wolni zawodnicy), Rafał Ganita i Tycjan Wodecki (wychowankowie).
UBYŁ: Jakub Goraus (LKS
Naprzód 32 Syrynia).
LKS SILESIA LUBOMIA
TRENER: Bartłomiej Socha.

BRAMKARZE: Mariusz Tokarczyk, Jarosław Tokarczyk.

UBYLI: Arkadiusz Janeta (LKS
Naprzód 32 Syrynia), Szymon
Kura (wyjazd na studia).
LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE
TRENER: Antoni Jeleń.

BRAMKARZE: Łukasz Janeta,
Szymon Kamczyk.
OBROŃCY: Antoni Jeleń, Artur Sosna, Marek Raszczok,
Łukasz Raszczok, Krzysztof
Poloczek, Paweł Stabla, Paweł
Kucharski.
POMOCNICY:
Sebastian
Sosna, Mateusz Buko, Rafał
Mandera, Paweł Tannenberg,
Tomasz Palasz, Paweł Staniczek, Marcin Węgrzyk, Szymon Student.
NAPASTNICY:
Zbigniew
Adamczyk, Aleksander Kucza,
Krzysztof Raszczok, Kamil Kucharski.
PRZYBYLI: Krzysztof Raszczok (LKS Naprzód 46 Zawada), Kamil Kucharski (WAP
Jedłownik), Paweł Kucharski
(SKS Gwarek Zabrze).
UBYLI: Bartosz Fabĳanowicz
(LKS Start Pietrowice Wielkie), Michał Kurzella, Sebastian Buko, Tomasz Bańczyk
i Patryk Kiether (LKS Naprzód
46 Zawada), Szymon Weideman (LKS Pstrążna).
LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA
TRENER: Robert Tkocz.

BRAMKARZE: Roman Bindacz, Damian Pozimski.
OBROŃCY: Grzegorz Burdacki, Łukasz Dąbek, Bartosz Hudek, Tomasz Kurzawa, Michał
Kurzella, Mateusz Reś, Łukasz
Maj.
POMOCNICY: Bartosz Byczek,

Dawid Dąbek, Piotr Jęczmionka, Tomasz Karkoszka,
Zbigniew Poloczek, Mirosław
Stolorz, Wojciech Wieczorek,
Tomasz Kukla, Szymon Gardawski, Piotr Pośpiech, Sebastian Buko, Szymon Bańczyk,
Patryk Kheiter.
NAPASTNICY: Rafał Wójt,
Grzegorz Szymiczek, Daniel
Tomiczek, Rafał Mitko, Aleksander Kędzior.
PRZYBYLI: Roman Bindacz
(LKS Krzyżanowice), Bartosz
Hudek (LKS Gwiazda Skrzyszów), Tomasz Kukla (WAP
Jedłownik), Michał Kurzella, Sebastian Buko, Tomasz
Bańczyk i Patryk Kiether (LKS
Naprzód Czyżowice), Daniel
Tomiczek (LKS Czarni Przegędza), Rafał Mitko (LKS Unia Turza Śląska), Damian Pozimski,
Łukasz Maj, Wojciech Wieczorek, Szymon Gardawski, Piotr
Pośpiech i Aleksander Kędzior
(wychowankowie).
UBYLI: Michał Łagoda (LKS
Start Bogdanowice), Krzysztof Tanżyna (LKS Naprzód 32
Syrynia), Krzysztof Raszczok
(LKS Naprzód Czyżowice), Radosław Strączek i Rafał Zając
(LKS Wypoczynek Buków),
Tomasz Dąbek (LKS Bieńkowice), Przemysław Psota (KP
Odra 1922 Wodzisław Śląski),
Paweł Białas (kontuzja).
KS GÓRNIK RADLIN
TRENER: Dawid Dylich.

BRAMKARZE: Kacper Kłopocki, Krzysztof Mitrowski,
Marcin Przeliorz.
OBROŃCY: Błażej Bochynek,
Maciej Sachs, Karol Zawadzki, Dawid Zimoń, Michał Jaskólski, Wojciech Frycz, Rafał
Ciuberek, Tadeusz Pinior.
POMOCNICY:
Klaudiusz
Szweda, Maciej Skupień,
Paweł Grabiec, Bartłomiej
Surma, Dawid Sachs, Paweł
Godlewski, Dawid Zychma,
Jarosław Lehman.
NAPASTNICY: Jarosław Pawelec, Kamil Jackowski, Robert Skiba, Dawid Pędzich,
Robert Rudek.
PRZYBYLI: Kacper Kłopocki,
Maciej Skupień i Michał Jaskólski
(KS Polonia Marklowice), Maciej
Sachs i Jarosław Lehman (MKS
32 Radziejów-Popielów), Rafał
Ciuberek, Paweł Grabiec i Dawid
Zychma (WSP Wodzisław Śląski),
Robert Rudek (wolny zawodnik).
UBYLI: Andrzej Błatoń (KS
Polonia Marklowice), Grzegorz Świenty (GKS Krupiński
Suszec), Szymon Sachs (LKS

Dzimierz), Szymon Powichrowski (KP Odra 1922 Wodzisław Śląski), Marcin Ćwikliński (kontuzja).
TS GÓRNIK PSZÓW
TRENER: Tomasz Gajewski.

BRAMKARZE: Daniel Szkuta,
Bartosz Tytko, Konrad Adamski.
OBROŃCY: Marcin Należyty,
Bartosz Stawarski, Krzysztof
Sikora, Dawid Klima, Dawid
Dzierżęga, Mariusz Krakowczyk, Marcin Pochcioł, Michał
Zdybski.
POMOCNICY: Adam Jachimowicz, Jacek Kwiatoń, Radosław Szpak, Tomasz Wardęga,
Grzegorz Brzoska, Sławomir
Bugla, Daniel Szczepan, Wojciech Pawliczek, Bartłomiej
Burek.
NAPASTNICY: Zbigniew Grasman, Łukasz Brzoska, Artur
Sobala.
PRZYBYLI: Grzegorz Brzoska
i Łukasz Brzoska (KS Naprzód
Rydułtowy), Adam Jachimowicz (LKS Bestwina).
UBYLI: Sebastian Mańka (LKS
Naprzód 32 Syrynia), Mateusz
Węglorz (KS Rymer Rybnik).

Klasa
okręgowa
(grupa 4)

KS PŁOMIEŃ POŁOMIA
TRENER: Rafał Kubów.

BRAMKARZE: Marcin Antończyk, Marcin Sitko, Adrian
Rugor.
OBROŃCY: Łukasz Wroński,
Daniel Cichy, Marek Kąsek,
Marcin Piechaczek, Kamil
Kordek, Paweł Pawela, Łukasz
Sitek.
POMOCNICY: Łukasz Moczała, Artur Kuczka, Damian
Getler, Kamil Kubów, Patryk
Pielesz, Arkadiusz Rzepiszczak, Grzegorz Pawela, Rafał
Michałowski, Marcin Prusakowski.
NAPASTNICY: Łukasz Kusztal, Marcin Ośliźlok, Łukasz
Filipowski, Łukasz Herok.
PRZYBYLI: Marek Kąsek (LKS
Forteca Świerklany), Marcin
Piechaczek (LKS Krzyżowice).
UBYLI: Krzysztof Hudziec (KS
Żory), Wojciech Caniboł (LKS
Naprzód 32 Syrynia), Tomasz
Pieczka (LKS Rój).
Uwaga! W przyszłym tygodniu
ukaże się SKARB KIBICA – część
2, który zawierał będzie składy
zespołów A klasy (Podokręgu
(ak)
Racibórz).
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Dzień dobry! Pozdrawia wszystkich Karolina
Błachut. Jestem drugim dzieckiem Edyty i Zbigniewa z Syryni. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 21 sierpnia, o godz. 19.25. Ważyłam
wtedy 3600 g i miałam 51 cm. W domu czeka
już na mnie 14–letnia siostra Katarzyna.

Cześć! Jestem Dominik. Takie imię wybrali dla
mnie mama Bogusława i tata Robert Medakowie
z Radlina. Urodziłem się 20 sierpnia, o godz.
18.20. Ważyłem wówczas 3800 g i miałem 55
cm. Pozdrawiam 7–letnią siostrę Magdę, która
czeka już na mnie w domu.

Hej! To śliczne maleństwo to ja, Oliwia Tercjak.
Jestem drugim dzieckiem Marzeny i Sławomira z
Turzy Śląskiej. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli
mnie 17 sierpnia, o godz. 20.35. Ważyłam wtedy
3400 g i miałam 55 cm. W domu czeka już na
mnie 2,5–letnia siostrzyczka Julia.

Wita rodzinka państwa Kolorzów. To śliczne maleństwo na rękach taty Łukasza to ja, Kubuś. Na zdjęciu
są ze mną także mama Katarzyna i bracia: 6–letni Kacper i 11–letni Dawid. Urodziłem się 22 sierpnia,
o godz. 14.45. Ważyłem wtedy 3700 g i miałem 57 cm.

Witam! Nazywam się Jessica. Takie imię wybrali dla mnie rodzice, mama Gabriela i tata Eryk Ficoniowie
z Łęgu, z którymi jestem na zdjęciu. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 19 sierpnia, o godz. 3.00.
Ważyłam wówczas 3500 g i miałam 55 cm. W domu czeka już na mnie 3,5–letni braciszek Patryk.

Dzień dobry! To słodko śpiące maleństwo to ja,
Milena. Jestem pierwszym dzieckiem Marzeny
Kampki i Adama Kropiewnickiego z Zawady.
Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 22
sierpnia, o godz. 4.50. Ważyłam wtedy 3300
g i miałam 55 cm.

Cześć! Jestem Bartosz. Takie imię wybrali dla
mnie mama Ewelina Falkowska i tata Łukasz
Drabiniok z Rybnika. Rodzice po raz pierwszy
uścisnęli mnie 22 sierpnia, o godz. 3.55. Ważyłem wtedy 3670 g i miałem 56 cm. W domu
czeka już na mnie rodzeństwo: 16–letnia siostra
Dominika i 6–letni braciszek Radek.

Witam! To słodkie maleństwo to ja, Klaudia. Takie
imię zaplanowali dla mnie mama Katarzyna i tata
Bogusław Piekarczykowie z Radlina. Rodzice po
raz pierwszy uścisnęli mnie 23 sierpnia, o godz.
8.05. Ważyłam wtedy 3580 g i miałam 56 cm.
W domu czeka już na mnie 3–letni braciszek
Patryk, którego serdecznie pozdrawiam.

Hej! To słodko śpiące maleństwo to ja, Maja
Steciuk. Takie imię wybrali dla mnie rodzice:
mama Arlena i tata Andrzej z Radlina. Rodzice
po raz pierwszy mogli mnie zobaczyć 22 sierpnia,
o godz. 9.45. Ważyłam wtedy 3250 g i miałam
54 cm. W domu czeka już na mnie rodzeństwo:
12–letni brat Olaf i 11–letnia siostra Magda.

Dzień dobry! To śliczne maleństwo to ja, Radek.
Jestem pierwszym dzieckiem Anny i Rafała
Krupów z Marklowic. Rodzice po raz pierwszy
uścisnęli mnie 22 sierpnia, o godz. 22.12. Ważyłem wówczas 4190 g i miałem 54 cm.

Dzień dobry! To śliczne maleństwo na rękach taty to ja, Kamil. Jestem drugim dzieckiem Joanny i
Krzysztofa Kulów z Rybnika. Rodzice po raz pierwszy mogli mnie zobaczyć 23 sierpnia, o godz. 10.00.
Ważyłem wtedy 4200 g i miałem 55 cm. W domu czeka już na mnie 5–letnia siostrzyczka Oliwia.

Cześć! To słodko śpiące maleństwo na rękach taty to ja, Violetta. Takie imię wybrali dla mnie rodzice;
mama Angelika Lelito–Sobik i tata Seweryn Sobik, których jestem drugim dzieckiem. Urodziłam się 23
sierpnia, o godz. 9.00. Ważyłam wtedy 2550 g i miałam 48 cm. W domu czeka już na mnie 2–letni
braciszek Pawełek.

Cześć! Ten słodko śpiący malec to ja, Oliwia.
Jestem drugim dzieckiem Agnieszki i Marcina
Piechaczków z Radlina. Urodziłam się 22 sierpnia, o godz. 18.07. Ważyłam wówczas 2500
g i miałam 50 cm. W domu czeka już na mnie
3–letnia siostrzyczka Martyna.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (16)

Hej! To słodko śpiące maleństwo to ja, Karolinka. Jestem pierwszym dzieckiem Anity Tlołki i
Adama Salamona z Wodzisławia. Rodzice po
raz pierwszy mogli mnie zobaczyć 21 sierpnia, o godz. 12.05. Ważyłam wtedy 3500 g i
miałam 55 cm.

Dzień dobry! To śliczne maleństwo na rękach mamy to ja, Agata Łysik. Jestem drugim dzieckiem Sylwii i
Dariusza z Łukowa. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 30 sierpnia, o godz. 4.40. Ważyłam wówczas
3490 g i miałam 56 cm. W domu czeka już na mnie z niecierpliwością 2-letnia siostrzyczka Wiktoria.
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• Skup, sprzedaż samochodów za
gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd
do klienta gratis 792-785-493.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Mazda RX-8 2004 r., przebieg 110.000,
tel. 669-793-600.

• Auto- skup wszystkie marki oraz Toyota Corolla i Carina 503-094-857.

• Fiat punto, 1994 r., 1,1 alufelgi, opony
zimowe na felgach stalowych, czarny,
cena 2500, 694-980-875.
• Lublin 3, 2000 rok, 3.5 tony, wywrotka,
3-stronny wywrót, aluminiowe burty,
607-645-044.
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 173 000. 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.
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.

• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533720-416.

• Sprzedam ciągniki 360, glebozgryzarka
sadzarka, prasa Z-224, przyczepy D-47,
tel. 32-451-16-10, 693-525-009.

• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne.
Zakup, budowa, remont, 32-454-71-71,
606-765-223.

• Pilnie sprzedam przyczepę. 500 kg
ładowności 1,9/1,2/0,5 cena 1200
do negocjaci, tel. 511-006-230.

• Kredyty na oświadczenia o dochodach
dla osób prowadzących działalność gospodarczą do 1 mln złotych bez ZUS, US,
32-454-71-71, 606-765-223.

BIZNES

• Kredyty bez BIK, nowość, 32-454-71-71,
606-765-223, 32-726-73-96.

• Akcje (prawa do akcji) JSW kupię,
513-288-524.
• Kupię złoto, srebro w każdej postaci
również z odzysku. Gotówka, dojazd,
510-500-666, desoart@vp.pl.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego – stojaki, stoły, lady, wieszaki,
tel. 609- 304-117.

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

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, inne. 605-402-565,
511-504-058.
• Skup złomowanie samochodow. Marka
i stan obojętny. Posiadamy własny transport. Płacimy do 2000 zł, 600-770-707.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
hipoteczne, chwilówki, 32-726-73-96,
606-765-223.
• Nowość! Szybka pożyczka, 2000 na
rok, 1000 na oświadczenie, bez BIK-u,
32-454-77-64, 515-454-398.
• Chwilówki wypłacane od ręki, chwilówki z komornikiem, chwilówki na sam
dowód, duża przyznawalność, 32-45477-64, 515-454-398.

MATRYMONIALNE

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

• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne, uszkodzone, skorodowane, starocie: warszawa, syrena itp. Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 605-402565, 511-504-058.

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

INNE
• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

GASTRONOMIA

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

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

• Kredyty na spłatę innych kredytów,
opóźnienia, kredyty samochodowe,
hipoteczne, duża oferta, zadzwoń, 32454-71-71, 606-765-223.

• Kupię bursztyn, koral inne, 510-500666, desoart@vp.pl.

• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis,
503-960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze, traktory i koparko-ładowarki,
tel. 501-011-090.
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• Organy, fortepian, klasyka,rozrywka,
improwizacja tel. 698-259-747.
• Doświadczony nauczyciel – korepetycje z fizyki, przygotowanie do matury,
Racibórz, 32-415-08-92.
• Lekcje języka angielskiego, indywidualnie lub w parach, wykwalifikowany
nauczyciel z doświadczeniem, wszystkie
poziomy. Zapraszam, 602-190-094.
• Język niemiecki – korepetycje. kursy
przygowujące do egzaminu gimnazjalnego, matury, wyjazdu za granicę.
Tanio, 511-900-030.
• Angielski. Nauczycielka z pełnymi
kwalifikacjami i doświadczeniem.
Wszystkie poziomy nauczania, przygotowanie maturalne, konwersacje.
Racibórz, 510-656-955.

• Prywatna nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianino, fortepian,
keybord, organy, 668-376-553, www.
rytmradlin.pl.
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.
• Język niemiecki – korepetycje, tłumaczenia. Wszystkie poziomy nauczania
– solidnie, skutecznie, tel. 663-953-057;
allesklardeutsch@gmail.com.
• Centrum Edukacyjne Twister kursy
i szkolenia językowe metodą bezpośrednią i tradycyjną, tłumaczenia,
konwersacje, business English, oferty
dla firm. Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śl.
www.twister.edu.pl tel. 695-634-565.

• Poznam pana w wieku 45-60 lat w celu
stałego związku. Oferty towarzyskie
wykluczone. Proszę o kontakt sms 794732-488.

• Architektura – kurs przygotowawczy,
tel. 501-170-036, www.sewerynpracownia.pl.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

NAUKA

• Szybka pomoc finansowa. Sprawdź!
Racibórz 664-954-924, Wodzisław 784373-586, Rydułtowy 604-124-737, Żory
698-686-295.

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

• Rolniku! To kredyt dla ciebie! Z przeterminowaniem 5 lat, do 40 tys., bez
poręczenia, tel. 533-253-653.

• Język angielski – niemiecki – matematyka – przedmioty ścisłe. Dojazd do domu ucznia, 507-799-916.

• Sprzedam rezydencję w stylu zameczek w Chróstach, 540 m kw., 4 garaże,
1998 r. budowy, działka o pow. 3 ha,
woj. opolskie, 608-815-941.

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

• Sprzedam działki budowlane, Grzegorzowice, Młyńska 24, pow. 1630 m kw.,
2157 m kw., 2445 m kw., 32-410-67-91.
• Krzanowice, dom bliźniak, ok. 140 m
kw., c.o. węgiel, działka 10 arów, 154.000
zł, 0049/23-8953-9411.
• Sprzedam dom wraz z budynkiem
gospodarczym na działce o pow. 14,3
ara Łubowice, 0049/1577-839-8195

• Pilnie! M4, 48,7 m kw., II p., Raciborz,
Opawska, 140.000 – do negocjacji,
883-346-438
• Mieszkanie bezczynszowe, Racibórz,
Bema, III p., pow. 133 m kw., cena 1950
zł/m kw. 661-186-888..
• Sprzedam działki budowlane 10.5 arowe w miejscowości Bluszczów-media
tel. 784-379-566.
• Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 96
m kw., bezczynszowe, W.Polskiego, Raciborz, cena 280.000 zł, 508-440-486.
• Pilnie sprzedam mieszkanie 54 m
kw. w Kuźni Raciborskiej ul. Świerczewskiego 8b/10, tel. 692-304-173.
• Umeblowane M-4, Radlin, 135 tys. zł,
Soley, 607-461-592.
• Sprzedam dom pow. ok. 240 m kw.
w Baborowie, 660-411-027, 604-653-707.
• Sprzedam domek jednorodzinny 220
m kw. w Baborowie, 721-144-636.
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 75
m kw. na Ostrogu na 2 piętrze tel. 787790-808.
• Sprzedam działkę w centrum Kornowaca. Tel. 0049-2391-309-306, joka1262@
aol.com.
• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.
• Sprzedam dzialkę 20 arów, Szymocice, tel. 32-418-62-71, 505-567-905,
0049/1751-690-836.
• Sprzedam mieszkanie 55 m kw. w Raciborzu. Bardzo ustawne, przestronne,
w atrakcyjnej cenie, do zamieszkania
od zaraz. Tel. 516-135-654.
• Sprzedam dom jednorodzinny w Rydułtowach wraz z garażami po kupnie
wolnym tel. 697-976-924.
• Nowy dom w Palowicach, 130 m kw,
piwnice, garaż. Piękna działka, 1000 m
kw. pod lasem. 400 tys., 790-794-988.
• Sprzedam nieruchomość zabudowaną
w Olzie na działalność gospodarczą
i mieszkaniową, tel. 32-451-16-10, 693525-009.

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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• Kawalerka, 30 m kw, Racibórz-Ostróg,
balkon, 68 000 zł, 508-195-363, www.
kamelraciborz.pl.

• Pilnie sprzedam nowy dom kanadyjski
w Wojnowicach. cena 273000 zł., Vacatio 662-081-314.

• M4, 61 m kw., Racibórz-Centrum, 138
000 zł, 508-195-363, www.kamelraciborz.pl.

• Mieszkanie, Racibórz, Opawska, 47 m
kw., M3. Cena 105.000 zł. Vacatio, 662081-314.

• M4, 55 m kw., Racibórz-Nowe Zagrody,
balkon, 105 000 zł, 508-195-363, www.
kamelraciborz.pl.

• Dom, Grzegorzowice, 120 m kw., cena
235 000. Vacatio, 662-081-314.

• M4, 58 m kw., Racibórz-Nowe Zagrody,
2 balkony, 95 000, 508-195-363, www.
kamelraciborz.pl.

• Dom, Owsiszcze, 153 m , działka 14 ar.
cena 185 000. Vacatio 664-013-100.
2

• Kawalerka, 33 m kw., 4 piętro. Cena 73
000. Vacatio, 662-081-314.

• M3, 58 m kw., Racibórz-Centrum,
parter, 105 000 zł, 534-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

• Mieszkanie, Racibórz, ul. Opawska, 48
m kw., II-p, M4. cena 140 000 zł. Vacatio,
662-081-314.

• M3, 42 m kw., Rybnik-Centrum, balkon,
125 000 zł, 513-221-250, www.kamel.
rybnik.pl.

• Mieszkanie, Racibórz, M3, 55 m kw.
w centrum, cena 120 000 zł. Vacatio 662081-314.

• Kawalerka, 33 m kw., Rybnik-Nowiny,
• Mieszkanie 94 m kw., ul. Wojska
90 000 zł, 513-221-250, www.kamel.
Polskiego. Cena 250 000. Vacatio, 662rybnik.pl.
Wydawnictwo Literackie
081-314.
• M3, 60 m kw., Rybnik-Centrum, I p.,
162 000 zł, 513-221-250, www.kamel.
rybnik.pl.

• Kawalerka 33 m kw., III-p, ul. Ludwika.
cena 80 000. Vacatio 662-081-314.

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

• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
kw.), o pow. 1000 m kw. lub 2 x 500 m
kw, Racibórz, ul. Wiejska, www.hala.
maax.pl, tel. 602-396-497.

• Wynajmę nowo wyremontowane 3pokojowe mieszkanie w Bojanowie, 75
m kw., wyposażona kuchnia i łazienka,
664-820-909.

• Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum Raciborza, przy ul. Nowej – 220
m kw., lub 2 x 120 m2, www.raciborznowa9.maax.pl tel. 602-396-497.

• Dwie kawalerki, 500 i 900 zł + media +
kaucja, wysoki standard, Racibórz, 604653-768.

• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska
(koło Biedronki), cena 700 zł, 0049/69387945, 609-224-470.

• Wynajmę dom 180 m kw. + 6 miejsc
parkingowych na prowadzenie działalności gospodarczej w Raciborzu przy
ul. Mariańskiej, czynsz 2.200 netto, 500200-240.

• Do wynajęcia powierzchnia biurowa
o powierzchni 80 m kw., 10 zł/m kw.
Lokalizacja: Racibórz, ul. Rudzka 103.Tel.
32 -415-25-14.

• Domek ocieplony z dużym ogródkiem,
Racibórz, tel. 604-774-068.

• Kawalerka umeblowana, plus AGD,
cena 800 zł plus media, kaucja 800 zł,
Racibórz, 604-791-942.

• Mieszkanie do wynajęcia dla pracowników firm. Racibórz, ul. Staszica. Cena
od osoby 250 zł minimum za m-c 1000
zł, tel. 602-396-497.
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe, Racibórz, Opawska, ogrzewanie gazowe,
750 zł + media, 501-659-964.

• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
częściowo umeblowane, 47 m kw.,
kaucja zwrotna 1400 zł, oplaty 700 zł +
media, 516-296-979.

PRACA
DAM PRACĘ
• Praca dla kobiet – opieka nad starszymi osobami. Wymagany niemiecki paszport, znajomość języka niemieckiego.
32-419-83-13.

• Agent ochrony – kurs do licencji (raty,
praca), tel. 32-203-27-01, 605-294-324.
Katowice.
• Opiekunki osób starszych w Niemczech. Szkolenia językowe, bliższe informacje 725-474-024.
• Zatrudnię pracowników do ubojni drobiu oraz kierowców, prawo jazdy kat. E,
C, Pszów, 504-023-786.
• Night Club zatrudni Panie. Oferujemy zakwaterowanie. Wysokie
Zarobki i dowozimy do pracy.
Tel. 515-364-733.

• Praca dla elektryków w Niemczech.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służbowe. Tel. 77-442-95-02.

• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
handlowy obok rynku, 50 m kw., duże
• Dom, Grzegorzowice, do remontu, 120
• Lokal Stodoła Adamowice zatrudni
• M5, 70 m kw., Rybnik-Nowiny, II p.,
witryny, 784-052-775.
m kw., działka 25 arów, cena 235 000.
kucharza, 501-464-060, 32-427-97-02.
165 000 zł, 513-221-250, www.kamel.
• Budynek użytkowy, 40 m kw. na
Vacatio. 662-081-314.
•
Wynajmę
mieszkanie
w
centrum
Racirybnik.pl.
osiedlu
w Raciborzu, ul. Katowicka.
5)3*--&3 %3"."5
%3"."5
%-".36
0%;*&ő:
/*.08"/:ślusa• Praca w Niemczech "
i Austrii:
borza, ul. Długa,
m kw., 700 miesięcz• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
Przystosowany pod
04*&.*1»,0#*&5:
 sklep spożywczy,
50.J+&33:J
$".130$,
• Kawalerka, 36 m kw., Rybnik-Smolna,
II
rze/spawacze, stolarze,
mechanicy,
'"*3(".&
dwupokojowe, Racibórz, centrum,
nie,
2100
kaucja,
784-052-775.
$;"3/0,4*ġő/*,;0;
mięsny lub bar, atrakcyjna cena, 5108*&-,*'*/"
#PIBUFSBNJmMNVTŕ1IJMJQ
p., 113000 zł, www.kamel.rybnik.pl.
op. CNC, pracownicy
budowlani.
7BMFSJF 1MBNFtel./BPNJ
600-792-613.
649-998.
• Wynajmę
lokal
gastronomiczny
&NNFOUIBM
+PIO 4UBO
(E[JFž QPOBE
UŢD[ŕ [OBK
.JUDIJF
%FNJ-PWBUP
4IB
Wymagany j. niemiecki.
Oferuje8BUUT
KFTU UBKOŕ BHFOULB
• Pilnie sprzedam dom o pow. 150
mkw.,
• Sprzedam
EJOH  J 4UPSFZ &NNFOUIBM
EVKFTJŢ,SBJOB0[1SPXB
w
Tworkowie,
130
m
kw.,
irene.kobylka@
OF
/BUFJ+BTPO
+POBT#SP
$*"%PžXJBED[POŕ
XZTP dom jednorodzinny,
my:
umowę
o
pracę,
kindergeld,
• Wynajmę
2 pokoje
częściowo podpiwniczony, do remontu,
.BUUIFX
%FMBNFSF
 0K studentom lub
Skrzyszów,
UIFST 0049/1702-105-434.
PSB[ [VQFOJF OPXJ
DF XZLXBMJmLPXBOŕ
 CJP 3 316 m kw., możliwość
t-online.de
cotygodniowyE[JEPOJFKXZPƒPOBƒØUŕ
zjazd, darmowe
pracującym,
Racibórz, Ostróg, tel. 787hal 120 m kw., wiata 72 m kw., stodoła,
DJFD
CJ[OFTNFO
XQBEBX
DFHŕESPHBoJEFBMOBUSBTB
wydzielenia
dwóch
działek,
pomieszSŕDŕVE[JBXPQFSBDKBDIP
D[POLPXJF PCP[V QPP
zakwaterowanie,
tel. 721-210-671,
790-808.
działka 54 ary, możliwość prowadzenia
•
Powierzchnia
152
m
kw.
Wynajmę
EFQSFTKŢ
QP
žNJFSDJ
VLP
LPMFKOFHPQPžDJHV
5PNB[B
OBKXJŢLT[FKXBE[F+FTUUFƒ
czenie gospodarcze, garaż murowany,
ƒPOFHPQPESVHJFKTUSPOJF
32-700-82-31.
DIBOFK
ƒPOZ
4ZO

XSBDB
[
+FSSZ
8
XZOJLVOJF[XZLF
działalności gospodarczej, Grzegorzood
zaraz.
Możliwość
podziału
metrażu.
NBULŕEXØKLJE[JFDJJƒPOŕ
783-267-767.
KF[JPSBHSBKŕKFT[D[FXJŢDFK
• Lokale handlowe 55 m kw i 30 m kw,
+BQPOJJ EP (FOFXZ  ƒFCZ
HPTQMPUVXZEBS[FŴCPIB
wice, 509-922-876.
EZQMPNBUZ+PTFQIB8JMTP
Przeznaczenie
handel, biuro, usługi,
NV[ZLJ KFT[D[FXJŢDFKUBŴ
• Szef kuchni potrzebny
do lokalu gaparter,[NBSUXJPOFHP
w ciągu handlowym, duża wi• Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów QPDJFT[Zŗ
UFSPXJF QS[FOPT[ŕ TJŢ EP
OB 4FBO1FOO /BBNBDI
888-377-977.
D[ŕ
J
KFT[D[F
MFQJFK
TJŢ
CB
stronomicznego
w Pszowie, telefon
Wodzisław
centrum, obok rynku,
• Część kamienicy, Rydułtowy, /FX
260 :mPSL5JNFTPTLBSƒBPO
8 UZN
DFMV [BQSB
NJFKTDB
QFOFHP NBHJJ
pod lasem, Wodzisław Śląski, 606-727- PKDBtryna,
XJŕ/BKXJŢLT[FNV[ZD[OF
kontaktowy 510-608-523.
601-476-100.
kw., 430 000 zł. Azyl 665-006-111.
Wydawnictwo Literackie
T[B EP
XJFMLJFHP QVTUFHP
1P[OBKŕUBNSP[žQJFXBOŕ
• Do warsztat
ślusarski,
samochodowy
722.
S[ŕE 64" P PLBNZXBOJF
XZEBS[FOJFSPLVoPCFKS[ZK
EPNVQJŢLOFLPCJFUZ
%PSPULŢJXZSVT[BKŕ[OJŕ
PQJOJJ QVCMJD[OFK X TQSB
80 m, SP[T[FS[POŕXFSTKŢmMNV
wys.4m tokarkaq, spawarki, prasa
• Przyjmę fachowców
do dociepleń
• Wynajmę lokalLUØ
na cel gospodarczy
• Nowy dom, Wodzisław Śl.- Radlińskie
• Sprzedam uzbrojoną działkę budowla- SFTUBKŕTJŢLPDIBOLBNJJDI
OBTQPULBOJF[FXTQBOJB
XJFQPTJBEBOJBQS[F[*SBL
wiata,
plac
Głożyny
600-312-565
wynabudynków,
tel.
600-201-251
dzwonić pn.
w
atrakcyjnym
miejscu,
Racibórz,
StuChałupki, 141 m kw., 490 000 zł. Azyl
ną
o
powierzchni
3
500
m
kw.
Racibórz
8FSTKB
OB
%7%
X[CP
PCV
%PNIBSFN
QPXPMJ
ZN
$[BSOPLTJŢƒOJLJFN
CSPOJ NBTPXFHP SBƒFOJB
jęcia. HBDPOB KFTU P VOJLBMOF
–
pt
7.00
–
17.00.
dzienna,
32-410-73-02,
696-300-065.
665-003-111.
–
Sudół.
Cena
do
uzgodnienia.
Tel.
32TJŢ XZQFOJB  Bƒ X LPŴDV
#JPSŕUBLƒFVE[JBXQS[Z
8LSØUDF NFEJB VKBXOJBKŕ
NBUFSJBZ
EPEBULPXF
415-65-28.
QPKBXJ
TJŢ X OJN
HPEBDI zQJFTLB5PUP
4USB
UPƒTBNPžŗ7BMFSJFJT[D[F
• Wynajmę
lokal użytkowy
o pow. 30
• Przyjmę magazyniera
kat. B. CV do• Dom do generalnego remontu
na
• Racibórz,
ul.MVCJŕDB
Żorska, słoneczne, 2-poPSB[
EPNJOPXBŗ
OBE PUPD[F balkon, 3 p. 6008SØCMF1-go
%SXBMBPSB[
HØZEPUZD[ŕDFKFKQPXJŕ
m kw.QSPHSBN
w centrumLBSBPLF
Głubczyc.
Tel. 609starczyć na adresDIBOB
Racibórz,
Maja 7,
działce o pow. 1400 m kw., Wodzisław
kojowe mieszkanie,
• Dom w Krzanowicach, 110 m
OJFN1BMNJSB
UFMFEZTLJ
Śl. 98 000 zł. AZYL 665-003-111.[BŴ[$*"
304-117.
32-414-99-54. 5DIØS[MJXFHP-XB
358-787.
kw., działka 4 ary, dobre miejsce
• Połowa domu na wynajem w Rydułto• Praca dla kobiet i mężczyzn w Niem• Odstąpię lub sprzedam dobrze propod działalność gosp., obiekt do
• Pub do przejęcia w Raciborzu. Odstępwach 1000 zł + media. Azyl 665-006-111.
remontu, Cena do negocjacji, tel.
sperujący sklep w Raciborzu, tel. 601czech – produkcja, wynagrodzenie
ne 60.000 zł, czynsz do uzgodnienia,
535-499-454 .
524-293.
około 800€-900€ netto/m-c, Wymagana
możliwość umowy z kampanią piwo• Sprzedam lub wynajmę nietuzinpodstawowa znajomość j. niemieckiewarską.
Powierzchnia
200
m
kw.,
693• Sprzedam działkę, Kornowac możli• Wydzierżawię lokal na restaurację - kakowe, bezczynszowe mieszkanie,
go. Tel. 77-427-05-43.
304-844.
wość
zamiany
na
mieszkanie,
531-312wiarnię
w
centrum
Gorzyc
(stacja
paliw)
Racibórz, ul. Skłodowska, 86 m kw.
020.
32-451-16-10, 693-525-009.
• Praca w Niemczech i Austrii dla ślusaw 2-piętrowej, ogrodzonej kamienicy,
• Wynajmę 4wyremontowane
i czę$0-*/5)6#30/
)"33:0-*7&3
5&7&/4":-03
"/%3&8/elektryków,
*$0-rzy, spawaczy, mechaników,
z własnym ogrodem. Gotowe do za•
Sprzedam
dom
Kornowac
cena
• Kawalerka o pow. 37 m kw., Racibórz
ściowo
umeblowane, 2-pokojowe
,0$*&'635,*J16"1,*
;"("%,*(*03%"/64"
104:#&3**
%0#3:$;08*&,
hydraulików.
Wymagana
komunikamieszkania, wraz z wyposażeniem.
170.000 zl, możliwość zamiany na mieszOstróg,
II p., 664-984-264.
mieszkanie,
48 m kw.LUØSZDI
Czynsz wraz
8NJBTUFD[LV,SPQLBMF
/".:4;:
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tywna znajomość języka niemieckiego.
Cena: 199 000 zł. Tel. 509-722-742.
kanie, 531-312-020. Wydawnictwo Literackie %MBD[FHP *TBBD /FXUPO
z
odstępnym
1.100
zł
+
media, kaucja Wydawnictwo Literackie ƒŕDZNOBPEMVEOZDIXZ
QBSBEPLTBMOFK LSBJOJF 
BLDKB
UPD[Z
TJŢ
X
TUBSP
•
Wynajmę
lub
sprzedam
mieszkanie
Tel.
32-332-64-62,
668-269-634.
Wydawnictwo
Literackie
XZNZžMJ GVSULŢ EMB LP
CS[FƒBDI#BUZLVNJFT[LB
3.300ƒZUOZN3[ZNJFVTDIZLV
zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909LUØSBKFEOPD[FžOJFVNJF
• Godów. Sprzedam dom piętrowy,
KUPIĘ
3-pokojowe
blisko PWSZ, ul. Katowicka,
UØX
+BLQPXTUBBQJFSX
5JCP,SPWJD
EPCSZJVD[DJ
SBJTJŢPESBE[B4QPEMPEV
SFQVCMJLJ
 B CPIBUFSFN
• Stolarza meblowego z doświadczebudynek gospodarczy, garaż. Działka
26
619 (w
godz. 9.00
– 19.00).
częściowo umeblowane,
tel. 32-417-61• Kupię działkę budowlaną od 5 do 70 T[BQVBQLBOBNZT[Z
$P
XZ
CVSNJTUS[ %CB P
XZDIPE[J,PžDJØQSBXP
KFTU
EFUFLUZX
(PSEJBOVT
niem
Gołkowice,
600-336-453.
arów, zagospodarowana, cena 350 tys.
69 lub 696-074-863.
XTQØMOFHPNBQMVT[PXZ
tel. 507-518-194.
NJFT[LBŴDØX  LUØS[Z X
TBXOZ  MPLBMOFarów
LVMUVSZ
;BJOUFSF
• Hala1PT[VLJXBD[
targowa, Racibórz
– do wynajęzł, 503-406-488.
NJž [ QSF[ZEFOUFN 3P
[BNJBOEBS[ŕHPT[BDVO
• Przyjmę na stanowisko
parkingowego
LUØSF NJBZ TUBŗ
TJŢ
D[Ţ
TPXBOJF QPXJFžDJBNJ
• Wynajmę
umeblowane
mieszkanie
• Sprzedam nowy dom jednorodzinny, PTFWFMUFN
cia
boks,
501-540-146.
 /BQPMFPO [
LJFNo%P
QFOJ T[D[ŢžDJB
žDJŕ KFEOFHP SBE[JFDLJF
4BZMPSBTQPXPEPXBP
ƒF
• Sprzedam działkę w Raciborzu/Brzeziu,
osoby
z
orzeczeniem
stopniu
niepeł2-pokojowe
dla studentów
w Raciborzu,
pow. ok. 180 m kw., c.o., ekogroszek, ƒZXOPžDJŕ
X QVT[LBDI

CSBLNVUZMLPKFEOFHPy
EBZ TJŢ
XZEBXOJDUXP
XSBDB EP
21 arów, 100% budowlana, 115 HP
000MVEV
zł.  BMF OJFRacibórz,
nosprawności,
Racibórz,
503-171-724.
•
Do
wynajęcia
mieszkanie,
50
m
kw,
os.
B KFBOTZ
[ uczelni,
HPSŕD[Lŕ798-449-625.
[P
Ocice,
działka
634
m
kw.,
blisko
,PDIB TJŢ TFLSFUOJF X
EP LPŴDB QPEQPS[ŕELP
XZEBXBOJB
QPQVMBSOF
Tel. 503-398-548.
Piastów,
695-406-876
po 15.00.
ogrodzona, bruki. Ładnie usytuowany, UB  )JTUPSJF DPE[JFOOZDI
TXPKFK TFLSFUBSDF
QJŢL
• Restauracja w Pszowie
zatrudni kuXBŗ B[BNBS[BKŕLPNVOJ
HPDZLMV
• Wynajmę
pokoje
z łazienkami, umeQS[FENJPUØX
Tŕ
CBSE[P
dosłoneczniony, 497.000 zł, 507-052OFK  TBNPUOFK
OJF
• Sprzedam garaż (światło + kanał),
RaciTUZD[OFVUPQJFCVEPXBOF
charkę ze znajomością
zawodu BMF
502-611• Wynajmę
lokal
na cele
,TJŕƒLJ
CŢEŕ
TJŢ biurowo-hanVLB
blowane, /JF
z dostępem
do pasażu kuOJFDPE[JFOOF
[EBKF
935.
TUFUZ [BNŢƒOFK  "HBUIF
OBXJFD[OFK[NBS[MJOJF(
bórz przy ul. Drewnianej, 32-415-10-80.
350,
502-630-326.
dlowe,
62
m2,
Racibórz,
ul.
Chopina
19,
[ZXBŗ
KBLP
PNOJCVTZ

NZ TPCJF
TQSBXZRacibórz,
KBL GB 600-801-134.
chennego.
4UPQBL
"VUPSFN
KFEFO [
D[ZMJKFEFOUZUVCŢE[JF
TDZOVKŕDFPQPXJFžDJLSZKŕ
tel. 32-415-42-64.
DO WYNAJĘCIA
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie,
64 KFTU POSIADAM
•
Lokal
do
wynajęcia
z przeznaczeniem
• Firma zatrudni0QPXJFžŗNJPTOBBUBL
lakiernika, 694-189OBKCBSE[JFK [OBOZDI J
[BXJFSBŗEXJFQVCMJLB
TJŢ
[B
OJNJ

J
KBL
D[ŢTUP
m kw., 3 pokoje, I p., Racibórz, Żorska,
• Garaże do wynajęcia, Racibórz Ostróg,
• Wynajmę
od zaraz komfortowe,
ƒFPXTQBOJBZNKFE[F
pod działalność
gospodarczą, szczeVUZUVPXBOZDI CSZUZK
DKF 0D[ZXJžDJF
X OP
QS[ZQBEFL
MVC QPNZLB
486.
605-360-567.
515-101-273.
OJV  PSLJFTUS[F EŢUFK J
TLJDI QJTBS[Z QPESØƒ
XFK T[BDJF
HSBmD[OFKmieszkanie.
J
QSPXBE[JZEPHFOJBMOZDI
umeblowane
2-pokojowe
gólnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
OJLØX
OPXZNGPSNBDJF
Racibórz,
pl. Dominikański, cena 950 +
• Firma zatrudniXPTLJFKD[BSPXOJDZ
laminatorów, 694Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
• Sprzedam garaż, Racibórz, Żorska,
• Racibórz, ul. Mickiewicza mieszkanie XZOBMB[LØX
media, 792-007-504.
od zaraz, tel. 601-471-148.
3-pokojowe, kuchnia, tel. 604-774-068.
189-486.
604-240-919.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
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28 ogłoszenia drobne
• Kierowców C+E do transportu międzynarodowego zatrudni Sanco sp. z o.
o. Wyjazdy do krajów UE z powrotami
do Polski. Podstawa + diety. Tel. 32-22645-91.
• Przyjmę do pracy barmankę. Info
Color’s Club, Wodzisław Śl. ul. Rynek
27, e-mail: biuro@colorsclub.pl, 604809-269.
• Zatrudnimy kierowców C+E, operatorów koparek, spycharek (kat. II) i mechanika. Wymagane doświadczenie.
Kontakt: 502-320-035, biuro@drobny.
org.pl.

• Firma z Wodzisławia zatrudni murarzy,
tynkarzy i pracowników do wykończeń
wnętrz, 608-022-403.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 6 września 2011 r.

• Grupa Itum Owoce zatrudni kierowcę
kat. C + E, zamieszkały w powiecie wodzisławskim, kontakt 32-453-98-21.
• Agencja Ochrony TFK zatrudni
osobę na stanowisko funkcyjne
do ochrony obiektu w Wodzisławiu.
Wymagana niekaralność. Kontakt
Tesco ul. 26-go Marca 96 w godz.
9-14, CV zostawiać w POK.
• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić pn.
– pt 7.00 – 17.00.
• Oman Sp. z o.o. zatrudni kierowcę kat.
C+HDS. CV proszę składać w sekretariacie marketu, ul. Zamkowa 11, 47-400
Racibórz.
• Przyjmę do pracy barmana i barmankę,
Pub Wolf w Pawłowie, tel. 781-778-179.

• Firma zatrudni pracownika do prac
• Zatrudnię lakierników z doświadczeniem zawodowym, 697-807-060.
budowlano-wykończeniowych, tel. 509Nowiny
27 października 2009 r.
943-003. WODZISŁAWSKIE • wtorek,
/PXJOZ80%;*4"84,*&tXUPSFL
QBƑE[JFSOJLBS
• Przyjmę do pracy przedstawiciela
• Przyjmę fryzjerkę ze stażem z okolic
Wodzisławia, 781-936-032, 661-939-390.

finansowego, 501-736-755, sylwia0077@
op.pl.

• Zatrudnię od zaraz kucharza,
barmankę i kierowcę w pizzerii
Tropikalna Wyspa w Marklowicach,
504-560-995.

• Pizzeria Tropikalna Wyspa w Marklowicach zatrudni kucharza/kucharkę – pizzermana, na pełny etat,
504-560-995.

• Opiekunki osób starszych w Niemczech. Szkolenia językowe, bliższe informacje 725-474-024.

• Przyjmę do pomocy samodzielnego
cieślę, może być emeryt lub rencista
oraz pomocnika budowlanego, 692601-596.

• Zatrudnię panie na Śląsku, wysokie zarobki, dowolne dni pracy, komfortowe
warunki, dyskretnie, 725-345-280.

• Zatrudnię panie na Śląsku, wysokie zarobki, dowolne dni pracy, komfortowe
warunki, dyskretnie, 725-345-280.

• Konserwatora zatrudnię – praca w Raciborzu, 324-140-017.

• Zatrudnię pracownika do salonu PLAY
w Pszowie/Rydułtowach. Wymagane
doświadczenie w branży. elektra2@
onet.pl.

• Przyjmę elektryków i pomocników
z doświadczeniem, do pracy w Austrii
(Wiedeń), 784-042-220, +43-699-190736-76.

• Zatrudnię fachowca do wykończeń
wnętrz. Praca na terenie Raciborza.
Tel. 721-400-785.

• Firma handlowa zatrudni kierowcę –
• Poszukuję osób do sprzedaży mieszmagazyniera, podania oraz CV wysyłać
Wydawnictwo Literackie
kających blisko kopalń JSW i KW, może
na fenixmj@interia.pl lub pocztą Fenix
być młodzież, 798-288-910.
Bosacka 22, Racibórz.
• Zatrudnię managera – barmana. Wy• Potrzebna opiekunka do starszej
magane doświadczenie, 693-304-844.
Pani od zaraz w Wodzisławiu Śląskim,
• Przyjmę kobiety do pracy przy warzytel. 663-716-115.
wach (do pęczkowania) w Raciborzu,
po 18.00.
• Zatrudnię kierowcę, transport mię5)3*--&3 %511-910-082,
3"."5
dzynarodowy, PD Europa, wymagania:
'"*3(".&
• Zatrudnię przedstawiciela handloweprawo jazdy kat. C+E, świadectwo
kwali– branża rolna (handel zbożem) wy7BMFSJF
1MBNFgo /BPNJ
fikacji, doświadczenie, 507-160-862.
8BUUT  KFTU UBKOŕkształcenie
BHFOULB wyższe, język obcy, 48-130
$*"%PžXJBED[POŕ
XZTP
Kietrz,
608-486-663.
• Barmankę, kelnerkę do pracy w pizzerii
DF XZLXBMJmLPXBOŕ  CJP
• Zatrudnię przedstawiciela handlowe– zatrudnię, Rogów, tel. 661-915-255.
SŕDŕVE[JBXPQFSBDKBDIP
go-branża biomasa (handel pelletem)
OBKXJŢLT[FKXBE[F+FTUUFƒ
• Kucharza/kę z doświadczeniem do prawykształcenie wyższe język obcy 48NBULŕEXØKLJE[JFDJJƒPOŕ
cy w pizzerii zatrudnię – Rogów,
tel.
EZQMPNBUZ+PTFQIB8JMTP
130, Kietrz, tel. 608-486-663.
661-915-255.
OB 4FBO1FOO /BBNBDI
• Zatrudnię przedstawiciela handlowe/FX:PSL5JNFTPTLBSƒBPO
• Zatrudnię mężczyznę z umiejętnogo/pracownik biurowy wykształcenie
S[ŕE 64" P PLBNZXBOJF
ściami obsługi ciągnika rolniczego
wyższe,
PQJOJJoraz
QVCMJD[OFK
X TQSBjęzyk obcy - rosyjski, 48-130
Kietrz, tel. 608-486-663.
XJFQPTJBEBOJBQS[F[*SBL
kobietę do produkcji warzyw, tel.
504CSPOJ NBTPXFHP SBƒFOJB
222-480.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w rela8LSØUDF NFEJB •VKBXOJBKŕ
cjach krajowych i międzynarodowych,
UPƒTBNPžŗ7BMFSJFJT[D[F
• Firma remontowa z Rogów zatrudni
48-130, Kietrz, tel. 608-486-663.
HØZEPUZD[ŕDFKFKQPXJŕ
pracownika budowlanego z doświad[BŴ[$*"
czeniem do dociepleń i robót wykoń• Zatrudnię mechanika samochodoweczeniowych, 693-445-939.
go, 48-130, Kietrz, tel. 608-486-663.

• Zatrudnię pracownika gospodarczego, prawo jazdy kat. T, 48-130 Kietrz,
tel. 608-486-663.
• Segregacja odzieży w Holandii. Na
dłuższy okres czasu, prawo jazdy, 608679-444, 0031-610-329-048.
• Osoby kierujące pracownikami w Holandii. Wykształcenie średnie, prawo
jazdy, j. niemiecki, dyspozycyjność, 608679-444, 0031-610-329-048.
• Firma McDoit zatrudni w Holandii osoby na produkcji. Wymagana znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego.
32-410-92-80.
• Zatrudnię barmana/kę, kelnera/kę
z doświadczeniem, do restauracji
w centrum Raciborza. 501-782-872.
• Zatrudnię kucharkę/kucharza oraz
pomoc kuchenną do restauracji
w centrum Raciborza. Mile widziane
doświadczenie, tel. 728-455-138.

• Firma Moja Sp. z o.o. w Kietrzu zatrudni
kierowcę kat. C. Szczegóły pod nr. 77486-10-65.
• Praca sezonowa: prace introligatorskie,
możliwość przyuczenia do zawodu.
Przyjęcia stron w godz. 9.00 – 16.00.
Racibórz, ul. Bogumińska 51.
• Pracownika ds. marketingu oraz osobę
do prowadzenia biura i sklepu internetowego, wskazane doświadczenie. CV:
scriba@scriba.com.pl.
• Przyjmę kobiety do pracy w polu do
paczkowania, Racibórz. Tel. 697-684449.
POSZUKUJĘ PRACY
• Kobieta, 22 lata, szuka stałej pracy jako
sprzedawca. Kontakt: 791-300-227.

RÓŻNE
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent,
32-440-12-66, 662-762-065.
• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Ludowej – płacę cenę amatorską, 77-43736-81, 694-070-838.
• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.
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• Viki, 603-232-163.
• 24 h, Pola, 533-600-936.
• Ola, 531-397-047.
• Ewa, 793-958-079.
• Kasia, Megi, 508-669-291.

• Węgiel brunatny, węgiel orzech,
groszek, eko-groszek, eko-miał, flot
muł. Na życzenie workowany, 601819-313.

• Masażyki Angeliki, 883-479-535.
• Racibórz, Rynek, 669-460-221.
• Pani, 608-031-713.

• Kupię stare drewno (krokwie, deski),
tel. 601-775-382.

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.
• Czarnula, 600-624-753.

• Starą cegłę - kupię, tel. 601-775-382.

• Przystępnie, 530-921-350.

• Okazja! Sprzedam stół rozkładany + 6
krzeseł, kolor czarny, cena do negocjacji, tel. 32-430-11-80.

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

SPORT
41035 1


• Raciborzanka, 33, 883-272-757.

• Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
Mengele 280 i wycinarkę do kiszonki,
605-210-857.

• Sara, 502-946-147.

• 886-309-057, Racibórz.

• Pilnie sprzedam wiertnicę WD-02
EA z rozporą i osprzętem -1/4 ceny
fabrycznej i pompę płuczkową WT-30
z osprzętem za 1/4 ceny fabrycznej, tel.
511-006-230.

• Pilnie sprzedam betoniarkę poj. 75 l,
po gruntownym remoncie, 1/2 ceny
fabrycznej, tel. 511-006-230.

• Gosia, 889-737-281.
• Racibórz, 693-524-897.
• Viktoria, 531-395-773.
• Ponętna blondynka, 507-526-232.

• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Maja, 792-209-587, Racibórz.

• Sprzedam duże ilości piasku kopalnianego wydobywanego w okolicach
Kietrza, bardzo dobrej jakości w dobrej
cenie z możliwością dowozu do klienta.
Tel. 668-833-379.

• Ja Barbara Irena Kłosok z domu
Czenczek oświadczam, iż dnia
04.07.2011 rok wystąpiłam z Kościoła
rzymsko-katolickiego, 32-455-62-02.

• Marlena, 513-237-012, Racibórz.
• 19-tka Raciborz, 794-674-709.
• Ewa, Racibórz, 514-555-894.
• 513-504-384, Rybnik 41.
• 797-536-303 Rybnik 28.
• Ania, Rybnik, 790-602-072.
• Rybnik XL, 666-479-320.

• Oddam ziemię za darmo. Transport
wlasny, 604-240-919.

• Eromasaże, 532-443-842.

• Komfortowo, Rybnik, 507-854-395.

• Ja Barbara Irena Kłosok z domu
Czenczek oświadczam, iż nie przynależę i nigdy nie wstąpię do żadnej
religii i sekty, 32-455-62-02.

• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• Wodzisław, Basia, 609-782-881.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.

• Sprzedam balkonik do chodzenia na 4
kółkach dla starszej osoby, 605-360-567.

TRANSPORT
LPOUBLU!OPXJOZQM

• Kupię stare książki i różne inne starocie, 603-888-439.
%-".0%;*&ő:

• Drewno
%3"."5opałowe, kominkowe,
rozpałkowe, zapewniamy
transport,
04*&.*1»,0#*&5:

$".130$,
• Sprzedam glifosat (zamiennik roun604-279-410.
8*&-,*'*/"
#PIBUFSBNJmMNVTŕ1IJMJQ
dup, klinik) opakowanie 20 l za 260 zł,
&NNFOUIBM
+PIO
4UBO
.JUDIJF
%FNJ-PWBUP
4IB
• Tuje, świerki i inne ozdobne b.tanio
litr po 17 zł, tel.
535-499-454.
EJOH sprzedam,
 J 4UPSFZ &NNFOUIBM
OF /BUFJ+BTPO +POBT#SP
od 2.50 zł, 32-476-51-42, 503.BUUIFX
%FMBNFSF  0K
UIFST  PSB[ [VQFOJF OPXJ
532-965.
TOWARZYSKIE
DJFD CJ[OFTNFO XQBEBX
D[POLPXJF PCP[V QPP
EFQSFTKŢ
QPstare
žNJFSDJ
VLP motorowery,
• Kupię
motory,
• Iza, Wodzisław,
518-645-151.
ƒPOFHPQPESVHJFKTUSPOJF
DIBOFK
ƒPOZczęści,
4ZO  XSBDB
[
silniki,
instrukcje
obsługi, stan
KF[JPSBHSBKŕKFT[D[FXJŢDFK
+BQPOJJ
EP (FOFXZ
 ƒFCZ
• Dyskrecja
Racibórz, 789-105-990.
obojętny,
tel. 889-660-848.
NV[ZLJ KFT[D[FXJŢDFKUBŴ
QPDJFT[Zŗ [NBSUXJPOFHP
D[ŕ
J KFT[D[F661-613-025.
MFQJFK TJŢ CB
•
Gabi,
Racibórz,
PKDB 8
UZN DFMV
[BQSB
• Drewno
rozpałkowe,
kominkowe,
XJŕ/BKXJŢLT[FNV[ZD[OF
Wydawnictwo
Literackie
T[B EPmuł
XJFMLJFHP
QVTUFHP
od 150 zł, eko-groszek, flot,
• Dziewczyny
Fantasy, 660-173-134.
XZEBS[FOJFSPLVoPCFKS[ZK
EPNVQJŢLOFLPCJFUZ
LUØ
węgiel, itp., ekspresowa
dostawa,
SP[T[FS[POŕXFSTKŢmMNV
SFTUBKŕTJŢLPDIBOLBNJJDI
gwarantowana jakość, 692-236-095.
• Namiętna, 507-206-422.
8FSTKB OB %7% X[CP
PCV %PNIBSFN QPXPMJ
• Drewno:
HBDPOB KFTU
P VOJLBMOF
• 606-521-450,
Radlin.
TJŢ XZQFOJB
 Bƒkominkowe,
X LPŴDV opałowe – już
odTJŢ
100Xzł.OJN
Zapewniamy
NBUFSJBZ EPEBULPXF
QPKBXJ
MVCJŕDB transport i atrak• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.
QSPHSBN LBSBPLF PSB[
cyjne ceny!
698-399-300.
EPNJOPXBŗ
OBE668-191-265;
PUPD[F
OJFN1BMNJSB
UFMFEZTLJ
• Sonia,
Rybnik, 781-301-544.
• Sprzedam dorodne cyprysy, cena od 2
zł, 603-369-023.
• Brunetka, Rybnik, 783-620-601.
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• Rybnik, 518-205-456.

• Sprzedam ladę sklepową, różne urządzenia do piekarni, deski ażurowe, 32410-73-02, 696-300-065.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
$0-*/5)6#30/

• Martyna, Wodzisław, 507-595-561.

• Sprzedam wózek inwalidzki z ubikacją, materac przeciwodleżynowy
i chodzik kroczący, 660-252-256.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
• Groszek, miał, węgiel – luzem i workowany, 608-315-746.

• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.

• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.
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0UPDZLMQPXJFžDJ LUØSZDI
BLDKB UPD[Z TJŢ X TUBSP
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KFTU EFUFLUZX (PSEJBOVT
1PT[VLJXBD[ ;BJOUFSF
TPXBOJF QPXJFžDJBNJ
4BZMPSBTQPXPEPXBP ƒF
XZEBXOJDUXP XSBDB EP
XZEBXBOJB QPQVMBSOF
HPDZLMV
,TJŕƒLJ CŢEŕ TJŢ VLB
[ZXBŗ KBLP PNOJCVTZ 
D[ZMJKFEFOUZUVCŢE[JF
[BXJFSBŗEXJFQVCMJLB
DKF 0D[ZXJžDJF X OP
XFK T[BDJF HSBmD[OFK J
OPXZNGPSNBDJF

• Pomoc drogowa, holowanie samocho/*.08"/:
dów, przewóz wózków "
widłowych,
K.
50.J+&33:J
Karcz, tel. 601-516-085,
32-415-32-23.

$;"3/0,4*ġő/*,;0;

• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
(E[JFž QPOBE UŢD[ŕ [OBK
Kraj, zagranica. Meble,
towary itp.
EVKFTJŢ,SBJOB0[1SPXB
Racibórz. Tel. 609-422-555,
a po 17.00:
E[JEPOJFKXZPƒPOBƒØUŕ
32-415-30-94. DFHŕESPHBoJEFBMOBUSBTB
LPMFKOFHPQPžDJHV
5PNB[B
• Usługi transportowe
w kraju. Przepro8XZOJLVOJF[XZLF
wadzki, przewóz+FSSZ
mebli,
materiałów wykończeniowych,HPTQMPUVXZEBS[FŴCPIB
towarów, etc. Solidnie,
UFSPXJF QS[FOPT[ŕ TJŢ EP
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
NJFKTDB QFOFHP NBHJJ
1P[OBKŕUBNSP[žQJFXBOŕ
• Usługi transportowe
i przeprowadzki
%PSPULŢJXZSVT[BKŕ[OJŕ
w Raciborzu, kraju
i za granicą, 600OBTQPULBOJF[FXTQBOJB
586-810.
ZN $[BSOPLTJŢƒOJLJFN
• Usługi transportowe.
Przeprowadzki,
#JPSŕUBLƒFVE[JBXQS[Z
przewóz materiałów
budowlanych,
itp.
HPEBDI
QJFTLB5PUP  4USB
Tel. 662-268-476.
DIBOB8SØCMF %SXBMBPSB[
5DIØS[MJXFHP-XB
• Węgiel, koks, groszek, flot, ekspresowa
dostawa, 667-296-518.
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Wydawnictwo Literackie ƒŕDZNOBPEMVEOZDIXZ
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TURYSTYKA
• Superlast minute! Chorwacja
z Medjugorie! Wycieczki już w cenie!
Termin: 16.09. – 27.09.2011 www.
biurorafal.pl, tel. 695-467-030.
• www.biuroraba.pl – portal turystyczny, najlepsze oferty najlepszych
organizatorów – Itaka, tui, Neckermann, Triada, Rainbowtours. Wkrótce
otwarcie biura w Wodzisławiu Śląskim
na ul. Średniej 2. Zapraszamy.

• Wczasy w Czarnogórze u raciborzanina, www.spectrum-holidays.com; tel.
+382(0)6910-14-42.
• Superwyprzedaż wczasów i wycieczek! Grecja od 624 zł, Turcja od 1259
zł, Tunezja od 1327 zł. Sprzedaż
ubezpieczeń turystycznych i Kart
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana
1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.
wakacjeww.pl.

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

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.
• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-7034, 608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Płoty kute, panele ocynkowane,
bramy przesuwne, balustrady oraz nierdzewne zadaszenia, meble ogrodowe,
www.akronis.pl, tel. 601-159-834.

• Drenaże, przyłącza kanalizacyjne, 508675-406.
• Wyburzenia, brukowanie, utwardzanie
wjazdów, wynajem koparki, minikoparki, wywrotki, 508-675-406.
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Schody, drzwi, balustrady z drewna,
meble ogrodowe i altany, oferuje producent firma Frydrych, Syrynia, tel. 602118-208.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Rozbiórki, wyburzenia, wywóz popiołu, gruzu, odpadów budowlanych,
667-296-518.
• Zlecę docieplenia budynków około
1000 m kw., 600-201-251.
• BS Music DJ Wodzirej Krzysztof Łucki,
wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe, firmowe, plenerowe. 531-666066, www.bsmusic.pl.
• BS Music. DJ, wodzirej. Wesela, imprezy okolicznościowe, plenerowe,
firmowe. Nagłośnienie – efekty świetlne.531666066 lub 507275687.www.
bsmusic.pl.

USŁUGI REM.-BUD.

• Osuszanie, odwanianie budynków, izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 517-435-518.
• Dach-System. Ciesielstwo, dekarstwo, więźby, rynny, papa, gonty,
pokrycia dachowe szybko i solidnie,
tel. 506-193-315, 697-177-760.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281, 691-779-787.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691-539-589.
• Usługi koparko-ładowarką, dogodne terminy, konkurencyjne ceny.
Tel. 693-662-305.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.

• Pol-bud oferuje usługi w zakresie kompleksowych remontów i wykończeń
wnętrz. Atrakcyjne ceny, pomiar i wycena wstępna – 0 zł. Tel. 791-909-459,
603-876-206, polbudraciborz@interia.pl.
• Ocieplenia budynków, tynki cienkowarstwowe, malowanie elewacji.
Najtaniej w regionie! Tel. 692-497-287.

• Nowoczesne instalacje elektryczne,
systemy centralnego odkurzania. 660665-329.
• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne,
płyty k.-g., wykończenia wnętrz.
Negocjacja cen, 510-727-827.

• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek, gładzie, montaż płyt gipsowych,
tel. 886-317-863.

• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.

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

• Kompleksowe wykończenia wnętrz,
łazienki, kuchnie, salony, itp., 694-214454.

• Malowanie, tapetowanie, płyty gipsowe, gładzie, kafelki, panele, inne usługi
remontowe, 785-529-569.

• Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, 607-686-794.

• Docieplenia budynków, roboty
budowlane, wykończeniowe, remontowe, płytkowanie, gipsowanie. Tanio
i fachowo, 600-120-191, 501-715-685.

• Ocieplanie budynków, malowanie
budynków, 607-686-794.

• Elektryczne instalacje – tanio, z materiałem. Tel. 600-877-606, www.
elektrocom.pl.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy–klinkier,
solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110496.
• Układanie kostki brukowej, zakładanie
ogrodów z planowaniem, odwodnienia
budynków z izolacjami, drewno w ogrodzie. 888-588-235.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Dach – Mur, kompleksowe usługi
dekarskie, 502-523-674, 502-523-643.
• Schody – buk, jesion, dąb.
Bezpłatny projekt komputerowy 3D.
Racibórz, Rybnicka 15, 32-419-09-00,
www.schodymjm.pl.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, projektowanie, montaż, wymiana,
tel. 601-094-777.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów 668-243-160.
• Papa termozgrzewalna. Promocja!
4,2 mm – 20 zł/m kw., 5,5 mm – 25
zł/m kw., 606-118-496.
• Szprycowanie i malowanie natryskowe
domów z agregatu, szpryc akrylowy,
itp. szprycowanie także na ocieplone
domy, Adam Gorzyce, 696-296-514, 32720-32-27.
• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne, sufity podwieszane, gładzie, docieplenia
poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.
• Budowa domów, prace ziemne – drenaże, tynki, wylewki maszynowe, kompleksowe wykończenia wnętrz, ocieplenia, malowanie elewacji, 889-113-230.

• Budowa domów pod klucz – tanio i solidnie, 511-701-520.

• Zapraszamy do nowo otwartej hurtowni materiałów budowlanych; Rem-Bud;
Czernica, ul. Wolności 51, 889-113-230.

• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003, 511-701520.

• Brukowanie, place, tarasy, chodniki,
drenaże budynków, przydomowe
oczyszczalnie ścieków Eco, przyłącza,
niwelacje terenu, 512-839-909.

• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie, Fak. Vat, 32-457-93-32,502-087-125.
• Stawianie płotów, granit, brukarstwo
662-725-217.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Kompleksowe remonty łazienek, układanie paneli, kafelkowanie, malowanie,
507-964-993.
• Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, szybko, tanio i solidnie tel.783808-078, 663-227-559.
• Kopleksowe remonty domów! Przebudowy domów, prace wykończeniowe,
intal. wod.-kan, co i elektryczne, docieplenia, 603-250-309.
• Kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, panele, remonty ogólne, 513-301-629.
• Ogrodzenia kute, panelowe, bramy
przesuwne, dwuskrzydłowe, segmentowe, furtki, montaż od fundamentów,
513-301-629.
• Dachy, pokrycia dachowe i więźby,
661-148-643.
• Najtańsze usługi w zakresie remontów,
malowania, ocieplenia, wykończeniówka, sprzedaż bruków, brukowanie, płoty
z montażem, 507-709-403.

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

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

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn.–pt. 15.00–17.00, tel. 32415-37-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.
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.

Odmień nasz
los..

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

• 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.
PSYCHIATRIA

• Dominik Maślanka specjalista psychiatra, 693-495-957, wtorki od 16.00, W.Polskiego 13, Racibórz.
PSYCHOLOGIA

• Konsultacje psychologiczne, mgr
Iwona Małczok. Poradnia Panaceum, ul.
W.Polskiego 3, tel. 32-415-79-79, 505699-403.
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.
UZALEŻNIENIA

• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa. Wizyty domowe, tel. 696-478-189,
32-426-02-92.

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.
• Sprzedam szczenięta rasy berneński
pies pasterski, tel. 32-410-82-25.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Yorkshire terrier – rodowodowe, śliczne, zdrowe, doskonale socjalizowane,
szczepione. Wystawowe, kolankowe,
ultranegra.blogspot.com, tel. 506-717698.
• Yorki sprzedam, 3 miesiące, zaszczepione, z książeczką zdrowia, tanio, tel.
784-380-895.

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� RENAULT THALIA
2007 17.500 zł
6� CITROEN BERLINGO
1999 8.500 zł
7� FORD FIESTA
2007 15.900 zł
8� FORD FOCUS
2006 23.500 zł
9� FIAT PANDA
2008 18.500 zł
10� SKODA FABIA II kombi
2007 25.900 zł
11� SKODA OCTAVIA
2006 34.900 zł
2007 21.900 zł
12� OPEL CORSA
2008 27.900 zł
13� OPEL COMBO
2006 24.900 zł
14� OPEL ASTRA
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)
• AUDI A4 2,0TDI 170KM S-LINE krajowy, I wł.
• VW GOLF VI kombi 2008 1,6TDI 105KM kraj
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2003 1,6 krajowy el. szyby, c.zam.
• HONDA CIVIC 2008 1,8 SPORT krajowy, I wł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, I wł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• OPEL CORSA 2002 1,0 krajowy, srebrny metalik
• PEUGEOT 206 2007 1,4 HDI klima, ABS,el. szyby
• RENAULT SCENIC GRAND 2005 1,9DCI 7osób
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• RENAULT MEGANE 2000 1,6 klima, ABS
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, Iwł., klima
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• KIA RIO 2008 1,5 CRDI klima, ABS, el. szyby
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI klimatr.
• NISSAN MICRA 2008 1,2 klima, krajowy, I wł.
• SEAT LEON 2002 1,6 105KM klima, krajowy
• 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
05r. 36.900
AUDI A4 1,9 TDI SEDAN
01r. 28.900
CITROEN C3 1.4 HDI klimatyzacja van
08r.
17.000
(ciężarowy)
CITROEN XSARA PICASSO 1,6 exclusive 06r. 19.900
CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM
02r. 59.900
FORD FOCUS 1,8 TDCI klima 3-drzwi
03r. 15.900
FORD MONDEO 2,0 TDCI 140KM
08r. 46.900
TITANIUM automat
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM furgon
05r. 21.900
wysoki długi
MAZDA 5 2,0D 7 miejsc
08r. 44.900
OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 kombi
08r. 30.900
enjoy gold
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 turbo 4x4
09r. 89.900
OPEL ASTRA III 1,7CDTI 125KM cosmo
09r. 38.900
kombi
SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI 5 drzwi
07r. 36.900
krajowy
RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,5 DCI
08r.
25.900
climatronic
SEAT ALHAMBRA 2,0 TDI 140 KM
06r. 41.900
VW TOURAN 1,9TDI 105KM trendline
06r. 35.900
VW PASSAT 1,8 125KM kombi
99r. 13.900
climatronic
VW PASSAT 2,0TDI 140KM comfortline
05r. 38.900
sedan
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
02r.
24.900
automat
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI panorama
09r. 69.900
dach
CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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Największy
portal
informacyjny
w regionie

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

Nieprzyzwoicie

dobre ceny

HONDA CIVIC

rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

PUSTAKI

oraz inne usługi stolarskie

Najtańsze ceny – sprawdź!

ŻUŻLOWO–
–CEMENTOWE
pustaki
Rybnik Golejów

47–403 RACIBÓRZ, ul. Kręta 8 tel. 032 42 655 37, 0502 279 788
tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

www.pustak.com.pl, biuro@pustak.com.pl

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

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

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTAŻ ETERNITU

POSZUKUJEMY DO PRACY

Z takiej oferty wstyd nie skorzystać!

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

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

blacha
dachówkowa
już od

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

47–400 Racibórz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18

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

numer certyﬁkatu 6606

TARTAK & MEBLE

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

EUROCLAS

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

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

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

KABE perfekta farba
akrylowa o dużych
możliwościach barwienia
10L

ciśnieniowo-próżniowa

•Płyta OSB I MFP

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

zł
54,50

Atas Postar
20 szybkoschnący
podkład cementowy
mrozo
i wodoodporny
25kg

Rynna ocynkowana
ﬁ 125 1mb

ł
7,50 z

ł
6,90 z

Papa
termo-zgrzewalna
nawierzchniowa
gr.4,2 1 mb

ł
8,90 z

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA
1.

25. WODZISŁAW

GORZYCE, dom piętrowy położony na
parceli 1 162 m². Cena: 240 000 zł.

6.

GORZYCE, dom stan surowy zamkniety,
parcela: 860 m², cena: 315 000 zł.

26. WODZISŁAW,

7.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ul. Szotkowicka.
Dom idealnie nadający się dwie rodziny,
parcela: 4 940 m², cena: 450 000 zł.

4.

27. WODZISŁAW,

8.

ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy
idealny na dwie rodziny, Parcela: 2800
m², 2 garaże. Cena: 299 000 zł.

WODZISŁAW ul. Jana Pawła II. Działający Pawilon wielofunkcyjny, piętrowy, o
pow. 365 m². Cena: 1 300 000 zł.

5.

28. WODZISŁAW,

9.

MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy dom o pow. 120 m², położony na
parceli o pow. 857 m². Cena: 450 000 zł.

WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Budynek
mieszkalno-usługowy o pow. użyt.140
m². Parcela: 2217 m². Cena: 550 000 zł.

6.

WODZISŁAW, ul. Górnicza Magazyn o
konstrukcji stalowej o pow. 442 m².
Cena: 366 000 zł.

KATOWICE, ul. Małopolska. Mieszkanie
1-pokojowe z balkonem o pow. 36,8 m²,
IIp. cena: 150 000 zł.

2.

PSZÓW (centrum) Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow. 63,13 m², II p.
Cena: 139 000 zł

3.

PSZÓW, ul. Jagienki. Mieszkanie 2pokojowe z balkonem o pow. 50,49 m².
IIp. Cena: 99 000 zł.

4.

PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie
2-pokojowe o pow. 38 m², parter, cena:
75 000 zł.

5.

PSZÓW, ul. Kościuszki. Mieszkanie
2-pokojowe (po remoncie) o pow. 54,18
m², Ip. cena: 110 000 zł.

6.

PSZÓW, ul. Konopnickiej. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 54,55 m², balkon,
cena: 130 000 zł.

7.

PSZÓW, os. Tytki. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 38 m², IVp. cena: 80 000 zł.

8.

RADLIN. Komfortowe mieszkanie 2pokojowe z balkonem o pow. 34,66 m²,
cena: 104 000 zł.

9.

RYDUŁTOWY – ORŁOWIEC. Mieszkanie
3-pokojowe z balkonem o pow. 54,27
m², IV p, cena: 139 000 zł.

10. WODZISŁAW

M-3 os. 30-lecia, pow.
48,5 m², cena: 118 000 zł.

ul. Przemysława. Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow.
65,85 m², z balkonem, cena: 179 000 zł.
ul. Przemysława, mieszkanie 1-pokojowe o pow. 31 m², II p. cena:
70 000 zł.
ul. Przemysława. Mieszkanie 4-pokojowe o pow. 84 m², I p. niski
Blok, cena: 195 000 zł.

29. WODZISŁAW,

ul. Przemysława Po
remoncie Mieszkanie 4-pok. o pow.
83,1, III p. niski blok, balkon. cena: 190
000 zł.

30. WODZISŁAW,

ul. Wyszyńskiego, mieszkanie 3-pokojowe o pow. 55,20 m², IIp.
balkon, cena: 126,900 zł.

31. WODZISŁAW,

ul. Wyszyńskiego, mieszkanie 2-pokojowe o pow. 44,71 m², IV p.
balkon, cena: 125 000 zł.

32. WODZISŁAW,

ul. Waryńskiego, mieszkanie 2-pok. o pow. 44 m², II p. balkon,
cena: 99 000 zł.

33. WODZISŁAW,

os. Dąbrówki. Komfortowe, 3-pok. o pow. 72 m², I p. 2 balkony,
łazienka, wc osobno, umeblowane,
cena: 190 000 zł (bez mebli 180 000 zł).

11. WODZISŁAW

M-3 os. 1. Maja, pow.
50,53 m², cena: 94 000 zł.

12. WODZISŁAW,

ul. Bracka Mieszkanie
2-pokojowe z balkonem o pow. 50,60
m², parter, cena: 115 000 zł.

3.

24.

11 Listopada. Komfortowy
dom o pow. 240 m². 4 pokoje, kuchnia,
2 łazienki, garaż. Parcela: ok. 500 m².
Cena: 850 000 zł.

10. MARKLOWICE,

ul. Goplany (Grodzisko)
Komfortowy dom o pow. 198 m². Parcela: 3 000 m². Cena: 550 000 zł.
1.

12. PSZÓW,

dom mieszkalno- handlowy,
pow. mieszkalna 80 m². Parcela: 160
m², cena: 380 000 zł.

PSZÓW, ul. Biernackiego. Dom
piętrowy, podpiwniczony, Parcela:
735 m², cena: 261 000 zł.

2.

13. OKAZJA!

14. PSZÓW,

ul. A. Krajowej. Dom piętrowy,
idealny na dwie rodziny. Parcela: 6
868 m². Cena: 420 000 zł

3.

15. PSZÓW,

ul. K. Miarki. Dom z wysokim
parterem, parcela: 5 269 m², cena:
440 000 zł.

14. WODZISŁAW,

15. WODZISŁAW,

os. 1 Maja. Mieszkanie
2-pokojowe o pow. 54 m² z balkonem, II
p. cena: 95 000 zł.

34. WODZISŁAW,

os. 30-lecia. Mieszkanie
3-pok. o pow. 55 m², na I p., duży
balkon. Niski blok. Cena: 115 000 zł.

DOMY DO SPRZEDANIA

16. WODZISŁAW,

os. 1 Maja Mieszkanie
2-pok., 48,13 m², IIIp. cena: 93 700 zł.

1.

17. WODZISŁAW,

os. 30-lecia Mieszkanie 4pokojowe o pow. 70 m², Vp. duży balkon
cena: 158 000 zł

2.

CZYŻOWICE, ul. Dworcowa. Dom piętrowy, 5 pokoi, kuchnia, łazienka. Parcela:
1141 m². Garaż. Cena: 240 000 zł.

3.

CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy
do remontu. Parcela: 2 542 m². Cena:
160 000 zł.

18. WODZISŁAW,

ul. 26 Marca mieszkanie
1-pokojowe o pow. 27 m², IIp. cena:
69 500 zł.

BEŁSZNICA, ul. Wałowa. Dom jednorodzinny o pow. 101 m², Parcela: 2
548 m². Cena: 230 000 zł.

19. WODZISŁAW,

ul. PCK. Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46 m², cena: 114 000 zł.

20. WODZISŁAW,

os. Dąbrówki. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 64 m², balkon, cena:
190 000 zł

24. WODZISŁAW,

os. 1 Maja. Mieszkanie
4-pokojowe o pow. 72 m², IV p. z
balkonem, cena: 129 000 zł.

CZYŻOWICE – okazja, piętrowy dom
o pow. 120 m². Podpiwniczony, garaż
pod domem. 5 pokoi, kuchnia, łazienki.
Parcela: 887 m² – ogrodzona. Na parceli
znajduje się budynek gospodarczy i
studnia. Cena: 229 000 zł.

RYDUŁTOWY ul. Gajowa. Do wynajęcia
hala o konstrukcji stalowej ocieplona.
Pow. użyt. 200 m². Wysokość hali:
4 – 5 m. Media: energia, siła. Czynsz
najmu 7 zł/ m² netto + media.

7.

WODZISŁAW, ul. Chrobrego. Do
wynajęcia budynek o pow. 140 m². na
działalność gospodarczą. Parcela: 2 217
m². Czynsz najmu: 2 000 zł/1 m-c.

8.

WODZISŁAW, ul. Marklowicka. Do
wynajęcia murowana hala o pow. 1150
m². czynsz najmu 20 zł/1 m².

9.

ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4
pom. biurowe o łacznej pow. 280 m², w
nowo wybudowanym budynku handl.usług. Czynsz najmu: 20 zł/1 m².

OBIEKTY DO SPRZEDANIA

ŚL, luksusowy dom, 160
m², parcela: 1000 m², cena: 590 000 zł.

os. Kopernika, ul.
Uśmiech. Dom piętrowy o pow. użyt.
189 m², położony na parceli 696 m².
Cena: 440 000 zł.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

25. TURZA

ŚLĄSKA, ul. Zwycięstwa. Działka
rolna o pow. 3 440 m², cena: 31 000 zł.

GODÓW. Działka budowlana o pow. 2
194 m², cena: 52 000 zł.

27. WODZISŁAW,

5.

GORZYCE, ul. Prusa. Działka budowlana
o pow. 1 340 m², cena: 63 000 zł.

28. WODZISŁAW,

6.

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

7.

GORZYCZKI, ul. Raciborska. działka
inwestycyjna o pow. 7 099 m², położona
800 m od autostrady, cena: 490 000 zł.

8.

KONIAKÓW, działka mieszk.- usług. o
pow. 1 634 m², cena: 109 000 zł.

9.

PAWŁOWICE, ul. Pszczyńska. działka o
pow. 3 091 m². Położona w terenach
mieszk.-rolnych. Cena: 119 000 zł.

10. PSZÓW,

ul. Lubomska. działka siedliskowa o pow. 2553 m². (obecnie jest
w trakcie przekształcenia na tereny
mieszkaniowe) cena: 49 000 zł.

11. PSZÓW,

ul. Kolberga. działka budowlana
o pow. 1 379 m². Cena: 57 000 zł.

14. PSZÓW,

RYDUŁTOWY, ul. Jadwigi. Pawilon handlowo-usługowy o pow. 26 m². Parcela:
59 m². Cena: 71 980 żł.

ŚLĄSKA, ul. Zwycięstwa. Działka
bud. o pow. 889 m², cena: 35 000 zł, o
pow. 1 014 m², cena: 39 500 zł.

4.

ul. K. Miarki. działka budowlano- rolna o pow. 4 551 m², cena:
109 000 zł.

2.

24. TURZA

26. WODZISŁAW,

13. PSZÓW,

PSZÓW, ul. K. Miarki Budynek handl.usług. o pow. 250 m². Parcela: 563 m².
Cena: 99 000 zł.

ŚLĄSKA, ul. Powstańców.
Działka bud. o pow. 2 963 m², cena:
129 000 zł.

CHAŁUPKI, ul. Długa. Działka budowlano- rolna o pow. 2500 m², cena: 75
000 z

ul. K. Miarki. Działka budowlana
o pow. 1 700 m², cena: 70 000 zł.

1.

ŚLĄSKA, ul. Mszańska. Działki
bud. o pow. od 1000 m² do 1 200 m².
cena: 46 zł/1 m²

3.

12. PSZÓW,

23. WODZISŁAW,

ŚLĄSKA, ul. Wodzisławska.
działka bud. o pow. 2 028 m². Cena;
75 000 zł.

CZYŻOWICE, ul. Nowa. działka
inwestycyjna o pow. 8 851 m². Cena:
230 000 zł.

19. WODZISŁAW

ŚL. Dom o wysokim
standardzie wykończenia. Pow. 317 m²,
Parcela: 1810 m², cena: 695 000 zł.

21. TURZA

2.

WODZISŁAW, ul. Bogumińska. Do
wynajęcia działka o pow. ok. 3 000 zł.
Czynsz najmu 2,50 zł/1 m-c.

22. WODZISŁAW
4.

Bogumińska. Działka bud. o
pow. 3 131 m². Cena: 75 000 zł.

PSZÓW. Krzyżkowice. Do wynajęcia
murowany budynek piętrowy o pow.
214 m²+ garaż o pow. 123 m². Parcela:
4 000 m². czynsz najmu 3 600 zł/1 m².

ŚL. Dom położony 2 km od
centrum miasta o pow. 220 m², parcela:
933 m², cena: 550 000 zł.

ul. Górnicza. Komfortowe
mieszk. 1-pok. przerobione na 2 pokoje
o pow. 33,69 m², cena: 105 000 zł.

20. OLZA, ul.

BLUSZCZÓW działka o pow. 6 219 m²,
zabudowa zagrodowa, cena: 35 000 zł.

21. WODZISŁAW

22. WODZISŁAW,

działka bud. o pow. 3 151
m². Wylane fundamenty pod budowe
domu + projekt, Cena: 75 000 zł.

1.

6.

piętrowy o pow. 148 m²,
położony na parceli 1 956 m². Cena:
390 000 zł.

19. RYDUŁTOWY,

23. TURZA

RZUCHÓW, ul. Rybnicka. Do wynajęcia
lokal biurowy na I piętrze o pow.
100 m², duży parking, czynsz najmu:
1200 zł/1 m-c.

18. RADLIN, dom

ul. Łokietka. Działka bud. o
pow. 1 560 m², Cena: 98 500 zł.

LUBOMIA, ul. Korfantego, Budynek
piętrowy handlowo-usługowy o
pow. 400 m². czynsz: 2000 zł/1 m-c.
Możliwość wynajęcia samego parteru
lub piętra.

ŚL., ul. Pszowska. Dom
typu wysoki parterz roku 1989, parcela:
4 028 m², Cena: 590 000 zł.

ul. 26 Marca. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 50,67 m², IX p. cena:
130 000 zł

os. 1 Maja. Mieszkanie
1-pok. o pow. 39 m², cena: 75 000 zł.

ul. Karola Miarki. Do zamieszkania dom piętrowy, częściowo
podpiwniczony, parcela: 600 m², cena:
395 000 zł.

18. RYDUŁTOWY,

22. TURZA

5.

17. PSZÓW,

ul. B. Warszawy. działka
bud. o pow. 1 058 m², cena: 70 000 zł.

WODZISŁAW, ul. Górnicza. Obiekt
magazynowo- usługowy (2 hale) cena:
498 000 zł.

20. WODZISŁAW

21. WODZISŁAW,

23. WODZISŁAW,

ul. Konopnickiej. Dom mieszk.usług. w stanie surowym zamkniętym,
parcela: 528 m², cena: 199 000 zł.

17. RYDUŁTOWY,

8.

RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia
działka o pow. 3 865 m². czynsz najmu:
1,50 zł/1 m²

16. PSZÓW,

Wodzisławska. działka
komercyjna o pow. 3 330 m². Cena:
799 000 zł.

WODZISŁAW, os. Dąbrówki. Własnościowy lokal handlowy o pow. 32,80
m². Cena: 105 000 zł.

4.

ul. 1000-lecia. Mieszkanie
2-pokojowe o pow. 37,92 m², parter,
cena: 79 500 zł.

16. RYBNIK, ul.

7.

DO WYNAJĘCIA

11. ODRA,

ul. Rogowska, Dom mieszkalnousługowy. Część usługowa o pow. 136
m², część mieszkalna o pow. 140 m²,
Parcela: 930 m². Cena: 580 000 zł.

WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika.
Dom piętrowy idealny na dwie rodziny,
parcela: 700 m². Cena: 290 000 zł.

25. ŻORY, ul.

13. WODZISŁAW,

ul. 1000-lecia. Mieszkanie
1-pokojowe po remoncie o pow. 38 m²,
cena: 85 000 zł.

WODZISŁAW ul. Jana Pawła II. Działający pawilon wielofunkcyjny o pow. użyt.
365 m². Parter: sklep Piętro: 2 sale,
na 25 osób i 75 osób, toalety. Parcela:
666 m². Cena: 1 300 000 zł.

5.

Śl. ul. Jana Pawła II.
Mieszkanie 2-poziomowe o pow. 116
m², 3 piętro – 4 pokoje, kuchnia z
oknem, WC, łazienka z WC oraz 2 duże
balkony. Cena: 240 000 zł.

ul. Niedurnego. Działka
budowlano-rolna o pow. 4 503 m²,cena:
69 000 zł. W cenie dodatkowo działka
rolna o pow. 1350 m² położona 400 m
od przedmiotowej działki

15. RADLIN, ul.

Wrzosowa. Działka o pow. 8
120 m². Na działce postawiony jest murowany piętrowy budynek o wym.9x7.
Cena: 199 000 zł.

działka o pow. 2 509 m² z
murowana altanką o wymiarach 7x6 m,
cena: 59 000 zł.
działka bud. o pow. 861
m², cena: 41 500 zł.
ul. Bracka. działka bud.
o pow. 3 477 m² z rozpoczętą budową
domu jednorodzinnego (wylane fundamenty, zalana płyta, projekt domu)
cena: 175 000 zł.

29. WODZISŁAW

Sl. ul. Chrobrego. OKAZJA! Działka o pow. 952 m², przeznaczona pod budowę domu jednorodzinnego z garażem. Dojazd bezpośrednio
z drogi asfaltowej ul. Chrobrego. Cena:
49 900 zł .

30. WODZISŁAW

– KOKOSZYCE, ul. Pszowska. Działka budowlana o pow. 1 139
m², cena: 78 000 zł.

31. WODZISŁAW

– KOKOSZYCE, ul. strażacka. działka bud.-rolna o pow. 2 550 m²,
cena: 132 000 zł.

32. WODZISŁAW

– KOKOSZYCE. działka bud.
o pow. 1 460 m², cena: 69 000 zł.

33. WODZISŁAW

– MARUSZE. działka bud. o
pow. 1 296 m², cena: 78 000 zł.

34. WODZISŁAW,

ul. Piaskowa. Działka bud.
o pow. 1 277 m², cena: 85 000 zł.

35. WODZISŁAW

– TURZYCZKA, ul. Starowiejska. Działka o pow. 3 066 m², cena:
99 000 zł.

36. WODZISŁAW,

ul. Wilcza. działka bud. o
pow. 937 m², cena: 55 000 zł. działka o
pow. 2 969 m² - cena: 119 000 zł.

37. WODZISŁAW

– JEDŁOWNIK, ul. Słowiańska. działka bud. o pow. 3 530 m².,
cena: 99 000 zł.

38. WODZISŁAW,

ul. Bogumińska. Dziaka
budowlano- usługowa o pow. 1 326 m²,
cena: 95 000 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

LETNIA 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

32 reklama
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