19

www.spor
t–365.pl

Nowiny
WODZISŁ
AWSKIE
• wtorek,
13 wrze
BEZśnia
PŁA201
TNY
1 r.TYG

WTOREK

ODNIK

DO NOW
IN

WODZIS

����
� �������� ������
�����

Karkoszka
z Mustang Cup
iem i Gala
ktycznymi

Nr 37 (564)
Rok XII

 BIEGI

�������
�

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

�����

����
���������� �������������
�����������
��������� ����������������
���������
���
�����������
���������
����������
��������� ���������������
�����
�������� �������������� ����������� ������������������
�����
�
�������� ������������������� ��������������� ����� �������
�����������
����������
����������
�
�����
���������
�������������������������� ��
����
�����������
����������
 NARTORO
LKI – Puch
(art)
ar Polsk
i

FOT. ARTUR

W mec
� ��������
zu Stod
Victorią
���������� �������������
Czyżow oły Wodzisła
�����
���������
ice pad
wz
���������
���������� ������� �����
ł remis
����������
���������
2:2
� ���������������
���������
� ����
� ��������
���������
�����������
��������� ����������������
��� �����
����
�����������
����������
��������� ��������������
����
���������� ����������������
����������� ����� ��������
����
����������� �� � ����������
��� ���� ��������������
�������������������������� ��������������
����������
��������� ���������������
���� ����
��������� ��������������
�����������
�����
����������
���������
����������
� ���������
����������
���������
� ��������� ���������������� ���������
���
����������� ��� ���� �� ���������
�� ������ ���������������
�����
����������
����
���� �����
�����������
��������� ����������������
��
��������� ���������������� ����������� ������������������� ���������������
���������� �����
����������
��� �����
�����������
���
������
���������
�����������
����������
� ��
����������
�������
�����������
��������� �������� ����� ���������������
��������� ������������� ��������� ����
�����������
������ ������������������ ��������������
����
���������
�� �����
���������
����
���������
��
����������
�����
����������
� �����
��������������������������
����������� ����� �� ����������
���������
��� ����
���������� �����������
�����������
���������
�����
�����
�
����
����
������
����������
������
����������
����������
�����
����������
����������
��� �����
���������
����
 MINISIAT
����������
����������
������� �� ���� �� ����
�����������
����������
���������� ��������������
������ � ����� ���� ����
�
KÓWKA
����������
�������
– Finał turni
������
�����
�����
����
� ��������� ��������
����
����������
eju Kinde
��������� ��
r+Sport
���������� �����������������
������
(art)
�����
������
�����
�����������
����������
��������� ���������������
�������� ��������������
��������
�������� ���������������
��������
�����
����������
���
����������������
� ���������
���
���������� ��������������
(art)
��������� ������������� � ��������������
����������
��
�������
���������� ���������� ����� �������������
��
���� ����
��� ����
������ ��
����� ���� ������� ���������
������
��������
���
���������
�
��������� ���������� ����� � ������ ��� ���� ������ ���
� ���� ����� ������ � ��
���� ����
��������
��������
��������� ���������������������� �������
�������� �������� ����
���
�����
����
����
�����
����
����
������
�� ���
��������
����
�����
�����
���������
�����
���� ���� ����� �������� ������ ����
���� ���� ���� ��������� ��������������� ��
����������
�� �����
� ������
����������
���
����
���������
���������� ��� ����������
����
��������� ����� ����� ��������� ����������
�������
������ ���
�����
��������� �����
���������
��
����
��������� ���������������
���������
����������
�������� ��������� ����
���� ������� ������ ����� ������
�����
����
���� ��� ����������������
�������� �������� ����� ��������������� ��������������
���� ���� �� ������� �� ���� ������
���
���������
���������� ���� �� ���������
�����������
����
������
��������� �������������
������
��� � ����
������
���� ����� ������������
��� ������� �����������������
�������
��������� ��������������������
�����
���������
���
��� ���
����
���������
��������� ���� ������� ������ �� ����
�����
���������
���
��� ����������� ���������
����������
��������� ��������� ���� �� ��������� ���� ����� �����
����
�����
�����
���� �����
��
���������
�������
����
���������
����� ���� ����� ������
���������
�������
��������� ���� �������������
��������
���� ����
�����
���������
� ����
�������� ��� �� �����
�������� ���������������
��������
��������
����������
���������
����������
�����
�����
��������� �������������������
��������
���������
�������
� Druży

�������
��

Młodzi siatk

arze z Radlin
a najlepsi w

���������
������

Polsce

FOT. ARTUR

MARCIS
Z

nw@nowiny.pl

IA 201
1 • NR
24

�������
������ �������
�������
����
�

MARCIS
Z

cena 2,80 zł (8% VAT)

13 WRZ
EŚN

� ��������
���������� ����������������
��������� ���������������� ��������������������
�����
����
����������
� ���������� �������������� ����������
����
���������
���������
��������� ��������������
���������
�����
�����
����������
���������
�������� �����������������
���������� ��������������� ���������������� �����������������
���������
�
���������
� �������������������������
���������
��������
�����
����������� ���������������� ���������������� ����������������
����������� ��������������� �������������� ��������������
����������
����������
��������� ���������������
���������� ����������������������������
���������� ��������������
����������
�����
��
�����
����������
����������
���������
�������� ���������������
����������������
����������
���������� ���������������
����
����
���������
�
����������
���������� ���������������
���������
���������
������������������
��������
���������
������
�����������
������
(art)
 PIŁK A
NOŻNA
– C-klasa,
Podokręg
Rybnik

Nr indeksu 323942

(art)

4 • GMINY

: Wójt Godowa o swoich wakacjach 13 • Zamieszanie z ulotką w Marklowicach 11 • WEEKEND

Spokojni lokatorzy przeżywają gehennę
– imprezowicze pozostają bezkarni
Miasto przegrało
w sądzie – czipowa
nie psów niezgodne
z prawem

7

Od października w
Godowie tańszy bilet
ulgowy dla uczniów

mowie z nami płacze. Prosi o
pomoc. Wcześniej interweniowała na policji, w radzie osiedla
i w Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW. Bezskutecznie. – Pani
ma pecha. Ja mam jeszcze gorszych, dużo gorszych lokatorów
– komentuje Bronisław Kutnyj,

prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.
Kobieta była świadkiem w pięciu procesach o zakłócanie ciszy
i porządku. Nie pomogło. Kiedy
ruszył w końcu proces eksmisyjny, głośni lokatorzy przepisali
mieszkanie córce. Przekazanie

co wydarzyło się
na boiskach
od III ligi do C klasy

str. 15
str. 4

: Kalwaria Pszowska na odpust jak nowa 18

Najdroższe
przedszkola
w Rydułtowach
i Gorzycach
– Wodzisław nadrabia
karaniem rodziców

Prezes spółdzielni nie zrobił porządku, bo bał się mediów

Sąsiedzi trzeźwieli tylko na
chwilę, by dojść do sklepu po
kolejną partię alkoholu. Nocne
balangi w bloku przy ul. Kwiatowej w Radlinie to codzienność.
Danuta Kochel (68 lat) od 5 lat
nie ma spokojnego snu. Dzisiaj
jest kłębkiem nerwów. W roz-

O tym,

na ZSS
Świderskim Radlin razem
z reprezenta
, fot. ZSS
Radlin
ntem Polsk
i Sebastian
em

Ile kosztuje mieszkanie? – porównanie cen w spółdzielniach i komunalce
Ceny paliw na stacjach w regionie – gdzie zatankujesz najtaniej
AKTUALNOŚCI: Bezpłatne badanie dzieci

Strony
pełne
sportu!

19
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darowizny potwierdził notariusz. W dokumencie znalazło
się m.in. stwierdzenie, że wobec
mieszkania nie toczy się żadne
postępowanie prawne, co okazało się nieprawdą.

W powiecie wodzisławskim koszty za
pobyt dziecka w przedszkolu wahają
się od 160 zł miesięcznie do 210 zł. Do
tego dochodzą kary dla rodziców, którzy spóźnią się z odbiorem swoich pociech. Za każdą godzinę dodatkowego
pobytu w wodzisławskim przedszkolu
należy zapłacić 20 a nawet 40 zł. Inne
gminy naszego powiatu nie są tak surowe.

4

Więcej str. 9

Zbierają podpisy
za odwołaniem prezydenta

O referendum w sprawie odwołania Mieczysława Kiecy, prezydenta Wodzisławia mówiło się już
dzień po wyborach samorządowych. Teraz ruszyło
zbieranie podpisów. Nie wiadomo, czy jest to chaotyczna inicjatywa bez szans na powodzenie, czy
przemyślana akcja zagrażająca prezydentowi.

3

Trener rozpoczął odsiadkę

Janusz P., założyciel szkółki piłkarskiej w Wodzisławiu i były zawodnik, traﬁł do Zakładu Karnego
w Raciborzu.

 10

WYGRAŁ

Jakub Ryba z Gorzyc został laureatem
naszego konkursu. Więcej str. 12.
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy
szerokiej drogi!

9 7 7 1 5 0 8 882108

Kopalnia uruchamia kolejną
ścianę pod Marklowicami

Radni opiniowali projekt zakładający fedrunek
pod boiskiem miejscowej Polonii i w okolicy
przedszkola. Zobacz jak kto głosował.

KURS PRAWA JAZDY!
ISSN 1508-8820

5

37

 11

Pani z chemii
pokpiła sprawę?

Matka jednej z uczennic Gimnazjum w Turzy
oskarża nauczycielkę chemii. Jej córka miesiącami
przygotowywała się do konkursu z chemii. Kiedy
przyszedł czas na ﬁnał nauczycielka nie dojechała
na czas i szanse na dobry wynik przepadły.

 13

MÓJ HENRYCZEK JAK ŻYWY

Biblioteka oﬁcjalnie nazwana imieniem Henryka Mikołaja Góreckiego
W uroczystości wzięła udział Jadwiga Górecka, wdowa po wybitnym kompozytorze. Kluczowym punktem było odsłonięcie rzeźby artysty na ławeczce przed biblioteką. – Mój Henryczek
jak żywy – wyrwało się pani Jadwidze, kiedy zobaczyła rzeźbę swojego małżonka. Włożyła
mu do rąk wiązankę kwiatów i przysiadła obok niego na ławeczce.

2

REKLAMA

• SZCZEGÓŁY STR. 5

2 aktualności
RYDUŁTOWY
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– Biblioteka oﬁcjalnie nazwana imieniem Henryka Mikołaja Góreckiego

Mój Henryczek jak żywy

RADLIN Rada miasta przystała na propozycję burmistrza starania
o orlika na Marcelu. Urzędnicy muszą złożyć do końca września w
Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wniosek o doﬁnansowanie. Dla kompleksu przewidziano teren tuż przy placu zabaw na
Szluchcie obecnie zarośnięty chaszczami. Orlik byłby realizowany
(tora)
w przyszłym roku, o ile dostanie doﬁnansowanie.

NIE MA SPONSORA GALI WALK
PSZÓW W tym roku nie będzie gali walk na lodowisku. Stowarzyszeniu Dalekowschodnich Sztuk Walk Tao ani urzędowi miasta
nie udało się znaleźć sponsora strategicznego, który wyłożyłby
około 30 tys. zł na organizację imprezy. Pszów miał zagwarantowane w budżecie 20 tys. zł na pokrycie części wydatków. Z pieniędzy zaoszczędzonych w budżecie miasto zorganizowało pierwszy
zlot motocyklistów. Impreza jest dużo tańsza, wydatki zamknęły
się w 10 tys. zł.
(tora)

JAKIE SZANSE NA KASYNO?
FOT. TOMASZ RAUDNER (2)

Gdy Jadwiga Górecka pisała, że wyraża zgodę na
uhonorowanie
biblioteki
imieniem jej męża, zapowiedziała przyjazd do Rydułtów,
jeśli tylko zdrowie pozwoli.
Zdrowie pozwoliło i wdowa
po artyście wzięła udział w
sobotę 10 września w uroczystości. Kluczowym punktem było odsłonięcie rzeźby
kompozytora na ławeczce
przed biblioteką. – Mój Henryczek jak żywy – wyrwało
się pani Jadwidze, kiedy zobaczyła rzeźbę swojego małżonka. Włożyła mu do rąk
wiązankę kwiatów i przysiadła obok niego na ławeczce.
W Rydułtowach byli z nią
bliscy, m.in. Barbara Górecka-Wycisk, siostra śp. Henryka, zięć Wojciech Stańczyk z
dziećmi Stasiem i Emilką,
kuzyni. Rzeźbę zaprojektował i wykonał rybniczanin
Henryk Fojcik, wykładowca w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Raciborzu. Wdowa żałowała, że
rzeźbiarza nie było tego dnia
w Rydułtowach. Chciała mu
pogratulować.

ORLIK NA HORYZONCIE

Odsłonięcie rzeźby kompozytora na ławeczce przed biblioteką

W bibliotece odsłonięto natomiast tablicę autorstwa dr.
Franciszka Niecia, potwierdzającą nadanie imienia.
Zaproszenie na uroczystość
przyjęli m.in. Maja Gutowska,
zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej i prof. Eugeniusz
Knapik, pianista i kompozy-

Jadwiga Górecka – żona kompozytora (w środku) z Barbarą
Górecką-Wycisk, jego siostrą i Barbara Laszczyńska, szefowa
biblioteki

tor, były rektor Akademii Muzycznej w Katowicach, uczeń
H. M. Góreckiego.
Pod wrażeniem
Uroczystość uświetnił występ młodzieżowej orkiestry smyczkowej pod batutą
Romany Kuczery, dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku
im. Braci Szafranków. W
tej placówce młody Henryk
pod okiem Karola i Antoniego Szafranków zdobywał
muzyczne szlify. Potem już
jako ukształtowany twórca
odwiedzał regularnie szkołę. Młodzi muzycy wykonali „Trzy utwory w dawnym
stylu” H. M. Góreckiego.
– Uroczystość podoba mi się
nadzwyczajnie. Przerosła
moje oczekiwania – dzieliła
się wrażeniami Jadwiga Górecka tuż po występie.

Padały
różne propozycje
Biblioteka rozglądała się za
patronem kilka lat. Przeprowadziła również plebiscyt
wśród czytelników. Padały
różne propozycje. Były postaci powszechnie znane, ale w
żaden sposób nie powiązane
z Rydułtowami. A jeśli były, to
kojarzyły się jedynie wąskim
kręgom. Punktem zwrotnym
okazała się śmierć kompozytora w listopadzie zeszłego roku.
Odtąd w bibliotece były organizowane spotkania popularyzujące postać Góreckiego,
wystawy i ekspozycje książkowe. – Im bardziej zaznajamialiśmy się z życiorysem mistrza
i drogą kariery, tym bardziej
wyrastało w nas przekonanie,
że jest jedynym kandydatem
na patrona – mówi Barbara
Laszczyńska, szefowa biblioteki.
Tomasz Raudner

Droga gotowa, bloki stawiane
RYDUŁTOWY Ruszyła budowa trzech bloków mieszkalnych przy
ul. Korfantego. W dwóch budynkach wznoszony jest parter, w trzecim ekipa jest jeszcze na etapie kończenia fundamentów. Budynki
mają być gotowe do 15 kwietnia 2013 roku. Znajdzie się w nich 57
mieszkań komunalnych. Roboty wykonuje ﬁrma F–Bud z Wodzisławia, z którą magistrat zawarł umowę na 5,38 mln zł. Tymczasem

WODZISŁAW Na początku czerwca informowaliśmy, że ﬁrma Estrada Polska z Opola bierze pod uwagę uruchomienie kasyna w wodzisławskim hotelu Amadeus. Uzyskanie zgody ministra ﬁnansów
na tego typu obiekt wymaga zgromadzenia wielu dokumentów i
opinii. W połowie roku pozytywnie sprawę zaopiniowali radni w
Wodzisławiu. Okazuje się jednak, że szanse Wodzisławia są niewielkie. Estrada Polska jako lokalizację kasyna rozważa także m.in.
Jastrzębie-Zdrój, Katowice i Rybnik. – Miast jest więcej, jednak nie
chciałabym zdradzać szczegółów. Decyzja należy do ministra ﬁnansów. My przedstawiliśmy kilka propozycji, a on wybierze jedną
(raj)
– powiedziała nam przedstawicielka Estrady Polskiej.

MAGISTRAT BEZ REMONTU CENTRALNEGO

RYDUŁTOWY Nie będzie w tym roku remontu instalacji centralnego
ogrzewania w urzędzie miasta. Do przetargu nie zgłosił się żaden
wykonawca. Ponieważ za niedługo rozpocznie się sezon grzewczy,
magistrat zrezygnował z ogłoszenia drugiego przetargu w tym
roku. Zgodnie z planem udało się natomiast wymienić źródło cie(tora)
pła. Do istniejącej kotłowni olejowej doprowadzono gaz.

STWÓRZ PLAKAT PROMUJĄCY POLSKĘ
WODZISŁAW II Liceum Ogólnokształcące na prośbę Ministerstwa
Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na plakat promujący polską
delegację na posiedzenie Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
które odbędzie się jesienią w Brukseli. Konkurs jest skierowany
do uczniów wszystkiego typu szkół z całego naszego regionu.
Tematem konkursu jest idea włączania osób niepełnosprawnych
i z problemami zdrowotnymi w życie społeczne. Prace powinny
zostać złożone do 28 września w sekretariacie szkoły. Szczegóły
pod nr tel. 32 455 22 28.
(red)

Szalety gotowe
zakończyła się już budowa ul. Korfantego, stanowiącej dojazd do
bloków. Budowa ulicy jest częścią inwestycji powiązanej z blokami.
Oprócz budowy dróg obejmuje ona również wykonanie oświetlenia, sieci niskiego napięcia, cieplnej, wodociągów i kanalizacji. Ta
inwestycja jest warta 2,5 mln zł.
(tora)

PSZÓW Po 4 latach zakończył się remont szaletu miejskiego przy ul. Konopnic-

kiej, obok dworca autobusowego. W ostatnim etapie odnowiona została część
męska za 27 tys. zł. Remont miejskiej wygódki podzielony był na części. Co roku z
budżetu za około 25 tys. zł odnawiano fragment budynku. Od niedawna jest całkowicie odświeżony. Standard szaletu dorównuje toaletom w hotelach. W środku
pachnie, jest mydło, papier.
(tora)
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Izba
Wydawców
Prasy

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

0 600 082 301

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

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

Chaotyczna inicjatywa bez szans na powodzenie, czy przemyślana akcja zagrażająca prezy-

dentowi

Do drzwi wielu mieszkańców pukają ludzie
zbierający podpisy
pod wnioskiem o
zwołaniu referendum.
Zamierzają odwołać ze
stanowiska Mieczysława Kiecę, prezydenta
Wodzisławia.
Temat referendum pojawia się od kilku miesięcy.
O sprawie było wyjątkowo
głośno, gdy prezydent zamierzał zlikwidować kilka
szkół. Do tego doszła krytyka prezydenta związana ze
stanem miejskiego budżetu.
Na naszym portalu nowiny.
pl co jakiś czas o zamiarze
zwołania referendum piszą
anonimowe osoby. Nikt do
tej pory nie traktował tego
poważnie. Teraz okazało
się, że zbieranie podpisów
jest faktem.
Nie mamy z tym nic
wspólnego
Ludzie zaangażowani w
inicjatywę niewiele mówią
poza tym, że prezydent powinien odejść ze stanowiska. Z naszych informacji
wynika, że za inicjatywą
stoi jedna z klientek Miej-

skiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wodzisławiu,
niezadowolona z rządów
prezydenta. Najpoważniejsi
kontrkandydaci Mieczysława Kiecy w ostatnich wyborach zaprzeczają jakoby
mieli z tym coś wspólnego.
– O sprawie referendum dowiedziałam się przypadkowo. Powiedziała mi o tym
jedna z pracownic mojej
szkoły. Ludzie ci odwiedzili ją w domu. Proszę nie
łączyć z tym mojej osoby
– powiedziała nam Anna
Białek, dyrektor II LO w
Wodzisławiu, druga w ubiegłorocznych wyborach. Podobnie wypowiada się Józef
Szymaniec, który w wyborach osiągnął trzeci wynik.
– Prezydent został wybrany
w demokratycznych wyborach. Wprawdzie minimalną większością głosów, ale
jest prezydentem Wodzisławia. Zmiana na tym stanowisku po kilku miesiącach
nie byłaby dobra dla rozwoju miasta – uważa Szymaniec.
Nie zgłosili
gdzie trzeba
Co na to Mieczysław Kieca? Prezydent uważa, że
zbieranie podpisów jest nielegalne, ponieważ odbywa

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Zbierają podpisy
za odwołaniem prezydenta

Czy Mieczysław Kieca powinien obawiać się o swoje stanowisko? Zdjęcie wykonane 5 grudnia
2010 r., kilka minut po ogłoszeniu wyników drugiej tury wyborów.

się niezgodnie z przepisami
obowiązującymi w tej sprawie. Aby podpisy mogły być
zbierane, z inicjatywą musi
wystąpić co najmniej pięciu
mieszkańców. Powinni oni
zacząć od powiadomienia o
swoim pomyśle prezydenta
i komisarza wyborczego.
Dopiero potem mają 60 dni
na zbieranie podpisów. Te
zebrane wcześniej są nieważne. – Trudno mi tę sprawę komentować. Oby nie
okazało się, że podpisy są
wykorzystywane do innych
celów – mówi Mieczysław
Kieca.
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HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

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

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY
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UWAGA!

„Najtańsze Lekcje
Języka Angielskiego
Z Dojazdem Do Domu Klienta
+ stacjonarne kursy językowe

SPRAWDŹ, ZADZWOŃ
www.domowelekcje.pl

515 258 409
32 457 75 48
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)
���������

Potrzebują kilku tysięcy głosów
Referendum może być
zwołane nie wcześniej niż
10 miesięcy od ostatnich
wyborów.
Mieczysław
Kieca został wybrany 5
grudnia 2010 r., więc procedura zwołania referendum mogłaby się odbyć w
październiku. Inicjatorzy
powinni zebrać prawie 4
tys. podpisów (10% osób
uprawnionych do głosowania, a jest ich w Wodzisławiu prawie 40 tys.).
Jeśli ten warunek będzie
spełniony (obok innych

mniej ważnych), komisarz wyborczy zarządzi
referendum i wyznaczy
jego termin. Referendum
będzie ważne, jeżeli do
urn pójdzie co najmniej
3/5 głosujących spośród
tych, którzy uczestniczyli w ostatnich wyborach.
Nie mniej jednak niż 30%
uprawnionych, czyli ok.
12 600
wodzisławian.
Prezydent zostanie pozbawiony stanowiska, gdy
spośród ważnych głosów
więcej będzie za odwołaniem niż przeciw.
(raj)

Parkowanie
największym
problemem
wodzisławian
WODZISŁAW Niewłaści-

we parkowanie samochodów
jest największym problemem
wskazanym przez mieszkańców w internetowej ankiecie
straży miejskiej. Spośród 247
oddanych głosów aż 79, czyli
blisko jedna trzecia dotyczyła właśnie wykroczeń związanych z parkowaniem. – Jak
widać z rozkładu głosów, poważnymi problemami w naszym mieście są także akty
wandalizmu i chuligaństwa
oraz wyrzucanie śmieci w
odludnych miejscach. Te
opcje otrzymały odpowiednio 49 i 53 głosy. Niewiele
mniejszy problem stanowią
uciążliwości związane z wypuszczaniem psów bez opieki
– 43 głosy – komentuje wyniki
Janusz Lipiński, komendant
Straży Miejskiej w Wodzisławiu.
Ankieta pokazała, że najmniejszym problemem jest
picie alkoholu przed sklepami. Na tę opcję głosowały jedynie 23 osoby, czyli niecałe
10 procent uczestników ankiety. Głosowanie trwało od
4 marca do 7 września. Wzięła w nim udział największa
liczba osób z dotychczas prowadzonych ankiet przez straż
miejską.
Komendant mówi, że wynik
ankiety częściowo pokrywa
się z rodzajem zgłoszeń jakie
wpływają do straży miejskiej.
Najwięcej interwencji dotyczy niewłaściwego parkowania samochodów. Potem w
kolejności są zgłoszenia odnośnie psów bez opieki i porzucania śmieci.
(tora)
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POWIAT – W

powiecie wodzisławskim koszty pobytu dziecka w przedszkolu wahają się
od 160 zł miesięcznie do 210 zł.

Co tydzień podajemy ceny paliw na 27 stacjach
w regionie. Ceny sprawdzamy w każdy poniedziałek pomiędzy godz. 7.00 - 9.00

Najdroższe przedszkola w Rydułtowach Gdzie taniej?
i Gorzycach – Wodzisław nadrabia
karaniem rodziców

CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek 12 września

Stacje paliw

Jeszcze w tym tygodniu
rząd ma przedstawić listę
gmin, w których władze przesadziły z wysokością opłat za
przedszkola. Z pewnością nie
znajdą się na niej samorządy
powiatu wodzisławskiego. W
porównaniu z innymi miastami Polski (Kraków 3,50,
Swarzędz 6,90 zł za dodatkową godzinę) opłaty są u nas
umiarkowane.
Kilkadziesiąt złotych
różnicy
Najdrożej jest w Rydułtowach i Gorzycach, gdzie rodzice za każdą dodatkową
godzinę ponad bezpłatną

pięciogodzinną podstawę
programową muszą zapłacić 2 zł. Zakładając ośmiogodzinny pobyt dziecka w
przedszkolu (3 godziny dodatkowe) opłata wyniesie 126
zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć dzienną stawkę
żywieniową, która wynosi
ok. 4 zł za trzy posiłki – 84
zł miesięcznie. Łącznie rodzic płaci więc 210 zł. Najtaniej jest w Radlinie (1,25 zł) i
Marklowicach (1,2 zł). W tym
ostatnim przypadku opłata
stała wyniesie 75 zł, a po doliczeniu stawki żywieniowej
(również 4 zł) rodzic zapłaci
miesięcznie 159 zł, o 50 zł

mniej niż w Rydułtowach. W
pozostałych gminach naszego powiatu opłaty wyglądają następująco: w Godowie i
Wodzisławiu stawka wynosi
1,8 zł, w przypadku Pszowa,
Mszany i Lubomi za godzinę
rodzice muszą zapłacić 1,5
zł.
Spóźnienie kosztuje
Kontrowersje budzi sprawa
dopłat za zbyt późne odebranie dziecka z przedszkola.
W Rybniku za każdą godzinę spóźnienia rodzic musi
zapłacić 40 zł. W Raciborzu i
Wodzisławiu stawka wynosi
20 zł. Ulega podwojeniu, gdy

przedszkole jest już zamknięte. Dodatkową opłatę płacą
także rodzice w Pszowie.
Przyjdą za późno – dokładają 10 zł za każdą godzinę
ponad te wyszczególnione w
umowie. W większości gmin
powiatu wodzisławskiego
nie ma dodatkowej stawki.
– Opłatę wprowadziliśmy
m.in. ze względu na koszt
zatrudnienia wychowawców. Za każdym razem ktoś
musi zostać z dzieckiem w
przedszkolu i należy mu się
dodatkowa zapłata. Zdarzało się, że rodzic zjawiał się o
godz. 21.00 – mówi Barbara
Chrobok.
(raj)

Schetynówka
osiedlowa szybciej
PSZÓW Zanosi się na to,

że przebudowa około 400
metrów drogi na osiedlu Kościuszki w ramach schetynówki skończy się miesiąc
przed terminem. Wykonująca
roboty ﬁrma Eurovia ma uwinąć się do końca października. Tymczasem wykonawcy
zostały do zrobienia ostatnie prace, które zajmą około
dwóch tygodni. – Jesteśmy
bardzo zadowoleni z ﬁrmy.
Właściwie to nie wiemy, że

trwa inwestycja. Nie docierają do nas sygnały o żadnych
problemach, dodatkowych
kosztach, itd., jak to niestety
czasem bywa. Zdarzało się
na przykład. że musieliśmy
interweniować w łagodzenie
konﬂiktów sąsiedzkich, albo
ﬁrmy oczekiwały wcześniejszych płatności. Tutaj wszystko załatwiane jest z naszymi
inspektorami – mówi Marek
Hawel, burmistrz.
Droga kosztuje 894 tys. zł.

rze różnych specjalizacji: ortopeda, laryngolog, alergolog
oraz dietetyk. Rodzice będą
mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich,
mogą między innymi sprawdzić prawidłowość postawy
dziecka, poradzić się w kwestii alergii skórnych i pokarmowych u dzieci, sprawdzić
wskaźnik BMI i ustalić czy
poziom tkanki tłuszczowej
oraz waga dziecka jest pra-

Pb95 LPG

Statoil, ul. Witosa

4,99

5,12

2,45

Shell, ul. Rybnicka

4,99

5,04

2,57

Orlen, ul. Rybnicka

4,99

4,99

2,45

St1 (samoobsługowa), ul. Pszowska

4,89

5,08

–

Orlen, ul. Raciborska

4,99

4,99

2,47

Petrol Point, ul. Raciborska

4,97

4,98

–

Statoil, Aleja Piłsudskiego

5,09

5,14

2,54

Shell, ul. Cieszyńska

5,09

5,14

2,59

BP, ul. Wodzisławska

5,04

5,14

2,54

Bliska, ul. Jagiełły

4,98

4,99

2,49

BP, rondo Wileńskie

5,09

5,15

2,44

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

4,99

5,19

–

Shell, ul. Budowlanych

5,09

5,15

2,49

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,09

5,15

–

Lukoil, ul. Wodzisławska

4,97

4,99

–

Bliska, ul. Wyzwolenia

4,98

4,99

2,42

Carrefour, ul. Gliwicka

4,92

4,99

2,37

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,09

5,15

2,44

4,96

5,10

–

Statoil, plac Mostowy

5,06

5,14

2,47

Orlen, ul. Piaskowa

4,99

4,99

2,47

Shell, ul. Opawska

5,06

5,14

2,57

BP, ul. Reymonta

5,06

5,14

2,47

Auchan, ul. Rybnicka

4,89

4,99

–

Bliska, ul. Rybnicka

4,89

4,99

2,43

Shell, ul. Rybnicka

4,99

5,13

2,49

4,89

4,99

–

4,98

4,99

2,42

WODZISŁAW

RYDUŁTOWY

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

RYBNIK

Trwa układanie chodników, droga ma już pełny podkład,
rozpoczęło się wylewanie asfaltu

Połowę wykłada rząd z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na
wkład miejski składają się

CZERWIONKA

pieniądze budżetowe i 100
tys. zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec, do której
należy osiedle.
(tora)

Bezpłatne badania dzieci
RYBNIK 17 września w ramach akcji społecznej „Podarujmy dzieciom zdrowie” w
Galerii Śląskiej Carrefour w
Rybniku odbędą się bezpłatne proﬁlaktyczne badania
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Badania będą przeprowadzane w specjalnie przygotowanych punktach w godz. od
11.00 do 18.00. Na wszystkich
chętnych czekać będą leka-

ON

widłowa. Dietetyk doradzi
też i podpowie rodzicom,
jak przygotowywać smaczne
i zdrowe posiłki dla najmłodszych. Patronem akcji, w
którą zaangażowała się sieć
Carrefour Polska, jest Fundacja Na Ratunek Dzieciom
z Chorobą Nowotworową,
która od wielu lat pomaga
dzieciom i zbiera fundusze
na budowę Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej

„Przylądek Nadziei”. Dodatkowo na małych pacjentów
będzie czekała moc atrakcji
w postaci konkursów, kolorowanek i cogodzinnych, wesołych bloków edukacyjnych.
Podczas zabawy dzieci dowiedzą się o najistotniejszych
zagadnieniach zdrowotnych
związanych z pierwszą pomocą, właściwym odżywianiem, higieną oraz ekologią.
(pm)

Petrochemia
RACIBÓRZ

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrążka 1
KUŹNIA RACIBORSKA
Bliska, ul. Tartaczna

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

Nie chcą wracać do familoka
RADLIN Do 30 września
ma być odbudowany po pożarze familok przy ul. Mielęckiego na Marcelu. Od
października Spółdzielnia
Mieszkaniowa Marcel planuje zasiedlić kamienicę
opuszczoną po pożarze z 14
marca tego roku. – Mamy
problem, bo 5 rodzin chce
zostać na mieszkaniach

zastępczych. Są lepsze.
Tam nic nie było, a dostali
mieszkania z gazem, centralnym – mówi Bronisław
Kutnyj, prezes SM Marcel. Wszystko wskazuje na
to, że przesiedleni radlinianie zatrzymają mieszkania zastępcze na stałe.
– Co prawda mają umowy
podpisane do końca roku,

ale już sygnalizowałem radzie nadzorczej, żeby im te
mieszkania zostawić, skoro
chcą w nich żyć. Jedna pani
ma 80 lat, druga z 75 – jak
mają wracać do tego budynku, gdzie ubikacja jest
prawie na dworze – mówi
prezes.
Przekazanie
lokatorom
mieszkań
zastępczych

oznacza dla spółdzielni
wolne lokale w odtwarzanym familoku. Prezes nie
wyklucza przekazania niektórych z nich urzędowi
miasta na lokale socjalne.
Wstępne rozmowy w tym
kierunku już były prowadzone. Odbudowa familoka
kosztuje spółdzielnię około
400 tys. zł.
(tora)

Część nowej więźby dachowej już jest położona. Mimo wszystko
ciekawe, czy ﬁrmie uda się zmieścić z odbudową familoka do 30
września.
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Janusz P. z Gorzyc, założyciel i trener Wodzisławskiej Szkółki Piłkarskiej
odsiaduje wyrok za oszustwo

POWIAT –

Trener rozpoczął odsiadkę

Chciał wybrać pieniądze,
wpadł za jazdę po pĳaku
LUBOMIA Zaparkował na
zakazie przy urzędzie gminy,
był pijany, nie miał żadnych
dokumentów, auto stoczyło się uderzając w płot – ten
splot pecha, nieszczęścia i
głupoty spotkał 37-letniego
mieszkańca gminy. Mężczyzna w czwartek wieczorem
podjechał swoim seatem
ibiza pod Urząd Gminy Lubomia łamiąc znak zakazu
ruchu. Chciał skorzystać z
bankomatu. Zostawił auto
na wzniesieniu nie zaciągając
hamulca ręcznego. Po chwili
seat stoczył się i wjechał w

ogrodzenie sąsiedniej posesji
przy ul. Tartakowej. Mężczyzna wydmuchał 1,8 promila
alkoholu. Nie miał przy sobie
żadnych dokumentów, ani
opłaconego ubezpieczenia
OC. – Kierującemu za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwym grozi teraz kara do 2 lat
więzienia, za brak ubezpieczenia musi się on również liczyć z wysoką karą pieniężną
z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – mówi
Joanna Paszenda, rzecznik
wodzisławskiej policji.
(tora)

Wpadł w szał
– pobił rodziców
Po raz pierwszy o działalności przestępczej Janusza P. pisaliśmy w lutym 2009 r.

Pan Janusz to ceniony trener i były zawodnik czołowych klubów piłkarskich
w Polsce założyciel Wodzisławskiej Szkółki Piłkarskiej.
Spod jego trenerskich skrzydeł wyszedł m.in. Kamil
Glik, aktualny reprezentant
Polski.
Janusz P. zajmował się

nie tylko sportem, ale także
szeroko rozumianym biznesem. Działał m.in. w przedsiębiorstwie Lexus. Firma
zamawiała towary, za które
nie płaciła. W Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu
usłyszał dwa wyroki. Pierwszy 11 sierpnia 2008 r. dotyczył oszustwa na blisko 350

tys. zł. Mieszkaniec Gorzyc
nie zapłacił za 7 kontenerów
czosnku. Wyrok to dwa lata
w zawieszeniu z czteroletnim okresem próby. Wyrok
który spowodował odsiadkę
w Zakładzie Karnym w Raciborzu (traﬁł tutaj 2 września) zapadł 24 czerwca
2008 r. Janusz P. nie zapłacił

za pomidory o wartości ok.
160 tys. zł. Sąd orzekł, że powinien spędzić w więzieniu
rok i sześć miesięcy. Trzeci
proces za oszustwo jest w
toku. 27 października w
wodzisławskim sądzie odbędzie się kolejna rozprawa.
(raj)

RYDUŁTOWY Wodzisławscy policjanci zatrzymali 25-letniego rydułtowianina,
który dotkliwie pobił swoich
rodziców. W sobotę 10 września sąd tymczasowo aresztował mężczyznę. Do samego
pobicia doszło 26 sierpnia w
jednym z mieszkań na osiedlu Orłowiec. Po przyjeździe na miejsce okazało się,
iż 25-letni mężczyzna wpadł
w szał. Dotkliwie pobił swoich rodziców. Zaraz z interwencji został przewieziony

do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Zaś rodzice
z poważnymi obrażeniami
głowy traﬁli do szpitala w
Sosnowcu. Po zakończeniu
hospitalizacji 25-latek został zatrzymany. Podczas
przesłuchania tłumaczył się
urojeniami po zażyciu narkotyków. Po zebraniu dowodów prokurator przedstawił
mu zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzanemu grozi teraz kara od 8 lat więzienia do
dożywocia.
(tora)
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Ekspresowa GOTÓWKA
Najlepsze ceny
Profesjonalne umowy i obsługa
Ponad 2000 zadowolonych klientów
Pokrycie kosztów transakcji
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– Ambitny plan władz miasta stworzenia nowoczesnego laboratorium dla górnictwa

Naukowcy osiedlą się nad barem?
Około 5 do 7 mln zł według
ostrożnych szacunków ma
kosztować park naukowotechnologiczny, który planują
stworzyć władze Radlina. Placówka powinna się znaleźć w
budynku przy ul. Korfantego
81, w którym obecnie mieści
się m.in. słynny bar Marcelinka. Wiekowa kamienica, objęta ochroną konserwatorską,
należy do Skarbu Państwa.
Administruje nią starostwo.

Poparcie na kredyt
Reakcja radnych miejskich
w Radlinie była ostrożna. – Po-

FOT. TOMASZ RAUDNER

Darowizna dla miasta
Z propozycją przekazania
kamienicy jako darowizny
wystąpił wodzisławski starosta. Budynek znajduje się w
kiepskim stanie technicznym.
Nadaje się do kapitalnego remontu, na który ani starostwa
ani Radlina nie stać. – Zdecydowaliśmy się budynek
przejąć i przeznaczyć go na
funkcjonowanie parku naukowo – technologicznego
– mówi Zbigniew Podleśny,
zastępca burmistrza Radlina.

pieczyć kamienicę. Podana
na wstępie kwota nie opiera
się na żadnych wyliczeniach,
to jedynie szacowana wartość
podana przez zastępcę burmistrza.

Kamienica z barem Marcelinka znajduje się naprzeciw wejścia do kopalni Marcel. Jest w bardzo
złym stanie technicznym i wymaga setek tysięcy złotych na remont.

mysł parku jest jak najbardziej
fajny. Poparłem go w głosowaniu. Było to jednak poparcie
na kredyt, bo na sesji nie padły
żadne wyliczenia – komentuje
Leszek Bednorz, jeden z opozycyjnych radnych.
Miasto stara się o doﬁnansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Magistrat

złożył wniosek do konkursu
„Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski. – Nie
ukrywam, że celujemy w doﬁnansowanie rzędu 85 procent
– mówi zastępca burmistrza.
Zbigniew Podleśny tłumaczy, że ryzyko ﬁnansowe

przejęcia kamienicy nie jest
wielkie. Większość dokumentów przygotowują własnymi
siłami urzędnicy. Nawet jeśli
nie uda się zdobyć pieniędzy
z RPO, pozostaje wyjście awaryjne w postaci zabiegania o
grant w samej Brukseli. Do
czasu rozpoczęcia prac miasto
będzie musiało jedynie zabez-

Poprawić jakość wód
Park naukowo-technologiczny będzie się składał z
laboratoriów i pomieszczeń
pod wynajem dla ﬁrm. W laboratoriach mają pracować
naukowcy z Politechniki
Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa. Wstępnie
mówi się o opracowaniu
technologii zmniejszenia dla
środowiska uciążliwości wód
dołowych. Obecnie te zasolone i skażone pierwiastkami
ciężkimi wody są wypompowywane do rzek. – Zręby
technologii już są. Nam chodzi o to, aby powstała w całości. Zaś ﬁrmy, dla których
zamierzamy przygotować
w parku powierzchnie pod
wynajem, mają się zająć biznesowym wdrożeniem technologii w życie. Liczymy na
stworzenie czegoś, co będzie działać, a nie stanie się

projektem schowanym do
szuﬂady. Spotkaliśmy się z
ciepłym przyjęciem naukowców. Jesteśmy już na etapie
podpisywania listów intencyjnych. Również Kompania
Węglowa deklaruje zainteresowanie użyciem technologii
– mówi Zbigniew Podleśny.
Bar ocaleje?
Miasto liczy na kilka plusów
przedsięwzięcia. Pierwszym,
najbardziej widocznym, ma
być rewitalizacja zabytkowej
kamienicy w dzielnicy Marcel. Drugim ma być umieszczenie Radlina na mapie
ośrodków naukowych zajmujących się technologiami
ochrony i uzdatniania wód.
Jaki los spotka kultową
knajpę w razie realizacji tego
ambitnego przedsięwzięcia?
Zastępca burmistrza mówi dyplomatycznie, że parter dalej
będzie przeznaczony na cele
komercyjne. To znaczy, że ma
zarabiać na utrzymanie budynku. De facto więc nic nie
będzie stało na przeszkodzie,
aby knajpa dalej działała.
Tomasz Raudner

Radni przyjęli uwagi mieszkańców

Park podziała na zmysły

RADLIN Miasto ma nowe
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Z punktu widzenia mieszkańców dokument jest istotny o
tyle, że dopuszcza w różnych
miejscach Radlina budowę
domów tam, gdzie to było
dotąd niemożliwe.

RYDUŁTOWY
Wiadomo już z grubsza, jak będzie
wyglądał teren rekreacyjny
przy ul. Oﬁar Terroru, obejmujący m.in. dawne ogródki
działkowe. Urzędnicy zdecydowali się wybrać koncepcję
B spośród 3 przygotowanych
przez projektanta Arkadiusza
Górnego. Park ma mieć charakter sensoryczny, czyli oddziałujący na zmysły. – Będzie
się składał z 5 placów. Każdy
będzie odpowiadał pewnemu
zmysłowi – mówi Mariusz
Szewczyk, naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej w
Urzędzie Miasta Rydułtowy.
Na wzrok, słuch, dotyk, smak
i zapach będą oddziaływać
odpowiednio dobrane rośliny

Spokojnie
przy cmentarzu
Studium uchwaliła w sierpniu rada miasta. Podczas
trwających miesiącami prac
przygotowawczych, m.in.
konsultacji, burmistrz i radni
rozpatrywali wnioski mieszkańców. Gros osób nosiło się
z zamiarem przekształcenia
swoich działek na budow-

lane. Nie mogli jednak występować do rady miasta o
wprowadzenie stosownej
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,
jeśli studium nie dopuszczało tam strefy zamieszkania.
Dlatego podczas konsultacji
społecznych nad studium
wnioskowali o poszerzenie
strefy zamieszkania. Władze
Radlina uwzględniły wszystkie wnioski, które były
możliwe do spełnienia ze
względów formalnych. Nie
zawsze jednak były w stanie
pójść mieszkańcom na rękę.
– Jeśli okazało się, że nie sposób wytyczyć dojazdu do
działki, to prawo zabraniało
nam przekształcić taką nie-

ruchomości w budowlaną.
Podobnie odmawialiśmy,
gdy np. ukształtowanie terenu uniemożliwiało podobną
zmianę. Podczas konsultacji
mieliśmy okazję wyjaśnić
te sprawy mieszkańcom.
Czasem wydaje się, że nic
prostszego, jak zmienić kolor na mapie, tymczasem
dla urbanisty jest to daleko
idąca ingerencja – wyjaśnia
Zbigniew Podleśny, zastępca burmistrza Radlina. Podobnie z odmową spotkali
się np. przedsiębiorcy wnioskujący o poszerzenie strefy
prowadzenia działalności
gospodarczej o teren buforowy wokół cmentarza. Ten
teren ma być wolny.

Rekreacja zamiast
usług
Z ciekawszych terenów miejskich o nowym przeznaczeniu
w studium warto powiedzieć
o tzw. radlińskich błoniach na
Redenie, przy ul. Rydułtowskiej. Były tam dopuszczone
wszelkiego rodzaju usługi.
W nowym studium teren ma
służyć celom sportowym i rekreacyjnym. Jest to de facto potwierdzenie stanu faktycznego
– jest tam boisko, ławki z wiatą, miejsce do grillowania. Ale
aby myśleć o poważniejszych
inwestycjach w bazę sportowo – rekreacyjną, o czym już
pisaliśmy w „Nowinach Wodzisławskich”, konieczna była
zmiana studium.
(tora)

czy elementy małej architektury, np. fontanny. W parku
nie zabraknie roślin, miejsc
spacerowych i przeznaczonych do wypoczynku. Na teren wykorzystywany obecnie
na mały parking przy wejściu
głównym do magistratu zostanie przeniesiony pomnik
Walki i Zwycięstwa. Zostanie również odrestaurowany
krzyż przydrożny stojący u
wejścia na teren ogródków.
Do 10 października projektant ma przedstawić kosztorys
inwestycji. Wówczas będzie
więcej wiadomo o terminie
budowy parku. Miasto będzie
szukało doﬁnansowania w
funduszach zewnętrznych.
(tora)

REKLAMA

Poseł Ryszard Zawadzki zaprasza do udziału w akcji

SPRZĄTANIE ŚWIATA
pod hasłem: „Lasy to życie – chrońmy je”
w Wodzisławiu Śl. 17 września br.
Zbiórka na Balatonie o godz. 10.00
Organizator Wodzisławski Klub Naszej Ziemi
zapewnia worki, rękawice oraz poczęstunek
Więcej informacji na: www.wodzislaw.org.pl
lub www.ryszardzawadzki.pl

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

WYMAGANIA:
znajomość języka niemieckiego

Materiał sﬁnansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

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

15 URODZINY FIRMY
z tej okazji:
 Nowa atrakcyjna oferta roślin
 Jesienne obniżki cen
 Urodzinowe promocje
ZAPRASZAMY
ul. Gliwicka 157
Rybnik
(trasa Rybnik – Gliwice)
tel./faks 32-42 46 366

Szczegóły oferty
oraz aktualny
Poradnik Ogrodnika na

����������������
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– Odkryto co najmniej cztery pochówki ludzkie, w tym grób dziecka. Jest także średniowieczna studnia i ceramika.

Archeolodzy natraﬁli na ludzkie szczątki
wanych tu osób. Na chwilę
obecną wydaje się, że pochówki te mogą być starsze
niż obecne mury klasztoru,
które wzniesiono najprawdopodobniej w XVII w.
Ceramika w studni
Na dziedzińcu odkry to także liczne zabytki w
postaci ceramiki średniowiecznej i nowożytnej oraz
kaﬂi. Datować je można na
XIV–XVIII w. Prace w tym
miejscu będą jeszcze kontynuowane i doprowadzić
mogą do ustalenia czasu
budowy klasztoru.
Obecnie prace wykopa liskowe prowadzone są w
pobliżu północnego skrzydła klasztoru. Dawniej
znajdowały się tam ogrody
franciszkańskie. W pobli żu funkcjonowała również
stajnia, w której wnętrzach
12 czerwca 1822 r. wybuchł
wielki pożar. Strawił on niemalże doszczętnie miasto.
Dzięki badaniom arche-

ologicznym odkryto kilka
obiektów. Najciekawszym z
nich jest studnia kamienna.
Miała ona co najmniej 4,5
m głębokości. Z jej wnętrza
wydobyto liczne zabytki w
postaci kaﬂi oraz fragmen tów potłuczonych naczyń.
Jak feniks z popiołów
Przesłanki historyczne
i prowadzone dotychczas
badania archeologiczno–ar chitektoniczne wykazują, że
klasztor ten jest najstarszym
zabytkiem na ziemi wodzisławskiej, a jego początki
sięgają czasów powstania
miasta. Jak powszechnie
wiadomo, rok 1257 jest
uznaną datą historyczną
narodzin miasta, ale tak
naprawdę jest to data sprowadzenia franciszkanów do
Wodzisławia.
Dzięki nielicznym źró dłom pisanym wiemy, że
do 1810 r. klasztor i kościół
służyły zakonnikom. Po zamknięciu klasztoru przez

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Już od ponad czterech tygodni trwają prace archeologiczne przy dawnym
zespole pofranciszkańskim
(sąd i kościół ewangelicki)
przy ul. Minorytów w Wodzisławiu. Tegoroczne ba dania archeologiczne objęły
teren dawnego klasztoru, co
podyktowane jest osuszaniem obiektu oraz budową
nowych miejsc parkingowych przy budynku sądu.
Prowadzone prace objęły
teren wewnętrznego dziedzińca (dawnego wiryda rza), na którym odkryto co
najmniej cztery pochówki
ludzkie. Zachowały się one
w bardzo złym stanie, a dodatkowo zostały naruszone i częściowo zniszczone
późniejszymi wykopami. Je den z nich był pochówkiem
dziecka. Dopiero szczegółowe ekspertyzy antropologiczne będą w stanie ustalić
wiek, płeć, kondycję biologiczną oraz ewentualną
przyczynę śmierci pocho-

Prace trwają przy budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu

władze pruskie, świątynię
w 1831 r. zajęli ewangelicy,
a w klasztorze urządzono
szkołę oraz magistrat. W
czasie II wojny światowej

zespół pofranciszkański
został zniszczony do tego
stopnia, że noszono się z
zamiarem jego wyburzenia.
Dzięki inicjatywom społecz-

nym odrodził się niemal jak
feniks z popiołu. Po jego
odbudowie ulokowano tu
sąd.
(raj), Sławomir Kulpa

Miasto przegrało w sądzie
– czipowanie psów niezgodne z prawem
WODZISŁAW W kwiet-

niu pisaliśmy o stanowisku
Rzecznika Praw Obywatel skich w sprawie znakowania psów przy wykorzystaniu
mikroczipów. Zapytaliśmy go
czy nałożenie na mieszkań ców obowiązku czipowania
ich pupili jest zgodne z pra-

wem. Usłyszeliśmy, że to dzia łanie bezprawne, że uchwała
rady miejskiej w tej sprawie
powinna zostać uchylona.
Sprawa traﬁła do sądu. Wyrok zapadł 8 sierpnia i był nie korzystny dla miasta. – Nie
otrzymaliśmy jeszcze wyroku na piśmie. Czekamy także

REKLAMA

na uzasadnienie, by ewentualnie podjąć dalsze czynności – mówi Tadeusz Dragon,
naczelnik Wydziału Ochro ny Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta
w Wodzisławiu.
Przypomnijmy, że akcja
czipowania psów ruszyła we

wrześniu ubiegłego roku. Do
końca listopada była bezpłat na. Po tym okresie należało
zapłacić weterynarzowi ok.
60 zł. Oznakowano łącznie
ponad 1700 psów. Właści cielowi który tego nie zrobił
groził mandat, nawet 500 zł.
Strażnicy miejscy sprawdzili

czipa? – Konkretne decyzje
zapadną, gdy do urzędu miasta traﬁą dokumenty z sądu.
Na razie nie mamy niczego
na piśmie – mówi Barbara
Chrobok, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Wodzisła wiu.
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Dom Weselny Rege z Bieńkowic znalazł się w gronie laureatów III edycji ogólnopolskiego
konkursu „Mistrz Turystyki, Gastronomii i Rozrywki”

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH

����������������������������
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ROMAN WEISER

Rege otrzymało certyﬁkat Srebrny
Kompas w kategorii gastronomia
popularna.
47-400 RACIBÓRZ
ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 692-012-587

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

www.weiser.xo.pl
e-mail: romanweiser@wp.pl

P

w tym zakresie 247 posesji.
W 16 przypadkach okazało
się, że znajdujący się na niej
pies nie jest zaczipowany. W
pięciu przypadkach nałożono mandat, zaś 11 zakoń czyło się upomnieniem. Czy
miasto zwróci pieniądze
osobom ukaranym za brak
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Bieńkowice
ul. Wojnowska 24
Tel. 32 721 86 27
Tel./Fax 32 721 86 42
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(raj)
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Bezpłatne porady
nie tylko
dla miejscowych

Profesor Janusz Wolny gościł w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks.
prof. Józefa Tischnera
WODZISŁAW –

Nietypowa lekcja ﬁzyki
„u Tischnera”
odbicia i co się z tym wiąże, a także dlaczego samoloty muszą startować
pod wiatr a nie z wiatrem.
Czwartkowa lekcja była
pierwszą z cyklu otwierającą kolejny rok współpracy
pomiędzy wodzisławskim
liceum a krakowską Akademią w zakresie kształcenia
przyszłych inżynierów. Porozumienie zawarte pomiędzy placówkami w czerwcu
2010 r. dotyczy uruchomienia w liceum tzw. klas akademickich pod patronatem
naukowym AGH. Uczniowie tych klas realizują autorskie programy nauczania
ﬁzyki i matematyki. Ponadto w ramach porozumienia
uczelnia ﬁnansuje zajęcia
dodatkowe w zakresie tych
przedmiotów i zapewnia
pomoce naukowe.
(raj)

prawnika, doradcy obywatelskiego i kursy – to wszystko czeka na bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo
mieszkańców Radlina, Pszowa, Rydułtów i Marklowic w
wieku 15 – 64 lat, którzy będą
chcieli skorzystać z projektu
„Świadomy i aktywny obywatel”. Realizują go wspólnie
Stowarzyszenie Radlińskie
Biuro Porad Obywatelskich
oraz Gminne Centrum Informacji w Radlinie. To ich
pierwsze tego typu przedsięwzięcie skierowane również
do osób spoza Radlina.

Prawnik
czeka w środy
W ramach projektu powstanie centrum doradcze
przy biurze porad obywatelskich w budynku radlińskiej
policji przy ul. Solskiego 15.
Prawnik będzie dyżurował
w środy od godz. 12.00 do
15.00. Doradca obywatelski,
specjalizujący się w prawie
rodzinnym i opiekuńczym,
będzie dostępny co wtorek
w godz. 16.00 – 19.00. Nie

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Wykładowca i prodziekan
Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie zaprezentował uczniom nietypową
lekcję ﬁzyki. W praktyce,
przy wykorzystaniu wielu
przedmiotów demonstrował
prawa ﬁzyczne. Naukowiec
rodem z Lubomi nie nudził,
a zainteresowanie wzbudzał
m.in. wykonując drobne doświadczenia. Na sali zasiedli licealiści pierwszej klasy
tzw. akademickiej, a także
uczniowie szkół współpracujących z wodzisławskim
liceum, tj. Gimnazjum nr 1
i Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu, a także Gimnazjum
w Pszowie. Młodzież, którą
zachęca się do podejmowania studiów w zakresie
nauk ścisłych, miała więc
okazję dowiedzieć się m.in.
dlaczego w lusterkach spostrzegamy przedmioty jako

RADLIN Bezpłatne porady

Profesor Janusz Wolny prezentował zastosowanie w praktyce
praw ﬁzyki

Pojadą uczyć się w Hiszpanii
śniu 5 uczniów klas drugich
Gimnazjum nr 1 wyjedzie
na 3 miesiące do Hiszpanii.
Będą uczyć się w IES Valentin Turienzo, zamieszkają
natomiast w domach hiszpańskich uczniów. Wyjazd
odbędzie się w ramach programu Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów.
Rydułtowskie G1 jest jedną z
dwóch szkół w Polsce, które

WODZISŁAW

przystąpiło do tego programu. Hiszpańska szkoła jest
jedną z 4 zagranicznych placówek, z którymi G1 dopiero
co zakończyło inny projekt z
Comeniusa – Chleb powszedni w naszym zglobalizowanym świecie. W hiszpańskiej
miejscowości Colindres odbyło się spotkanie nauczycieli podsumowujące to
przedsięwzięcie. – Ogólnym
i najważniejszym wnioskiem

niech będzie stwierdzenie,
że mimo globalizacji, ujednoliceń i norm – ten prawdziwy bochen wszędzie
smakuje inaczej i wszędzie
jest przepyszny – mówi Barbara Staniczek–Szurek, nauczyciel Gimnazjum nr 1 w
Rydułtowach.
W ramach ostatnich związanych z projektem zajęć
Hiszpanie zaproponowali
wizytę w typowym dla tego

Klub sportowy
marką Śląska

regionu młynie pływowym
oraz w nowoczesnej piekarni. – Dwa dni poświęciliśmy
analizując i porównując hiszpański system edukacyjny z
innymi. Mieliśmy szansę poznać efekty pracy hiszpańskich uczniów, wspomagane
nowoczesnymi technologiami i pomocami naukowymi
– opowiada nauczycielka.
(tora)

– Uczyli się samodzielności na obozie w Murzasichlu

Szkoła życia pod Tatrami

Ludwik Blanik z nagrodą

RADLIN Klub Gimnastycz-

ny Radlin został uhonorowany statuetką Marka: Śląskie.
Zaszczytny laur przyznała
Regionalna Izba Handlowa w
Gliwicach razem z marszałkiem województwa śląskiego.
Kapituła przyznała, że klub z
90–letnią tradycją, który dochował się wielu olimpijczy-

ków, w tym Leszka Blanika,
dobrze promuje Śląsk. Nagrodę odebrał 3 września w
Mikołowie Ludwik Blanik,
prezes klubu. Odbierając statuetkę podziękował kapitule
za wyróżnienie i zaufanie jakim obdarzono prowadzony
przez niego klub.
(tora)

REKLAMA
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w regionie

FOT. ARTUR MARCISZ

W minione wakacje 40
uczniów i absolwentów
Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Wodzisławiu
pojechało na obóz usamodzielniający w ramach projektu „Akademia Dorosłego
Człowieka”. Projekt ten jest
realizowany w szkole od 1
lipca przez działające tam
stowarzyszenie „Czyń Dobro” ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Uczestnicy wraz z opiekunami spędzili obóz w
Murzasichlu niedaleko Zakopanego. Obóz był nie tylko
okazją do wypoczynku. Jego
uczestnicy uczyli się wielu
nowych, przydatnych w życiu umiejętności.
Od września uczestnicy
projektu spotykają się na

Przyjmują zapisy na
kursy
Autorzy projektu planują
ponadto zorganizować cykl
kursów. W listopadzie ruszy 30–godzinny cykl zajęć
dla 10 osób z podstaw księgowości. Luty 2012 roku to
planowany początek 12–godzinnego kursu dla 10 osób
nauki obsługi kas ﬁskalnych
i fakturowania. W kwietniu
ma się rozpocząć kurs moja
ﬁrma. Podczas 20 godzin
zajęć uczestnicy poznają
formalno–prawne aspekty
zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Zapisy na kursy przyjmowane są
w GCI Radlin przy ul. Rymera 15/2, tel. 32 45 90 241.
Projekt „Świadomy i aktywny obywatel” współﬁnansuje Unia Europejska
z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

RYDUŁTOWY We wrze-

trzeba się umawiać na wizytę. Wystarczy zabrać dowód osobisty i zgłosić się do
BPO.

Na górskim szlaku, fot. Stowarzyszenie „Czyń Dobro”

weekendowych
warsztatach. Prowadzą je specjaliści
pracujący z osobami niepeł-

nosprawnymi z ZPSWR w
Wodzisławiu oraz dr n. hum.
Izabela Fornalik, wykładow-

ca uniwersytecki, pedagog
specjalny i edukator seksualny.
(art)
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RADLIN

– Kobieta od lat walczy o spokój we własnym mieszkaniu

Spokojni lokatorzy przeżywają gehennę
– imprezowicze pozostają bezkarni

Codziennie balanga
Kłopoty pani Danuty rozpoczęły się pierwszego dnia
po wprowadzeniu nowych
sąsiadów. Non stop kłótnie,
pijaństwo. – Tam godziny
nie było bez alkoholu. Trzeźwieli, kupowali, trzeźwieli,
kupowali alkohol na nowo
itd. Myślałam z początku,
że może coś się tam przydarzyło. Ale tam to się działo
codziennie. Gehenna – opowiada radlinianka. Po 3 miesiącach bez spokojnego snu,
wyczerpana, zadzwoniła
na policję. Funkcjonariusze
nic nie wskórali, Tylko nasłuchali się na swój temat.
Następnego dnia i każdego
kolejnego balangi trwały.
– W końcu udałam się do
prezesa Kutnyja na skargę.
Wezwał do siebie tego pana.
On mu powiedział, że balangi urządza zięć, co było nieprawdą – mówi mieszkanka.
Nocne imprezy nie ustały.
Co rusz przyjeżdżała policja.
U lokatorów interweniowała też Barbara Musioł, radna

osiedlowa: – Mówiłam tej
pani, że obowiązuje cisza
nocna. Ona pijana zwyzywała mnie i mojego męża
– mówi radna.
Prezes bał się mediów
Danuta Kochel brała udział
jako świadek w pięciu procesach o zakłócanie ciszy i
porządku. Zeznawali też
inni mieszkańcy. W lokalu
nr 13 z powodu zadłużenia
zostały odcięte gaz i prąd.
– Od prezesa spółdzielni
nie można było się doprosić
eksmisji. Zawsze coś stało na
przeszkodzie. Około półtora
roku temu panu z mieszkania nade mną odcięto nogę.
Prezes nie chciał go eksmitować. Bał się reakcji mediów
– opowiada radlinianka.
– Obawiałem się dziennikarzy, że eksmituję inwalidę – potwierdza Bronisław
Kutnyj.
Sąsiedzi spod trzynastki wiedzieli doskonale, że
głównym motorem działań
przeciwko nim była Danuta
Kochel. Mówi, że obrzucali
jej drzwi jajami. Skrzynkę na
listy wysmarowali odchodami.
Wadliwe dokumenty
W zeszłym roku prezes
zdecydował się wytoczyć
proces eksmisyjny za ciągłe
zakłócanie spokoju. Pozew
do wydziału cywilnego Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu
wpłynął 3 września. Kiedy
proces był w toku, sąsiedzi
z „13” przepisali mieszkanie
córce. Przekazanie darowizny potwierdził notariusz
sporządzając akt 30 października. W dokumencie
znalazło się m.in. stwierdzenie, że wobec mieszkania nie toczy się żadne

postępowanie prawne, co
było nieprawdą w świetle
trwającego procesu. Wyrok
zapadł 16 stycznia. Sąd nakazał spółdzielni sprzedać
mieszkanie w drodze licytacji. – Mija tydzień po wyroku, dwa tygodnie, balangi
trwają dalej, a prezes nie wykonuje zaleceń sądu – mówi
radlinianka.
– Wyroku nie zdążyliśmy
wykonać. Córka tych państwa sprzedała mieszkanie.
Nie wnikaliśmy. Nam to
było na rękę, bo chcieliśmy
się ich pozbyć. Poszliśmy
na wszelkie możliwe ugody. Mieliśmy ich serdecznie
dość – twierdzi prezes Kutnyj.
Wszyscy uciekli
Lokatorzy się zmienili, ale
hałas trwał dalej. Ze znajomymi imprezował młody
mężczyzna, który podnajmował mieszkanie od właścicielki. Mieli remontować
mieszkanie. Niby zrozumiałe, ale dlaczego codziennie
do 3 rano? – Zapukałam, mówię, że nie można pracować
tak długo w nocy. Nie mogę
spać. Odpowiedział grzecznie, że to rozumie, że zaraz
skończą, itd. Kolejne dni – i
to samo – opowiada radlinianka. Następnym razem
wybrała się do nich z radną
osiedlową Barbarą Musioł.
Widząc nocną imprezę zapowiedziała, że wezwie policję. Towarzystwo rozbiegło
się. Nawet najemca uciekł z
mieszkania. Kiedy przyjechał patrol, mieszkanie było
puste. Ale wewnątrz stały
szklanki, butelki, jak na imprezie. Nocne hałasy trwały
dalej. Radlinianka mówi, że
kiedy pukała, za każdym razem przedstawiał się inny

właściciel. Potem przestali otwierać. – Pani Kochel
zgłaszała nam problem z
lokatorami. Wezwałem właścicielkę, bardzo grzeczną
panią. Przepraszała za lokatorów, którym podnajmuje.
Ma do tego prawo. To mieszkanie własnościowe – mówi
prezes spółdzielni.
Psie odchody na wycieraczce
Niedawno Danuta Kochel wróciła z pogrzebu
matki. Nie było jej w domu
kilka dni. Wraca, widzi na
wycieraczce psią kupę. Nie
wytrzymała. Zdecydowała
się opowiedzieć o wszystkim „Nowinom Wodzisławskim”. – Za co, pytam się, za
co takie życie? Nigdy przez
ponad 20 lat nie zalegałam
spółdzielni ani złotówki
czynszu. I co mam z tego?
Kupy na wycieraczce. Od
pięciu lat nie mogę spokojnie spać, bo prezes boi się
dłużników? Co mu stało na
przeszkodzie wykonać wyrok? Może ktoś godny przyszedłby na to mieszkanie
– opowiada załzawiona.
Dwukrotnie w ubiegłym
tygodniu, w czwartek i
sobotę próbowaliśmy się
skontaktować z lokatorami
mieszkania nr 13. Nikt się
nie odezwał. – Nikomu nie
otwierają. Nawet policji.
Nocami siedzą po ciemku
– naszym bezskutecznym
próbom nie dziwi się Danuta Kochel.
Bronisław Kutnyj podczas
rozmowy z dziennikarzem
„Nowin Wodzisławskich”
powiedział, że polecił rozeznać prawnikowi sprawę wytoczenia procesu w
związku z zakłócaniem spokoju.
Tomasz Raudner

FOT. TOMASZ RAUDNER

Danuta Kochel (68 lat) to
jeden kłębek nerwów. Od
ponad 20 lat żyje sama w
mieszkaniu w bloku przy
ul. Kwiatowej w Radlinie.
Ostatnie 5 lat to istne piekło,
jakie zgotowali jej kolejni sąsiedzi. Nocne balangi i kłótnie, dają się we znaki wielu
mieszkańcom bloku. Ale
Danuta Kochel najbardziej
dostaje w kość. Walczy o
spokój prośbą, groźbą. Przez
spółdzielnię, radę osiedla,
policję. Jak mówi, tylko w
policji ma oparcie. – Pani ma
pecha. Mam gorszych, dużo
gorszych lokatorów – komentuje Bronisław Kutnyj,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marcel.

Dramat lokatorów rozgrywa się w bloku przy ul. Kwiatowej 6
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– Nowa propozycja cenowa dla uczniów podstawówek i gimnazjów

Od października tańszy bilet ulgowy
Wójt Godowa Mariusz
Adamczyk poinformował o
planach wprowadzenia od
października na terenie gminy dodatkowego miesięcznego biletu ulgowego. Jego cena
to 20 zł. Będą mogli z niego
korzystać uczniowie podróżujący autobusami PKS–u
Racibórz. Głównie chodzi
o tych z Zespołów Szkół w
Skrzyszowie i Gołkowicach,
którzy niejednokrotnie mają
do pokonania kilka kilometrów drogi. – Gmina ma obowiązek dowożenia dzieci do
szkół jeśli odległość od miej-

sca zamieszkania do szkoły
przekracza 4 kilometry. I my
ten obowiązek realizujemy,
ale jest też sporo uczniów,
którzy tego warunku nie spełniają, ale i tak mają do szkoły
stosunkowo daleko. Głównie z myślą o nich wynegocjowaliśmy ze starostwem i
przewoźnikiem wprowadzenie dodatkowego biletu ulgowego – podkreśla Mariusz
Adamczyk, wójt Godowa.
Do tej pory najtańszy bilet
miesięczny, który był przeznaczony tylko dla uczniów
gimnazjum kosztował nieco

ponad 40 zł. Z tańszego biletu skorzystać będą mogli nie
tylko gimnazjaliści, ale również uczniowie szkół podstawowych. – Wiemy, że kiedy
kursował PKS Rybnik kilku
uczniów chociażby z gołkowickiego Żabkowa, czy rejonu kortów w Skrzyszowie
korzystało z liniowych kursów, by dojechać do szkoły
– mówi Adamczyk.
W kasie tego biletu nie
kupisz
Najtańsze ulgowe bilety
miesięczne (nie planuje się

wprowadzenia tańszych biletów jednorazowych) będzie
można kupić jedynie w szkole, do której dojeżdża uczeń.
Zapisy już trwają. – Dyrektorzy szkół tworzą listę uczniów
chętnych do kupienia promocyjnego biletu, pozbierają
pieniądze i następnie za pośrednictwem starostwa przekażą PKS–owi Racibórz. Ten
z kolei wystawi odpowiednią
liczbę biletów, które zostaną
rozprowadzone w szkołach
przez dyrektorów pomiędzy
uczniów, którzy zgłosili zamówienie – wyjaśnia Wojciech

Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu. Jednocześnie
zaznacza, że w normalnej
dystrybucji, czyli w kasach
PKS–u i u kierowcy bilety te
nie będą dostępne.
W Lubomi i Gorzycach
krok należy do dyrektorów szkół
Gmina Godów nie jest jedyną, dla której organizatorem
komunikacji jest starostwo,
realizujące to zadanie za pośrednictwem PKS–u Racibórz. Starostwo organizuje

kursy również dla gmin Gorzyce i Lubomia. Czy zatem
tutaj też będzie prowadzona
sprzedaż ulgowych biletów
dla uczniów? – Nic nie stoi
na przeszkodzie by również w tych gminach został
wprowadzony ulgowy bilet
promocyjny. W tej sprawie
dyrektorzy szkół z Lubomi i
Gorzyc zainteresowani tym
biletem powinni się zgłosić
do Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
– zaznacza Raczkowski.
(art)

Rowerowy rajd pogranicza
Nagrody dla najbardziej
pomysłowych uczestników dożynek
GODÓW Jeszcze tylko do 14
września można zapisywać
się do udziału w rajdzie rowerowym „Drogami i dróżkami
gminy Godów i Petrovice u
Karvine”.
Sam rajd odbędzie się 18
września. Uczestnicy wystartują z boiska w Gołkowicach
o godz. 11.00. Łączna długość

SYRYNIA

rekreacyjnej trasy wynosić będzie około 37 kilometrów. Każdy uczestnik otrzyma gadżet
odblaskowy. W rajdzie mogą
wziąć udział również osoby
niepełnoletnie, ale tylko pod
opieką dorosłych. Ponadto
wszyscy niepełnoletni uczestnicy rajdu muszą w swoim zakresie zaopatrzyć się w kaski

ochronne. Bez nich nie można
poruszać się na terenie Czech.
Zakończenie rajdu przewidziano na boisku w Godowie.
Tutaj odbędzie się również
mały poczęstunek. Zapisy do
14 września do godz. 15.00 w
Urzędzie Gminy w Godowie,
nr tel. 32 4765065 wew. 39.
(red)

– Po trzech latach robót ulica Wielikąt wreszcie równa

jak stół

FOT. ARTUR MARCISZ

Gmina dołożyła powiatowi,
a ten naprawił zniszczoną drogę
Zwycięski powóz Przedszkola w Nieboczowach

LUBOMIA Przy okazji

Syryńskie Łabędzie zrobiły na
dożynkach furorę

dożynek gminnych w Nieboczowach gminna komisja
nagrodziła najciekawsze
pojazdy korowodu dożynkowego oraz najpiękniejsze dekoracje dożynkowe
posesji.
Wśród uczestników korowodu najwyżej oceniony
został
pojazd,
przygotowany przez Przedszkole w Nieboczowach.
Komisja konkursowa ponadto wybrała najciekawsze
wozy z każdego sołectwa. I
tak z Lubomi wygrał pojazd
„Lubomskie Gizdy”, z Syryni „Syryńskie Łabędzie”, z

Grabówki „Niech się mury
pną do góry”, z Bukowa pojazd „Wykopki”, z Ligoty
Tworkowskiej „Rycerze” i
z Nieboczów „Piratki”. Autorzy pomysłu na najpiękniejszy pojazd w gminie
otrzymali nagrodę w wysokości 500 zł, zaś na najciekawszy pojazd sołecki po
200 zł.
Z kolei w konkursie na
najciekawiej przybraną posesję zwyciężyła dekoracja
„Młyn Wodny” przygotowana przez Bogusława Błaszczoka. W nagrodę otrzymał
również 500 zł.
(art)

Zebrania wiejskie – gdzie i kiedy?
GODÓW 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 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, 23 września w
Skrbeńsku w ośrodku kul-

tury. Wszystkie te zebrania
rozpoczną się o godz. 17.00.
Ponadto 22 września odbędą się najprawdopodobniej
dwa zebrania – jedno na
Podbuczu w świetlicy o godz.
16.30, drugie w Godowie w
tamtejszym ośrodku kultury
o godz. 18.00.
(art)

Droga na Wielikąt jeszcze
kilka lat temu była dziurawa
jak szwajcarski ser. Autobusy
tutaj nie kursowały. Nie były
w stanie wytrzymać swoistego testu na wytrzymałość.
Długo nie było pieniędzy
na naprawę zdewastowanej
drogi. Administrator drogi
– Powiatowy Zarząd Dróg
tłumaczył, że ma inne priorytety. Sprawa ruszyła do przodu w 2009 r., kiedy wsparcie
w naprawie zaproponowała
gmina. – Przekazano nam

CZYŻOWICE

wówczas na naprawę drogi
108 tys. zł. Kolejne 33 tys. na
wykonanie kanalizacji – przyznaje Józef Żywina, zastępca
dyrektora PZD. Wtedy ruszyły roboty. Naprawiono część
drogi, wykonano również odwodnienie. Roboty związane
z naprawą kolejnych odcinków kontynuowano w roku
ubiegłym oraz w obecnym.
Właśnie dobiegły końca. Na
całym odcinku o długości 1,9
km jest już ułożona nowa nawierzchnia.

– Na Wielikącie nie mieszka zbyt wielu mieszkańców i
długo były inne potrzeby, ale
w końcu trzeba było ją naprawić. Pamiętam jeszcze z
dzieciństwa, że ta droga już
wtedy była w kiepskim stanie – przyznaje Czesław Burek, wójt Lubomi.
W sumie roboty pochłonęły
487 tys. zł. Z tego 195 tys. zł
wydała gmina, resztę robót
sﬁnansował powiat.
(art)

– PZD nie kwapi się by naprawić spapraną drogę

Mimo obietnic droga wciąż jest dziurawa
O fatalnie wykonanym remoncie drogi łączącej Czyżowice z Rogowem (tzw. las
Rogowski) pisaliśmy już wielokrotnie. Wyremontowana
ponad dwa lata temu droga
rozłazi się na łączeniu pasów
ruchu. W efekcie środkiem
drogi przebiega spora wyrwa,
która jest niebezpieczna dla
kierowców. Ubytki pojawiają
się również w innych miejscach. Mimo to administrator
drogi nie potraﬁ problemowi
zaradzić.
Kilka miesięcy temu dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg obiecywał, że droga zo-

stanie naprawiona przez wykonawcę remontu w ramach
gwarancji. Według zapewnień naprawa miała zostać
wykonana do połowy czerwca. Tymczasem mamy prawie
połowę września a droga jak
była zniszczona tak jest. – Czy
szefostwo PZD zapomniało co
obiecywało? – pyta w liście do
„Nowin Wodzisławskich” pan
Hubert.
W PZD usłyszeliśmy, że o
drodze i konieczności jej naprawy pamiętają. – Według
relacji wykonawcy do zniszczenia drogi doszło na skutek
niskiej jakości asfaltu, dostar-

czonego przez producenta,
którym w tym przypadku
nie była ﬁrma wykonująca
remont. Jego parametry okazały się za słabe. Natomiast
opóźnienie w likwidacji powstałych już ubytków wynika z tego, że wykonawca drogi
zaproponował dość nowatorską metodę naprawy tej drogi.
Musimy się z nią zapoznać i
podjąć decyzję, czy się na taką
metodę zgadzamy, czy jednak
lepiej naprawić ją znanymi i
stosowanymi przez nas sposobami – wyjaśnia Józef Żywina, zastępca dyrektora PZD.
(art)
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MARKLOWICE–

Radni zaopiniowali projekt uruchomienia nowej ściany wydobywczej kopalni „Marcel”

Kopalnia będzie fedrować
pod boiskiem i w okolicy przedszkola
Tak trudnego głosowania w
historii marklowickiej rady
gminy jeszcze nie było – mówili radni. Kopalnia „Marcel”
poprosiła ich o zaopiniowanie projektu zakładającego
uruchomienie nowej ściany
wydobywczej pod Marklowicami. Fedrunek miałby przebiegać pod boiskiem „Polonii
Marklowice” i kompleksem
zabudowań sportowych, w
bliskim sąsiedztwie przedszkola.
Jednym z przeciwników
podjęcia takiej decyzji jest
radny Marian Filipowski. –
Kopalnia nie jest do likwidacji. Odstąpiliśmy jej już trzy
czwarte naszych terenów, a
teraz mamy udostępniać kolejne? – nie krył wzburzenia.
– Przecież to równałoby się
z głosowaniem za zrujnowaniem centrum gminy. A to
byłoby już samobójstwem.
Dodał, że nikt nie zadaje pytania, co będzie potem?
Jak zaspali, niech się
sami martwią
W odpowiedzi radny
Czesław Grzesik, który
optował za pozytywnym
rozpatrzeniem sprawy fedrunku, stwierdził: – To niezwykle trudna decyzja. Z
jednej strony mamy obiekt

MARKLOWICE

sportowy, który w większym
lub mniejszym stopniu zostanie uszkodzony. Ale z drugiej strony uruchomienie tej
ściany to przedłużenie bytu
kopalni o co najmniej rok.
A to miejsca pracy także dla
mieszkańców naszej gminy,
zatrudnionych w kopalni
„Marcel”. Dołączając do tego
ich rodziny, to zapewnienie
bytu kilkuset osobom.
Głosy pozostałych radnych też były podzielone,
choć większość opowiadała
się za odmownym zaopiniowaniem prośby kopalni. – Ta
jedna ściana wydobywcza
nie uratuje polskiego górnictwa – dało się słyszeć na
sali obrad. – Jak w spółce
węglowej zaspali, to niech
się teraz sami martwią, a nie
wykorzystują naszego gminnego dorobku. My musimy
szanować swój majątek.
Do dyskusji włączył się
także przewodniczący rady,
Andrzej Brychcy. – Od 16 lat
jestem radnym, ale jeszcze
nigdy nie musiałem podejmować tak trudnej decyzji
mówił. – Ale też nigdy kopalnia nie przyszła do nas z
taką prośbą, choć wcale nie
musiała. Dodał, że uruchomienie tej ściany z pewnością wiąże się ze szkodami

górniczymi, ale według zapewnień kopalni mają one
być zminimalizowane. Dlatego, by sprawdzić słowność
kopalni, będzie głosował na
„tak”.
Polonia Marklowice to
nie Legia
Kiedy przyszedł czas na
głosowanie, radny Grzesik
zgłosił wniosek, by odbyło
się ono imiennie. W ten sposób marklowiccy radni głosowali po raz pierwszy. I tak
za pozytywnym zaopiniowaniem uruchomienia ściany
C2, bo taką nazwę ona nosi,
opowiedziało się 3 radnych,
4 wstrzymało się od głosu,
przeciwnych było 7. (imienną listę głosujących publikujemy w tabelce obok).
A co na to sami zainteresowani wydobyciem, czyli kopalnia „Marcel”? – Dla nas
uruchomienie tej ściany to
przyszłość tej kopalni – mówi
Zbigniew Madej, rzecznik
Kompanii Węglowej, w skład
której wchodzi „Marcel”.
Rzecznik dziwi się rozterkom radnych dotyczącym
wydobycia pod boiskiem
„Polonii”. – To nie stadion
„Legii Warszawa” czy „Lechii Gdańsk”, gdzie nakłady
budowlane były niewspół-

miernie wyższe. Poza tym, w
wybudowanie boiska w Marklowicach duży wkład miała właśnie kopalnia. Nikt nie
mówi, że ten obiekt zniknie z
powierzchni ziemi. A ewentualne zniszczenia na boisku
bardzo łatwo się niweluje.
Co zaś tyczy ewentualnych
szkód, jakie eksploatacja mogłaby przynieść w budynku
przedszkola, rzecznik Madej zapewnia: – Specjalnie
odsunęliśmy
planowane
wydobycie od tego obiektu
i tam będzie zerowy poziom
szkód. Nie przewidujemy też
większych szkód w zabudowaniach mieszkalnych. Te
budynki mogą być zagrożone trzecią kategorią szkód
górniczych (w pięciostopniowej skali, gdzie 5 oznacza
najwyższą kategorię szkód
– przyp. red.).
Ekspertyzy,
nie odczucia
Wiadomo, że dla kopalni
opinia radnych co do uruchomienia, bądź nie, nowej
ściany wydobywczej, nie jest
wiążąca. Ostateczną decyzję
o fedrunku i tak zatwierdza
Urząd Górniczy. Czy więc decyzja marklowickich rajców
ma dla kopalni jakiekolwiek
znaczenie?–Oczywiście,

że tak – mówi Madej. – Ale
chcielibyśmy, by radni brali także pod uwagę interesy
mieszkańców – pracowników tej kopalni. „Marcel”
zatrudnia 3105 osób, z tego
242 pochodzą z Marklowic.
Ostatnio na biurko dyrektora traﬁło 56 podań o pracę od
mieszkańców tej gminy.
Nie wiadomo jeszcze kiedy ewentualnie miałoby nastąpić uruchomienie ściany.
– Będziemy przekonywać
radnych do swoich argu-

mentów – dodaje rzecznik
Madej. – Chcemy, by kopalnia, która dla tego rejonu
zrobiła tak dużo, mogła dalej
się rozwijać i stwarzać nowe
miejsca pracy. Nie chciałbym
żebyśmy mieli takie odczucie, że murzyn zrobił swoje,
murzyn może odejść. Nie
twierdzimy, że górnictwo jest
bezszkodowe, ale w swoich
zamierzeniach opieramy się
na ekspertyzach, nie zaś na
przypuszczeniach.
Anna Burda–Szostek

Wyniki imiennego głosowania radnych w sprawie uruchomienia nowej ściany wydobywczej pod Marklowicami
Brychcy Andrzej
Burszczyk Piotr
Chrószcz Damian
Filipowski Marian
Grzesik Czesław
Klocek Krystyna
Kocjan Tadeusz
Kowol Józef
Mańka Jarosława
Mikółka Michał
Mokrosz Marian
Pękała Piotr
Rączka Elżbieta
Rduch Gabriel
Zając Piotr

tak
wstrzymał się
wstrzymał się
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
wstrzymała się
wstrzymał się
nieobecny – usprawiedliwiony

– Zamieszanie wokół ulotkowej akcji

Nie będziemy promować wodzisławskich sklepów

Grzecznościowa
umowa
– Z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do sekretarza
gminy Marklowice. Niczego
nie narzucaliśmy, wszystko
odbywało się na zasadzie

dobrowolności – mówi Marcin Sieniawski z wodzisławskiego Biura Promocji. – Na
potrzeby akcji wydrukowaliśmy 10 tysięcy ulotek, z czego 3 tysiące umieściliśmy w
„Gazecie Wodzisławskiej”,
1500 sztuk poszło do „Kuriera Marklowickiego, (tyle
wynosi nakład tej gminnej
gazetki – przyp. red.) a 300
do Radlina.
Benedykt Kołodziejczyk,
sekretarz gminy Marklowice potwierdza, że prośba o
dołączenie ulotek do lokalnego pisma miała charakter grzecznościowy. – Nie
idzie za tym żadna umowa
– mówi. – „Kurier Marklowicki” wydawany jest przez
radę gminy i zwyczajowo
przyjęło się, że jeśli jest jakaś
propozycja dołączenia do
niego reklamy, akcji społecznie użytecznej, z takim pytaniem zwracam się do rady.
Tym razem mi to umknęło
i niefrasobliwie się zgodziłem.
Koniec z reklamami
Marcin Sieniawski jest

zdziwiony zamieszaniem
wokół ulotkowej akcji. – Miasto od dawna współpracuje
z Marklowicami realizując
np. wspólne projekty unijne,
także w ramach Inwestycyjnej Unii Gmin. Poza tym,
jeżeli Marklowice byłyby
zainteresowane promocją
swoich akcji na terenie Wodzisławia, z pewnością też

włączylibyśmy się do tego.
– Marklowice są wystarczające rozreklamowane
i nie potrzebują uszczęśliwiania na siłę ulotkami
wodzisławskich sklepów
– ripostuje radny Damian
Chrószcz. – To cios wymierzony wprost w naszych
sklepikarzy. Nie dość, że ledwo wiążą koniec z końcem,

konkurując z dużymi marketami, nie dość, że gmina nie
potraﬁ załatwić opłaty targowej dla obwoźnych handlarzy przyjeżdżających do
nas m.in. z Wodzisławia, to
jeszcze sekretarz gminy promuje wodzisławskie sklepy.
W tej sytuacji sekretarz
Benedykt Kołodziejczyk zastanawia się, czy nie zaka-

zać jakiejkolwiek reklamy
w „Kurierze”. – Będę rekomendował takie rozwiązanie, jako najbezpieczniejsze
– mówi. – Do każdej akcji
można się bowiem przyczepić, mówiąc, że ktoś ma w
tym jakiś interes – dodaje
Kołodziejczyk.
Anna Burda–Szostek

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

– Nie będę listonoszem ani
kolporterem gminy Marklowice i nie będę reklamował
wodzisławskich sklepów
– mówił zdenerwowany Damian Chrószcz, radny gminy, wyciągając plik ulotek z
hasłem: „Wodzisław Śląski
– Tu kupuj”.
Jakiś czas temu Biuro
Promocji wodzisławskiego Urzędu Miasta zwróciło się z prośbą do gminy o
możliwość dołączenia do
lokalnej gazetki – „Kuriera
Marklowickiego” (rozprowadzanego wśród mieszkańców przez radnych), ulotki
propagującej akcję wodzisławskich przedsiębiorców.
Program „Tu kupuj” ma m.in.
zachęcić mieszkańców do
większego zainteresowania
ofertą handlowo–usługową
Wodzisławia.

Akcja „Tu kupuj – Wodzisław Śląski” to m.in. ulotki i billboardy. Na zdjęciu jeden z nich przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu.

12 gminy
LUBOMIA
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– Na Dąbrowach trwa wykup gruntów

Pierwsze grunty
pod Nowe Nieboczowy już wykupione
W okresie od 2 do 7 września Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Gliwicach kupił już 7,4 hektarów gruntów niezbędnych
pod odbudowę Nieboczów.
– Mamy zapewnienie, że do
końca tego miesiąca RZGW
wykupi kolejnych 10 hektarów – mówi Czesław Burek,
wójt Lubomi. W sumie może
zostać wykupionych nawet
nieco ponad 37 hektarów. To
te grunty, które w planie zagospodarowania przestrzennego Nowych Nieboczów

oznaczone są jako inwestycja celu publicznego. Wykupy mają zakończyć się w
listopadzie. W grudniu zaś
RZGW planuje rozpocząć
podpisywanie umów przedwstępnych z mieszkańcami
Nieboczów, gotowymi do
przeprowadzki do nowej
wsi.
– To będzie czas prawdy.
Wówczas okaże się, ilu tak
naprawdę chętnych jest do
przenosin, bo umowy przedwstępne mają charakter notarialny a przez to są wiążące

POWIAT

dla obu stron. Mam nadzieję,
że ludzie nie zawiodą, bo to
dla nich toczyła się cała ta
batalia o nową wieś i byłoby
szkoda, gdyby na ﬁniszu okazało się, że wszystko to było
niepotrzebne – mówi wójt
Burek.
Budowa dróg ruszy w
przyszłym roku
Podpisywanie ostatecznych
umów nastąpi między kwietniem a czerwcem 2012 roku.
Ci mieszkańcy Nieboczów,
którzy są gotowi na wspólną

przeprowadzkę otrzymają
wówczas odszkodowanie za
swoje domy i grunty. Jednocześnie będą mogli wówczas
skupować od RZGW podzielone działki na Dąbrowach.
We wrześniu 2012 ruszą zaś
przetargi na budowę dróg
w Nowych Nieboczowach.
Wiele wskazuje na to, że realizacją budowy infrastruktury zajmie się gmina. Taki
zapis znajduje się bowiem w
poprawionym Planie Przesiedleń i Rehabilitacji (z ang.
RAP). Ostateczne zapisy do-

– Kierowcy tirów rozjeżdżają lokale drogi

Wygrał
mieszkaniec Przeładowane ciężarówki
jeżdżą na skróty
Gorzyc

kumentu są jeszcze negocjowane.
Wieś ważna dla całej
gminy
W zeszłym roku chęć przeprowadzki do Nowych Nieboczów deklarowało około
70 właścicieli domów. Wiadomo, że liczba ta spadła, bo
kilku z nich zdecydowało się
na przeprowadzkę w inne
miejsca. Włodarz gminy liczy,
że ostatecznie będzie to minimum 35 właścicieli. Wtedy
wieś zostanie wybudowana

w największym standardzie,
co będzie ważne nie tylko dla
samych Nowych Nieboczów,
ale również dla całej gminy.
Bo wtedy powstanie tu między innymi mała oczyszczalnia, która w przyszłości
może posłużyć całej gminie.
Nie mówiąc o tym, że nowa
wieś i jej bogata infrastruktura mogą stać się wabikiem
przyciągającym do osiedlania się na terenie gminy, a w
Nowych Nieboczowach w
szczególności.
(art)

Operetkowe
hity w Czyżowicach

W sobotni wieczór 3 września na scenie Wiejskiego
Domu Kultury w Czyżowikonkursu „Nowin WoCzęsto kierowcy zjeżdżają
cach odbył się koncert opedzisławskich”, w którym
z dróg wojewódzkich i kraretkowy „Muzyczny Voyage
nagrodą był kurs prawa
jowych na drogi lokalne, by
Dookoła Świata’’. Po raz
jazdy został Jakub Ryba z
ominąć zakorkowany Wodzidrugi w ciągu kilku miesięGorzyc. Zebrał najwięcej
sław – twierdzą mieszkańcy
cy wystąpiła tu Naira Ayvakuponów (89 sztuk). Zwym.in. Skrzyszowa i Turzy Śl.
zyan oraz jej goście – tenor
cięzca za kilka miesięcy
Ciężarówki (nie tylko pracuArkadiusz Dołęga, fortepiaskończy 18 lat. O konkurjące na autostradzie) skracanistka Grażyna Griner oraz
sie dowiedział się czytają drogę, zjeżdżając z ulicy
dowcipny konferansjer Jając gazetę w poczekalni
Bogumińskiej na Mszańską
cek Nowosielski. Podczas
lekarskiej. Do zbierania
i jadą w stronę Mszany i
koncertu zaprezentowane
kuponów zaangażował
Skrzyszowa lub też wczezostały melodie zcenie
różnych
całą
rodzinę.
Gratulujemy
Skuteczne ogłoszenia
wyborcze
w prasie i internecie oraz ulotki i plakaty w promocyjnej
śniej skręcają
na Czarnecstron świata: ognisty czarzwycięstwa i życzymy szekiego i wyjeżdżają na ulicy
dasz znad Balatonu, paryskie
rokiej drogi.
(red)
Jastrzębskiej. Oszczędzają
chanson, rzewne melodie z
Krystyna
Sobik
nie
ma
wątpliwości,
że
odpadający
tynk
to
efekt
w ten sposób spory kawał
Ameryki Południowej oraz
ciężarówek co chwilę mknących przed jej domem
drogi a przede wszystkim
perełki muzyczne włoskie,
Jeśli jesteście w trakcie planowania
nie zapomnĳcie o ogłoszeniach na łamach Nowin Raciborskich, Nowin Wodzisławskich,
czasu.kampanii
Tyle, że wyborczej,
niszczą i tak
hiszpańskie i neapolitańdrzej
Sosna,
który
mieszka
w
mieli
świadomość,
że
o
każkiepskie drogi.
Zaś mieszTygodnika Rybnickiego i portalujuż
Nowiny.pl.
Gwarantujemy
skuteczne dotarcie do blisko pół miliona mieszkańców regionu (500 000).
Proponujemy
skie.
Turzy
przy
ulicy
Mszańskiej.
dej
porze
dnia
może
czekać
kańcywyborczych
narzekają na
komfort
także druk atrakcyjnych materiałów
m.in.
ulotek i plakatów wyborczych. Z nami Wasza kampania będzie widoczna i niebanalna.
Po koncercie uczestnicy
życia i coraz większe szkody Jak mówi, codziennie pod ich kontrola. Jest na to pewmogli
zwiedzać wystawę
Wszystkie Komitety Wyborcze
prosimy o pilny kontakt
i rezerwację
powierzchni
reklamowej.
oknami
jego domu przejeżna szansa.
Według naszych
w mieniu.
prac malarskich Beaty Kudża
sporo
tirów,
których
w
informacji
zakrojone
na
– Nie wiem
po co stoją
tutaj
O miejscu publikacji ogłoszenia
w gazecie
i Internecie
decyduje kolejność zgłoszeń!
boń oraz spotkać się i porozznaki ograniczające tonaż aut rzeczywistości nie powinno dość szeroką skalę działania
kontrolne na drogach powia- mawiać z młodą malarką.
do 15 ton, skoro ci kierowcy tu być.
(red)
Dlatego mieszkańcy uważa- towych zamierza przeprowanic sobie z nich
nie robiąWYDAWNICTWA,
a
NA SZCZEGÓŁOWE PYTANIA ODPOWIEMY
W SIEDZIBIE
ją,
że
problem
rozwiązałyby
dzić
Inspekcja
Transportu
odpowiednie
w ogóle
Racibórz, ul. Zborowa 4, tel. 32 415
47 27 w. 12,służby
13, m.kuder@nowiny.pl,
m.pilch@nowiny.pl
W WDK wystąpiła Naira Ayvazyan
nie kontrolują, czy te znaki stałe patrole policji czy in- Drogowego.
Jakub Ryba
wraz ze swoimi gośćmi
nych
służb,
tak
by
kierowcy
(art)
są przestrzegane – mówi An-
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WYBORY PARLAMENTARNE 2011

FOT. WDK CZYŻOWICE

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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GODÓW – Sprawą

nauczycielki z Turzy zajmuje się Kuratorium Oświaty w Katowicach

Iwona Lubszczyk jest matką byłej już uczennicy Gimnazjum w Turzy. Sama jest
również nauczycielem (w
innej szkole) z pokaźnym
stażem. Dlatego nie może
zrozumieć zachowania nauczycielki ﬁzyki i chemii w
turskim gimnazjum, która
w ubiegłym roku szkolnym
przygotowywała jej córkę
do Kuratoryjnego Konkursu
Chemiczny. – Gdyby nie brak
odpowiedzialności nauczycielki, moje dziecko byłoby
laureatem tego konkursu
– uważa pani Iwona.
Nauczyciel zaprzepaścił wysiłek ucznia
Matka absolwentki gimnazjum twierdzi, że pani
Monika jest osobą nieodpowiedzialną. Nie dojechała na
czas na ﬁnałowy etap konkursu, do którego była już
gimnazjalistka przygotowywała się przez większą część
roku szkolnego. W dniu kon-

GODÓW

FOT. ARTUR MARCISZ

Pani z chemii pokpiła sprawę?

Iwona Lubszczyk nie potraﬁ zrozumieć jak nauczycielka, która
uczyła jej córkę mogła być tak nieodpowiedzialna

kursu nauczycielka spóźniła
się do szkoły. Według relacji
pani Iwony w turskim gimnazjum pojawiła się dopiero
o 9.20 i w efekcie nie zdąży-

ła ze swoją podopieczną na
konkurs, który rozpoczynał
się o godz. 10.00 w jednym
z rybnickich liceów. – Nie
było szans, aby moja córka

zdążyła. Komisja czekała, ale
w końcu zaczęli pisać. Córka
weszła do sali z półgodzinnym spóźnieniem. Nie miała
możliwości napisać tak, aby
zostać laureatem, chociaż
była świetnie przygotowana
i na ﬁnał przyjechała z trzecim wynikiem. Córka była
w potwornym stresie, ręce
jej się trzęsły a z oczu kapały
łzy – nie kryje zdenerwowania Iwona Lubszczyk, która
również była w Rybniku. Kobieta twierdzi, że długo nie
mogła dojść do siebie. – W
największych koszmarach
nie przewidywałam tego,
co ta nauczycielka zafunduje swojej uczennicy a mojej
córce. Zmarnowany został
jej ogromny wysiłek. Gdybym wiedziała, że tak się to
potoczy, to sama bym córkę
zabrała ze sobą, ale doszłam
do wniosku, że będzie lepiej
jak pojedzie na konkurs ze
swoją nauczycielką – dodaje pani Iwona.

Czekają
co powie kurator
Zarówno dyrekcja szkoły
jak i nauczycielka milczą.
– Do kuratorium oświaty
wpłynęła skarga. Do czasu
jej rozpatrzenia nie będziemy sprawy komentować
– wyjaśnia Aleksandra Kubala, dyrektor Gimnazjum
w Turzy. W Urzędzie Gminy w Gorzycach, który jest
organem
prowadzącym
szkoły również czekają na
ustalenia kuratorium. – W
zależności od wyników postępowania wyjaśniającego
zdecydujemy o ewentualnych dalszych krokach w
tej w sprawie – mówi Maria
Władarz, sekretarz Urzędu
Gminy w Gorzycach.
Jak powiedziała nam
Anna Wietrzyk, rzecznik prasowy Kuratorium
Oświaty w Katowicach
wyniki postępowania będą
znane na początku października.

Winna tragedia, czy
może dyrektor osłania
nauczycielkę?
Matka
pokrzywdzonej
uczennicy ma spore pretensje również do dyrekcji
szkoły. Bo zabrakło choćby
zwykłego przepraszam. Dyrektor gimnazjum wyjaśniła
jej jedynie tyle, że spóźnienie
spowodowane było tragiczną
sytuacją nauczycielki. Jaką?
Nie wiadomo. – To prywatna sprawa tej pani – ucina
dyrektor Kubala.
Pani Iwona nie bardzo w to
wierzy. – Byłam przekonana,
że mam do czynienia z odpowiedzialnym człowiekiem.
Mogła zadzwonić, żeby dziecko zabrał ktoś inny. Poza tym
już wcześniej spóźniła się na
drugi etap konkursu. Wtedy
spóźnienie było mniejsze i
córka zdążyła napisać. W
ﬁnale takiego szczęścia już
nie miała – kończy mama
pokrzywdzonej uczennicy.
Artur Marcisz

– Mariusz Adamczyk, wójt Godowa o swoich wakacjach

Na wakacje tylko przyczepą kempingową
Wójt Godowa nie lubi zbytnich wygód na wakacjach.
Wystarczy mu zmieniający
się krajobraz. Dlatego wakacje spędza wraz z rodziną
w przyczepie kempingowej.
Co roku jeździ zazwyczaj do
Chorwacji. Tym razem po
drodze zaliczył Czechy, Słowację, Węgry i kilka miejsc
w samej Chorwacji, by w
końcu wylądować 50 km
od Dubrownika. W sumie w
przyczepie spędził dwa tygodnie. – Najpierw trzy dni byliśmy na Węgrzech, później po
kilka dni w różnych rejonach
Chorwacji. Właśnie tę możliwość zmiany miejsca najbardziej cenię w wakacjach
spędzanych w przyczepie
kempingowej. Jeśli któreś z
miejsc nam się znudzi, to bez

większych problemów można się spakować i pojechać
gdzieś indziej – wyjaśnia Mariusz Adamczyk, dodając, że
jest przyzwyczajony do tego
sposobu spędzania urlopu.
Przyczepą na wakacje jeździ
co prawda raptem od czterech lat, ale wcześniej jeszcze od czasów harcerskich
jeździł głównie pod namioty.
Przyczepa pełna zalet
W takim sposobie urlopowania widzi sporo zalet.
– Wakacje w przyczepie czy
namiocie uczą samodzielności, chociażby samodzielnego gotowania, sprzątania czy
prania. To ważne dla naszych
dzieci. Wygody człowiek ma
w domu, więc na wakacjach

może z nich zrezygnować.
Kolejną zaletą takiej formy
urlopu jest to, że sprzyja ona
wspólnemu spędzaniu czasu
z rodziną. Nie ma osobnych
pokoi, jak w hotelu, nie ma
telewizora. Poza tym w przyczepie za dużo się nie siedzi
,tylko wychodzi do otoczenia,
poznaje się nowych ludzi,
rozwija kontakty – wylicza
zalety wójt Godowa. Do przyczepy zabiera też rowery, na
których wraz z rodziną zwiedza najbliższe okolice miejsca, do którego przyjechał.
Przyczepą tylko w
pewną pogodę
Podróżowanie przyczepą kempingową niesie z
sobą pewne niedogodności.
– Maksymalna prędkość z

Wójt Mariusz Adamczyk z rodziną – synem, żoną i córką – na wakacjach w Chorwacji

jaką można jechać to 80-90
kilometrów na godzinę. Na
autostradzie to niewiele. Ale
i tak najgorsze jest przygotowanie do podróży. Do przyczepy trzeba zabrać nieraz
pół domu – uśmiecha się

wójt. Oczywiście nie brakuje
zaskakujących sytuacji. – W
tym roku traﬁliśmy na pole
kempingowe, gdzie znajdowały się niespotykane dotąd
przeze mnie wtyczki na trzy
bolce. Cały dzień szukaliśmy

z synem po okolicy odpowiedniego przedłużacza. W
końcu znaleźliśmy i w naszej
przyczepie nastała jasność –
opowiada wójt.
(art)

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

14 zapowiedzi
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WODZISŁAW

– Zadłużenie lokatorów względem komunalki przekroczyło już 3 mln zł.

Sytuacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu
jest nieciekawa. Prawie 1600
lokali jest zadłużonych. To
prawie połowa wszystkich
lokali znajdujących się w zasobach zakładu komunalnego. Liczba dłużników rośnie.
W pierwszej połowie tego
roku wzrosła o 50. Kwota zadłużenia na koniec czerwca
przekroczyła 3 mln zł. Już
wiadomo, że prawie 1,7 mln
zł jest praktycznie nie do odzyskania. W wielu sprawach
zapadły wyroki sądowe zezwalające na eksmisję, jednak nie dochodzi do niej ze
względu na brak mieszkań
socjalnych. Obecnie w kolej-

ce na eksmisję czeka ok. 100
lokatorów. Rocznie eksmituje się nie więcej niż 10 z nich.
Ciągle istnieje możliwość odzyskania drugiej części długu, czyli kwoty ok. 1,4 mln
zł. – Nieustannie podejmujemy działania, by ściągnąć te
pieniądze – mówi Grzegorz
Syska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu.
Jednym ze sposobów ograniczenia zadłużenia ma być
zainstalowanie kontenerów
socjalnych przy ul. Marklowickiej (za budynkiem
noclegowni). Traﬁą do nich
dłużnicy, którzy kombinują
by nie płacić.
(raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Połowa lokatorów ma długi

Grzegorz Syska, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu nie ukrywa, że sytuacja ﬁnansowa
mieszkaniówki jest zła.

Sprawdziliśmy jakie stawki obowiązują w spółdzielniach mieszkaniowych i
wodzisławskim zakładzie komunalnym. Porównaliśmy czynsz dla trzyosobowej rodziny w mieszkaniach o pow. ok. 55 m2 przy zużyciu wody 7 m3
miesięcznie.

Ile kosztuje mieszkanie?
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Remontowej w Wodzisławiu (przykładowe mieszkanie, ul. Tysiąclecia)
Czynsz (w zł)
3,94/m2
210,47
2
Stawka bazowa czynszu wynosi 4,75 zł/m . Od niej wyznaczone są procentowe zniżki ze
względu na komfort panujący w mieszkaniu. Zniżka może wynieść nawet 37%, gdy w
mieszkaniu brak centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej wody, a budynek jest nieocieplony.
W czynsz wlicza się fundusz remontowy - ok. 0,80 zł/m2, remonty bieżące i inwestycje - ok.
2,20 zł/m2, koszty eksploatacji ok. 1,60 zł/m2, pozostałe koszty - ok. 0,15 zł/m2 tj.: koszty
ﬁnansowe czy sądowe
zaliczka na c.o.
zimna woda
kanalizacja
wywóz nieczystości
antena zbiorcza
abonament za wodomierz gł.

95/m2
4,96/m3
6,22/m3
9,08/os
2
0,39

Razem

211
34,72
43,54
27,24
2
0,39

530 zł

SM Orłowiec
eksploatacja
wywóz nieczystości
fundusz remontowy
centralne ogrzewanie
fundusz termo.
woda i kanalizacja
podgrzanie wody
domofon
energia
ubezpieczenie

1,80/m2
6,50/os.
1,20/m2
3,15/m2
0,50/m2
10,52/m3
30,00/m3
1,50 zł
2,25/os.
0,07/m2

Razem

681 zł

SM Marcel
eksploatacja
fundusz remontowy
centralne ogrzewanie
ubezpieczenie
woda i kanalizacja
wywóz nieczystości
energia elektr.
abonament licznik gł.
fund. remont.
antena zbiorcza
domofon

1,50/m2
1,61/m2
3,41/m2
0,05/m3
10,53/m3
9,60/os.
2/os.
0,40
2
2
1,75

Razem

SM ROW
Rydułtowy

Radlin Pszów Wodzisław

eksploatacja podstawowa (m )
energia elektryczna (m2)
ubezpieczenie majątku (m2)
podatek od nieruchomośc (m2)
wywóz nieczystości (osoba)
dźwigi (osoba)
fundusz remontowy (m2)
centralne ogrzewanie (m2)
woda i kanalizacja (m3)

92,95
4,40
1,65
9,35
19,68
92,95
121,60
76,30

98,45
2,75
1,65
7,70
19,68
23,04
86,35
157,30
74,41

92,95
4,40
1,65
6,60
19,68
84,70
102,85
64,82

Razem

418,88

471,33

377,65

2

95,70
4,40
1,65
7,70
20,66
25,38
86,35
200,75
78,26

520,85

99,00
19,50
66,00
173,25
27,50
73,64
210
1,50
6,75
3,85

80,82
86,75
183,73
2,69
94,77
28,8
6
0,40
2
2
1,75

490 zł

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
eksploatacja podstawowa
sprzątanie wew. budynku
wywóz nieczystości
winda
fundusz remontowy
centralne ogrzewanie
woda i kanalizacja
działalność społ.-wychow.

Razem

2,06/m2
2,37 /os.
7,75/os.
0,20/m2
1.90/m2
4.29/m2
13.18/m3
0,55

113,86
7,11
23,25
11,05
105,01
237,11
92,26
0,55

590
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Ta r e k l a m a
może być twoja!

DODATE K

T E R A Z
Kolejne wydanie

27.09.2011 r.
ZAMÓW REKLAMĘ
0606 698 903

za
 BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA  WNĘTRZA  OFERTY 

80

zł

ZAMÓW REKLAMĘ
0606 698 903

Większość budujących domy decyduje się na instalację c.o., do której ciepło dostarcza kocioł. By działała skutecznie, zapewniała
komfort cieplny i była bezpieczna, nie wystarczą grzejniki, rury, kocioł i komin

Ogrzewanie z duchem czasu
Najprościej,
bez wymagań
Gdy zależy nam na jak
najmniejszych wydatkach
i jesteśmy gotowi poświęcić dla nich komfort, możemy kupić prosty kocioł
na paliwo stałe i wykonać
instalację grawitacyjną bez
pompy obiegowej. Wówczas w kotłowni oprócz kotła i rur potrzebne jest tylko
otwarte naczynie wzbiorcze – zwykły zbiornik z
króćcami do podłączenia
rur i otworem umożliwiającym odpowietrzanie i napowietrzanie zbiornika. Służy
on do przejęcia nadmiaru
wody, gdy po podgrzaniu
w instalacji zwiększy się
jej objętość (po ostygnięciu z powrotem traﬁa z naczynia do rur). W domach
jednorodzinnych do końca lat 80. ubiegłego wieku
prawie wszystkie instalacje
c.o. były grawitacyjne. Niewątpliwą ich zaletą, poza
niskim kosztem instalacji i
prostotą, jest działanie bez
zasilania energią elektryczną, co dla niektórych może
być ważne. Wadą – niewielkie ciśnienie wody w instalacji, przez co zdarza się,
że nie wszystkie grzejniki
są jednakowo ciepłe, oraz
trudność zastosowania ja-

kichkolwiek zaworów regulacyjnych, bo stawiają
duży opór przepływającej
wodzie. By w ogóle krążyła ona w instalacji pod
wpływem naturalnej siły
wyporu, kocioł musi ją
podgrzać do stosunkowo
wysokiej temperatury, a to
ma niekorzystny wpływ na
mikroklimat ogrzewanych
pomieszczeń – powietrze
jest suche, a na grzejnikach przypieka się kurz,
drażniąc nasze drogi oddechowe. Rury w całej instalacji muszą mieć średnicę
nieco większą niż w instalacji z pompą obiegową (ze
względu na opory przepływu) i trzeba je prowadzić
tak, aby nie powstał syfon
(nie można kierować ich w
górę, w dół i znowu w górę).
Dlatego obecnie nawet w
najprostszych instalacjach
zwykle montuje się pompy
obiegowe umożliwiające
krążenie w instalacji wody
o dowolnej temperaturze w
rurach poprowadzonych w
dowolny sposób.
W odpowiednim miejscu
Za małe i wygodne można
uznać właściwie tylko gazowe wiszące kotły dwufunkcyjne, ewentualnie z

niewielkim, wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. Można
je umieścić wszędzie (jeśli
ich moc grzewcza nie przekracza 30 kW), wystarczy,
że pomieszczenie jest wentylowane, ma wysokość co
najmniej 2,2 m i kubaturę
8 m3 (a nawet 6,5 m3, jeśli wybierzemy kocioł z
zamkniętą komorą spalania). Mają małe gabaryty,
działają cicho, nie brudzą
i nie powodują powstawania żadnego zapachu.
Dlatego często umieszcza
się je w kuchni, a nawet w
łazience. Ponieważ w ich
obudowie znajduje się całe
wyposażenie kotłowni, ich
obecność nie razi. Pozostałe źródła ciepła powinny
być umieszczane w specjalnych pomieszczeniach
technicznych. Zachęcają
do tego choćby wątpliwe
walory estetyczne wyposażenia kotłowni. Obecność
kotła na olej opałowy oraz
stojącego kotła gazowego,
poza tym, że wymagają
sporo miejsca (8 m3) i nie
są ozdobą, nie jest specjalnie uciążliwa. Uwzględnić
trzeba jeszcze miejsce na
duży zasobnik c.w.u. (na
szczęście niektóre są przystosowane do ustawienia
na nich kotła), a także na

zbiornik oleju opałowego,
który powinien być umieszczony w pomieszczeniu
ogrzewanym. Musimy też
brać pod uwagę, że zapach
tego paliwa odczuwa się w
pobliżu zbiornika i kotła.
Najwięcej miejsca trzeba
poświęcić na kotłownię z
kotłem na paliwo stałe – odpowiednio duża przestrzeń
potrzebna jest nie tylko z
powodu jego gabarytów, ale
także, by możliwa była jego
obsługa (uzupełnianie ciężkiego paliwa i czyszczenie
kotła z popiołu). Wiąże się
to niestety z intensywnym
brudzeniem wszystkiego
wokół (zwłaszcza gdy paliwem jest węgiel). Dlatego
najlepiej, by pomieszczenie
z kotłem na paliwo stałe
było tylko kotłownią i ewentualnie magazynem paliwa.
Kotły z automatycznym podajnikiem paliwa (na ekogroszek) są dość hałaśliwe,
lepiej więc nie umieszczać
ich blisko sypialni.
Piotr Laskowski
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 okucia budowlane
 narzędzia budowlane
MATERIAŁY METALOWE
 gwoździe, wkręty, kołki
 śruby, nakrętki, podkładki
 elektrody, druty spawalnicze
 artykuły ścierne

MATERIAŁY BUDOWLANE
 okucia budowlane
 narzędzia budowlane

MATERIAŁY METALOWE





KOLEKTORY SŁONECZNE

gwoździe, wkręty, kołki
śruby, nakrętki, podkładki
elektrody, druty spawalnicze
artykuły ścierne
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– Kiedy instalacja się zwróci? Czy w naszym klimacie jest wystarczająco dużo słońca, by zakup solarów się opłacił? Czy będąc
na urlopie nie przegrzeje się instalacja? To tylko niektóre pytania pojawiające się w dyskusjach na temat alternatywnych źródeł energii.
POWIAT

Kolektory słoneczne to strzał w dziesiątkę

Jakie wybrać?
Standardowa instalacja
montowana na domach jed-

norodzinnych (dwie płyty
solarne i 250-litrowy zbiornik wody) to koszt rzędu 10
tys. zł. Przy trzech płytach
koszt wzrasta do ok. 12 tys.
zł. Nieco droższe o ok. 10% są
płyty próżniowe. Charakteryzują się nieco lepszą wydajnością. Zapewniają większe
zyski ciepła zimą w warunkach dobrego nasłonecznienia przy jednocześnie niskiej
temperaturze otoczenia. Niestety do nielicznych należą w

Ilu mieszkańców skorzystało
z dotacji do ekologicznych kotłów
POWIAT Doﬁnansowanie

do wymiany kotłów na ekologiczne oferują wszystkie gminy powiatu wodzisławskiego.
W Wodzisławiu skorzystało z nich 1113. Do 950 kotłów
dopłaciło miasto (dotacja
maksymalnie 1000 zł). Program ciągle trwa. Dotacja do
pozostałych 163 kotłów pochodziła z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W
tym przypadku kwota dotacji
była zdecydowanie wyższa
i wynosiła do 6 tys. zł (60%

kosztów inwestycji). Program
się już zakończył.
Sprawdziliśmy ilu mieszkańców skorzystało z dotacji
w innych gminach powiatu.
W Radlinie dotacja traﬁła do
796 gospodarstw domowych,
w Pszowie do 453, w Rydułtowach do 872, w Marklowicach do 54 (nie ma danych z
lat sprzed 2004 r.), w Mszanie
do 465 pieców. W Godowie
wypłacono dotację dla 216
mieszkańców, w Lubomi 49
kotłów, w Gorzycach 363.
(red)

Polsce zimowe mroźne dni o
bezchmurnym niebie.
Zwrot już po 5 latach
Zwrot kosztów inwestycji
jest uzależniony m.in. od ilości dziennego zużycia ciepłej
wody, a także położenia solarów względem promieni
słonecznych (chodzi o czas
nasłoneczniania ekranów).
– Przy dużym zużyciu wody
koszty zwracają się już po 5
latach. Średni okres, po którym możemy powiedzieć, że
mamy ciepło za darmo to ok. 7
lat – mówi Artur Gęba z wodzisławskiej ﬁrmy „Magda”, specjalizującej się w instalowaniu
kolektorów słonecznych.
Minimalne koszty
Należy pamiętać o poprawnej eksploatacji solarów,
m.in. o wymianie płynu wtłoczonego do instalacji. Należy
to robić co najmniej raz na 8
lat oraz przynajmniej raz na
dwa lata wymieniać anodę
magnezową przedłużającą
żywotność zasobnika ipoprawiającą jakość wody. I na
tym kończy się opieka nad
instalacją, która odwdzięcza
się dając nam ciepłą wodę.
Prawidłowo wykonana in-

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Coraz chętniej mieszkańcy
powiatu wodzisławskiego instalują na swoich budynkach
baterie słoneczne. Wykorzystują je najczęściej do podgrzewania wody użytkowej.
Od lat gminy oferują dotację
na zakup solarów. Wynosi
ona nawet 85% kosztów inwestycji.

stalacja solarna pozwala na
bezawaryjną pracę również
wtedy, gdy nie następuje pobór wody (dłuższa nieobecność w domu).
Nie słychać narzekań
Wśród użytkowników instalacji solarnych trudno znaleźć osoby niezadowolone z
tej inwestycji. Przeważają
opinie bardzo pozytywne. –
To strzał w dziesiątkę, wygoda i komfort. Bozia dała nam

ciepło za darmo, to z niego
korzystam – śmieje się Tadeusz Szryt z Pszowa, który
czerpie energię słoneczną od
4 lat. – Nie kalkulowałem nigdy jak szybko zakup solarów
się zwróci. Jedno jest pewne,
energia ciągle drożeje, więc
tylko na tym zyskam. Praktycznie od kwietnia do września nie muszę podgrzewać
wody. Solary podgrzewają ją
do ponad 80 stopni – dodaje
pan Tadeusz. W podobnym

tonie wypowiada się Danuta
Mazur z Wodzisławia. – Solary zainstalowałam 7 lat
temu i z perspektywy czasu
widzę same pozytywy. Przy
dwóch ekranach na dachu
woda podgrzewa się do temperatury 70 stopni. To bardzo
dużo biorąc pod uwagę, że
w moim przypadku słońce
opiera się na solarach tylko
przez ok. 3-4 godz. dziennie
– mówi wodzisławianka.
(red)

REKLAMA

PROMOCJA
POMPY CIEPŁA FIRMY

Kompletna Pompa Ciepła
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 dolne źródło (sondy pionowe – 130m)
 montaż i uruchomienie od 38200 PLN brutto*
(cena zawiera VAT –8%)

*Podana cena dotyczy pompy ciepła o mocy 5,8 kW .

INSTAL Usługi instalacyjno–montażowe
Krzysztof Kępa,ul. Rybnicka 69, Żory

www.instal–kempa.pl, krzysztof@instal–kempa.pl
tel.: 795 544 396, 603 668 214

�

Chcesz mieć ciepło w zimnej porze
HYDROINSTAL Ci pomoże!
EKO KOTŁY sprzedajemy
Odnawialne źródła energii promujemy!
Wodzisław Śląski
ul.Marklowicka 23
tel:. 32 750 12 90, tel:. 604 409 098
www.hydroinstal.com.pl

wodzislaw@hydroinstal.com.pl
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���������������

18 weekend

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 13 września 2011 r.

– Ochotnicy z Połomi dominowali w zawodach sportowo-pożarniczych

MSZANA

FOT. TOMASZ RAUDNER (2)

11 września na boisku
„Startu Mszana” rywalizowały drużyny młodzieżowe i
seniorskie OSP z Mszany, Połomii i Gogołowej. Na zaproszenie odpowiedzieli także
strażacy z zaprzyjaźnionych
z gminą czeskich Fryčovic.
Był bieg sztafetowy, podczas
którego trzeba było m.in. pokonać drabinkę wspinaczkową, biec z wężem gaśniczym
i skakać przez płotki. Dla
starszych był jeszcze bieg po
równoważni, a do pokonania
rów z wodą. Strażacy musieli się też wykazać np. umiejętnością wiązania węzłów
ratunkowych. – Jestem zadowolony z efektów wyszkolenia strażaków – mówi Marek
Liśnikowski,
komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gogołowej i prezes gminny Związku OSP. – Szczególnie cieszy mnie zapał
najmłodszych strażaków. To
narybek, który nas zastąpi.
Czasy dla OSP nie są najlep-

Uroczystość zgromadziła setki wiernych

Kalwaria Pszowska
na odpust jak nowa
Setki wiernych uczestniczyły w sobotę 10 września w
uroczystości poświęcenia
odnowionej gruntownie Kalwarii Pszowskiej. Zabytkowy
kompleks poświęcił ksiądz
infułat Lucjan Lamża z Niemiec. Kapłan przyjechał do
Pszowa na zaproszenie księdza prałata Józefa Fronczka,
proboszcza paraﬁi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Duszpasterze odprawili
drogę krzyżową. Tym samym
wierni nie tylko wzięli udział
w nabożeństwie, ale mogli zobaczyć, jak wyglądają
wszystkie kapliczki Kalwarii.

Renowacja trwała od kwietnia 2010 roku. Kosztowała
około 2 mln zł. Paraﬁa zdobyła 1,6 mln zł dotacji unijnej.
150 tys. zł dołożyło miasto
Pszów. Prace miały trwać
do końca października. Wykonawca uwinął się jednak
przed odpustem 11 września.
Kapliczki zostały gruntownie
odremontowane, łącznie z
rzeźbami i polichromiami
wewnątrz. Dodatkowo wykonano nowe ścieżki. Dotychczasowe trakty w niektórych,
bardziej stromych miejscach
były niebezpieczne, szczególnie dla osób mających kłopoty z poruszaniem się.
(tora)

Jeszcze tylko pokonać tunel
i do mety

sze, tym bardziej cieszy fakt,
że ciągle przychodzą do nas
dzieci i młodzież zainteresowana strażackim kunsztem.
Wśród seniorów wygrały
ekipy z Połomii – zarówno
wśród mężczyzn jak i kobiet.
W kategorii dziewcząt do 15
lat najlepsza była drużyna z
Gogołowej, a wśród chłopców – z Mszany. W kategorii
chłopców 16-18 lat triumfowała OSP Połomia.
(abs)

Piknik ziemniaczany
w Mszanie
MSZANA Frytki i placki

ziemniaczane królowały w
minioną niedzielę w Mszanie. Na terenie Wiejskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji zorganizowana została ziemniaczana biesiada.
Była wyjątkowa, bo choć
organizowana po raz piąty,
to pierwszy raz przy tak słonecznej pogodzie.
Furorę robiły ziemniaki
cudaki, kształtem przypominające serca, kwiaty czy
żółwia. Były też konkursy
m.in. na najdłuższą obierkę
i wyścigi z ziemniakiem na
łyżce. Uczestnicy spotkania
musieli sobie poradzić także
z sadzeniem i wykopywaniem ziemniaków na czas.

FOT. TOMASZ RAUDNER

PSZÓW, RYDUŁTOWY

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Bieg, wspinaczka
i plątanina

Kalwarię poświęcił, pochodzący z Pszowa, ksiądz infułat Lucjan
Lamża z Niemiec, który przyjechał do Pszowa na odpust

Nagrodami w konkursach
były ziemniaczane akcesoria, m.in. tarki i rogolki.
– Piknik ziemniaczany to
nawiązanie do odchodzącej
w niebyt tradycji pieczenia
ziemniaków po zakończonych wykopkach – mówi
Tomasz Miler, dyrektor WOKiR-u w Mszanie. – To także swoisty hołd oddawany
ziemniakowi, który stanowi
jedną z podstaw naszego żywienia.
W czasie spotkania wystąpił kabaret „U Bacy” i grupa
„Saragossa Show”. Zabawę
taneczną poprowadził zespół „Magnum”.

FOT. TOMASZ RAUDNER

PSZÓW Około 300 moto-

Impreza odbyła się na stadionie Górnika Pszów

cyklistów z całego regionu
zjechało w weekend do miasta na I zlot motocyklowy.
Bazą był stadion Górnika
Pszów. Tam miłośnicy jednośladów rozbijali namioty, tam się bawili. Tam też
była scena, na której dwa
dni trwały koncerty. Zagrali m.in. Mr Blues oraz cover
band Metalliki – Alcoholica.
Warkot silników było słychać już w piątek 9 września. Apogeum wypadło w
sobotnie popołudnie, kie-

dy motocykliści wyruszyli
na paradę ulicami miasta.
Na stadionie wszyscy zainteresowani oprócz nowoczesnych maszyn mogli
oglądać stare motocykle
oraz samochody terenowe.
Liczba motocyklistów przerosła oczekiwania organizatorów, czyli urzędu miasta
i Grupy Motocyklowej Hanysy. Można się więc spodziewać kolejnych zlotów
w Pszowie.
(tora)

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Motocykliści opanowali Pszów

Frytkami zajadały się już kilkumiesięczne maluchy

(abs)
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POLECAMY

 BIEGI

PIŁKA NOŻNA – Okazałe wygrane Bluszczowa i Piekarni

Weź udział
w biegach na orientację

Karkoszka Cup
z Mustangiem i Galaktycznymi

W Czyżowicach odbędą się II Otwarte Mistrzostwa Gminy
w Biegu na Orientację. Zawody, które zaplanowano na 8 października, będą zaliczane do klasyﬁkacji Klubowego Pucharu
Śląska. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 października na adres
ptomekj@gmail.com Organizatorem imprezy jest klub Sparta
Czyżowice wraz ze Śląskim Związkiem Orientacji Sportowej.
(art)

 NARTOROLKI – Puchar Polski

Udany debiut
zawodniczek MKS-u
Dominika Bielecka zajęła 3. miejsce w biegach na nartorolkach, które odbyły się 3 września w Jeżowie Sudeckim. Były
to inauguracyjne zawody o Puchar Polski.
Bielecka startowała w kategorii juniorek B. Na trasie biegu nie
była osamotniona, bowiem w Jeżowie wystartowała również jej
klubowa koleżanka Sonia Fulneczek. Zawodniczka ta również
startowała w kategorii juniorek B i zajęła dobre 9. miejsce.
Bieg został rozegrany pod Górą Szybowcową, a średnie nachylenie trasy wynosiło aż 15 stopni. – Już to świadczy o skali
trudności tego biegu – podkreśla Krzysztof Skorupa, trener zawodniczek. Do pucharowej rywalizacji wodzisławianki wrócą
17 i 18 września. Zawody odbędą się w Jaworzynce i Bystrej.
Warto dodać, że obie zawodniczki startowały również w biegu ulicznym z okazji Dni Rydułtów. Dominika zajęła tam 5. a
Sonia 9. miejsce.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

 PIŁKA NOŻNA – C-klasa, Podokręg Rybnik

Odra zagrała na „piątkę”

W meczu Stodoły Wodzisław z
Victorią Czyżowice padł remis 2:2

W miniony weekend rozegrano 3 kolejkę spotkań w ramach jesiennej edycji
Karkoszka Cup.
W sumie rozegrano 5 spotkań – Sander
Bluszczów rozbił Ulmer Turzyczka 7:0, w
zaciętym pojedynku Stodoła Wodzisław
zremisowała 2:2 z Victorią Czyżowice,
Piekarnia Sobala pokonała 6:0 Orlika Krostoszowice, Mustang Karkoszka wygrał

6:2 z Rodziną Gorzyce i w ostatnim meczu Galaktyczni Jedłownik minimalnie
wygrali 2:1 z Bauerdachem Kopernik.
W tabeli prowadzi Piekarnia Sobala za
Mustangiem z Karkoszki i Galaktycznymi z Jedłownika. Wszystkie trzy drużyny
zgromadziły po 9 punktów, dzieli je różnica bramek. Na czwartym miejscu jest
Stodoła Wodzisław z dorobkiem 4-punk-

W niedzielnym spotkaniu C klasy Odra 1922 Wodzisław
pokonała LKS Zwonowice 5:0 i awansowała na 7 pozycję w
ligowej tabeli.
Bohaterem spotkania został, wracający do składu po kontuzji
Rafał Czogalik. W pierwszej połowie napastnik Odry dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W tej części gry do bramki
Zwonowic traﬁali też Wojciech Błaszczyk i… bramkarz Odry
Miłosz Krzywodajć, który traﬁł do siatki z rzutu karnego. Do
przerwy Odra prowadziła 4:0, zaś wynik spotkania po zmianie
stron ustalił Czogalik.
Warto dodać, że fani ciągle nie opuszczają Odry. Spotkanie
na stadionie przy ulicy Bogumińskiej oglądało 650 widzów, co
jest chyba rekordem w rozgrywkach C-klasowych nie tylko
Podokręgu Rybnik.
(art)

towym. Tabele zamyka Orlik Krostoszowice, który nie zdobył jeszcze punktu.
W następnej kolejce 17 i 18 września
Stodoła zagra z Sandrem, Rodzina z
Galaktycznymi, Piekarnia z Ulmerem,
Mustang z Orlikiem oraz Victoria z Bauerdachem. Początek zmagań od godz. 15.00
na boisku przy ul. Słowackiej.
(art)

 MINISIATKÓWKA – Finał turnieju Kinder+Sport

Chłopięca drużyna Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie zwyciężyła w turnieju
Kinder + Sport, nieoﬁcjalnych Mistrzostwach Polski
w minisiatkówce, które 3 i 4
września rozgrywano w Zabrzu.
Filip Grygiel, Jakub Bugajski i Benjamin Granieczny
(dwójka
plus
rezerwowy) awansowała do
ogólnopolskiej części turnieju po udanych eliminacjach
na szczeblu województwa. W

turnieju głównym radlińscy
siatkarze kolejno poradzili
sobie z UKS-em Kania Gostyń, UKS-em BIS Mirzec,
METRO Warszawa i UKS-em
Jasieniak Gdańsk. W ostatnim meczu II fazy drużyna
ZSS-u uległa drużynie Serbinów Biała Podlaska. W kolejnej fazie radlinianie wygrali
z MOS-em Wola Warszawa i
SP 19 Kędzierzyn-Koźle oraz
ulegli Piastowi Krotoszyn.
Porażka nie przeszkodziła
drużynie z Radlina awanso-

wać do półﬁnału, w którym
zmierzyła się Jasieniakiem
Gdańsk, pokonując tę ekipę 25:18. W ﬁnale rywalem
okazała się ekipa Piasta Krotoszyn. Lepszej okazji do rewanżu za porażkę w III fazie
nie mogło być i radlinianie
jej nie zmarnowali. Pokonali Piasta aż 25:16 i tym samym zwyciężyli w turnieju,
zostając najlepszą drużyną
minisiatkarską w Polsce. Trenerem drużyny jest Bartosz
Frątczak.

W nagrodę za turniejowe
zwycięstwo zespół pojechał
do Pragi na fazę eliminacyjną Mistrzostw Europy Mężczyzn, gdzie obejrzał m.in.
mecze Polski z Niemcami,
Bułgarią i Słowacją.
Przypomnijmy, że na
tym samym turnieju wśród
dziewcząt wygrała drużyna
Zorzy Wodzisław, o czym
już informowaliśmy. Mamy
więc w powiecie materiał na
najlepszych zawodników w
kraju.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Młodzi siatkarze z Radlina najlepsi w Polsce

Drużyna ZSS Radlin razem z reprezentantem Polski Sebastianem
Świderskim, fot. ZSS Radlin

2 sport–365.pl
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 PIŁKA NOŻNA – Druga z rzędu porażka drużyny z Rogowa w III lidze

Szczakowianka lepsza od Przyszłości

(GRUPA ZACHODNIA)

VIII kolejka (09/11.09.2011)
Elana Toruń – Energetyk ROW Rybnik
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

TA B E L A

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

8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

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

Przyszłość Rogów

PO MECZU POWIEDZIELI

Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Przegraliśmy drugi mecz
z rzędu i jest to już o jedną porażkę za dużo. W pierwszej połowie rywal zaprezentował lepszą grę i prowadził zasłużenie.
Szkoda drugiej bramki, bo wydaje się, że można było jej zapobiec. Tym bardziej, że jak pokazała końcówka mieliśmy
okazje do strzelenia goli. Dziś ze względu na kontuzję stawu
skokowego nie mógł zagrać Dawid Sander, nieobecny był też
Wojtek Pucka, który miał szkołę. Do tego odwróciło się od nas
szczęście i przegraliśmy.

III LIGA

Piłkarze obydwu drużyn stworzyli emocjonujące widowisko

VI kolejka (09/11.09.2011)

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 Śl.
Przyszłość Rogów – Szczakowianka Jaworzno
LZS Leśnica – TOR Dobrzeń Wielki

TA B E L A

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

FOT. ARTUR MARCISZ

ZAPOWIEDZI
IX kolejka (14.09.2011)

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

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

13 7-3
12 11-3
11 16-8
11 13-5
10 9-5
10 11-8
9 7-5
9 7-8
9 9-7
8 10-10
8 5-6
7 7-6
6 8-13
5 5-10
1 4-14
0 2-20

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)
TOR Dobrzeń Wielki – BKS Stal Bielsko–Biała,
Szczakowianka Jaworzno – LZS Leśnica, Pniówek Pawłowice Śląskie – Przyszłość Rogów,
Skałka Żabnica – Victoria Chróścice, Start
Namysłów – Odra Opole, Polonia Łaziska Górne – Victoria Częstochowa, Rozwój Katowice
– Start Bogdanowice, LZS Piotrówka – Skra
Częstochowa.

IV LIGA

Szczakowianka Jaworzno

Przyszłość: Łobaczewski, Woniakowski, Kolisz, Kachel, Marcinkowski (69. Kapinos), Radosław Żbikowski, Ciuberek (46. Cichecki), Sałek (84. Wieczorek), Szkatuła
(61. Benauer), Hanzel, Robert Żbikowski
Kartki żółte: Marcinkowski, Kachel – Sierczyński, Kmiecik 2,
Czerwona kartka: Kmiecik
Bramki: Cichecki (78.) – Dębowski (40.), Kmiecik (67.)

18 14-7
17 13-7
16 11-11
15 14-8
14 12-6
14 13-8
13 13-11
11 8-8
11 9-6
11 9-9
10 9-12
9 7-7
8 8-12
7 9-13
7 7-12
5 5-10
4 10-14
3 4-14

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

1:2

W sobotnim meczu Przyszłość Rogów uległa na własnym boisku Szczakowiance
Jaworzno 1:2.
Kibice zawiedli
Drużyna z Jaworzna zaprezentowała jak dotąd
najlepszy futbol spośród
wszystkich ekip, które w
tym sezonie odwiedziły Rogów. Firmowym zagraniem
piłkarzy
Szczakowianki
były szybkie rajdy skrzydłami i dośrodkowania do napastników. Dwukrotnie po
takich akcjach gospodarzy
przed utratą gola ratowała
najpierw poprzeczka, następnie słupek. – Wiedzieliśmy co jest najmocniejszą
stroną rywala. Ale wiedzieć
to jedno, a umieć temu przeciwdziałać to drugie – powiedział Tomasz Sosna,
trener Przyszłości. Jego drużyna ewidentnie nie radziła
sobie z tymi atakami. Nie

pomagali miejscowi kibice.
– Panowie pomóżcie – Robert Żbikowski apelował w
kierunku trybuny, gdzie zazwyczaj siedzą najbardziej
zagorzali fani Przyszłości.
Na darmo. Ci milczeli. Dopingowała jedynie grupa
80 fanów Szczakowianki.
Bramkarz się zawahał
Bramka dla gości wisiała w
powietrzu i w końcu padła,
tyle że przy sporym udziale
rogowian. Najpierw słabe
podanie obrońcy Przyszłości
przejął na prawym skrzydle
jeden z zawodników Szczakowianki, odegrał do stojącego w polu karnym Grzegorza
Kmiecika. Napastnik gości,
który ma za sobą ekstraklasową przeszłość zakręcił
dwoma obrońcami i przytomnie odegrał na lewo do
nadbiegającego Sylwestra
Dębowskiego, który dopełnił formalności. Przyszłość

miała szansę na szybkie wyrównanie. Tuż przed polem
karnym stoper gości ściął
szarżującego Dawida Hanzla. Wydaje się, że żółta kartka dla faulującego kapitana
gości była w tym przypadku
zbyt małą karą – Hanzel wychodził na czystą pozycję
strzelecką i gdyby nie faul
miałby przed sobą tylko
bramkarza. Rzut wolny z 17
metra nie przyniósł bramki.
Ta przy odrobinie szczęścia
mogła paść tuż po zmianie
stron, ale uderzenie z dystansu Wojciecha Sałka zatrzymało się na słupku. W
67. minucie sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót dla
Przyszłości. Kmiecik otrzymał prostopadłe podanie na
wolne pole, położył bramkarza i wpakował piłkę do
pustej bramki. W tej sytuacji
zawahał się bramkarz Mateusz Łobaczewski i ostatecznie przegrał wyścig do piłki.

W przewadze
Stracona bramka nie załamała gospodarzy. Tym
bardziej, że w niespełna 10
minut między 72. a 82. minutą gry Kmiecik otrzymał
dwie żółte kartki, osłabiając
swoją drużynę. Było to już po
tym, jak kontaktowego gola
zdobył Szymon Cichecki. W
78. minucie pomocnik Przyszłości idealnie przymierzył
z rzutu wolnego. Piłkę uderzoną z 18 metra umieścił
w samym okienku bramki
rywala. Grająca w przewa-

dze Przyszłość stworzyła
kilka dogodnych sytuacji.
Najlepszą w samej końcówce po kolejnym zagraniu Cicheckiego z rzutu wolnego.
Tym razem zawodnik Przyszłości dośrodkowywał, piłka zaskoczyła pewnego do
tej pory bramkarza Szczkowianki, wylądowała na poprzeczce i spadła tuż przed
linię bramkową. Chwilę
później sędzia zakończył
spotkanie.
(art.)

Na boisku nie brakowało gestów fair play

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

VI kolejka (09/11.09.2011)

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

TA B E L A

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3:2 (2:1)
4:0 (3:0)
3:0 (2:0)
1:0 (0:0)
2:2 (1:1)
0:2 (0:0)
1:1 (0:1)
2:2 (2:0)
14 13:2
13 17:4
12 13:6
12 11:6
11 15:3
11
8:6
10 15:12
10 11:12
8 9:11
7
9:8
7
8:6
7 9:15
5 6:12
3 5:20
3 7:20
2 4:17

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)
Unia Racibórz – Mikołów (sb 17:00), Marklowice – Jastrzębie (sb 17:00), Żory – Rekord
B-B (sb 17:00), Czaniec – Rydułtowy (sb
17:00), Żywiec – Wisła (sb 17:00), Pszczyna
– Bojszowy (sb 17:00), Czechowice-Dziedzice
– Ornontowice (sb 17:00), Góra – Podbeskidzie B-B II (nd 17:00).

 PIŁKA NOŻNA – Jak występowały drużyny powiatu wodzisławskiego w IV lidze

Pierwsze zwycięstwo Naprzodu, kryzys w Marklowicach
Naprzód Rydułtowy

3:2

Unia Racibórz

Bramki dla Naprzodu: Bober, Miły, Kołodziejczyk,

Ten mecz miał ogromne znaczenie dla obydwu drużyn. Gospodarze chcieli wreszcie zdobyć
pierwsze punkty, goście zamierzali
odskoczyć nieco od drużyn z najmniejszym dorobkiem punktowym.
Od 9. minuty meczu bliżsi realizacji
celu wydawali się goście, którzy po
płaskim uderzeniu tuż przy słupku
wyszli na prowadzenie. Niespełna
kwadrans później wyrównał Dawid
Bober, który tym samym zrehabilitował się za niewykorzystaną sytuację z początku meczu. Jeszcze
przed przerwą Naprzód objął prowadzenie za sprawę Artura Miłego,

który doskoczył do odbitej piłki i z
linii pola karnego traﬁł do siatki.
Prowadzenie nie było bezpieczne, o
czym miejscowi przekonali się niespełna kwadrans po zmianie stron,
kiedy Unia doprowadziła do wyrównania. I kiedy wydawało się, że
spotkanie zakończy się podziałem
punktów, dwie minuty przed upływem regulaminowego czasu gry na
listę strzelców wpisał się Mateusz
Kołodziejczyk, zapewniając Naprzodowi pierwsze zwycięstwo w
tym sezonie. Naprzód tym samym
opuścił strefę spadkową spychając
do niej Unię. W przyszły weekend
podopiecznych Jana Furlepy czeka
jednak o wiele cięższe zadanie. W
Czańcu zmierzą się z tamtejszym

LKS-em, który jest liderem tabeli.
GTS Bojszowy

3:0

Polonia Marklowice

Kryzys drużyny z Marklowic
trwa. Wydawało się, że moment na
jego przełamanie jest idealny, bo
rywal nie należał do zbyt wymagających. Tymczasem od 7. minuty
Polonia przegrywała, tracąc niemal bramkę samobójczą. – Rywal
uderzał z dystansu, ale piłka odbiła
się od Szkatuły i po tym rykoszecie
wpadła do bramki. To już czwarta
samobójcza bramka w tym sezonie.
Coś nieprawdopodobnego – irytował się po meczu Mieczysław Parzych, trener Polonii. Jego drużyna
próbowała atakować, stwarzała

sytuacje, ale brakowało skuteczności. Takiej jaką mieli gospodarze,
którzy podwyższyli na kwadrans
przed końcem pierwszej połowy.
W 65.minucie Polonia miała idealną szansę na zdobycie kontaktowego gola, ale doświadczony Łukasz
Dzierżęga zmarnował rzut karny!
W doliczonym czasie gry Polonia
straciła trzecią bramkę. – Najgorsze
jest to, że przegrywamy mimo iż nie
gramy wcale źle. Niestety brakuje
nam skuteczności i zdarzają się
pomyłki w grze obronnej. Grę w
tyłach zdecydowanie musimy poprawić – powiedział Mieczysław
Parzych.
(art.)
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KLASA OKRĘGOWA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

Mecz na szczycie dla Górnika,
derby Gorzyc dla Naprzodu
2:0

Naprzód Syrynia

Bramki: Stawarski, G. Brzoska

Mecz na szczycie okręgówki
przyniósł oczekiwane emocje, ale
dopiero po przerwie. Najpierw
dwie dogodne sytuacje zmarnował napastnik Naprzodu Dariusz
Halszka. Co się nie udało gościom,
wyszło gospodarzom. W 55. minucie do dośrodkowania z rzutu rożnego doszedł Grzegorz Stawarski i
głową wpakował piłkę do bramki.
W końcówce meczu piłka po złym
wybiciu przez bramkarza gości traﬁła do Grzegorza Brzoski, który
sprytnym lobem podwyższył na
2:0. Po tym meczu Górnik awansował na pozycję lidera, z której
Naprzód spadł na miejsce trzecie.
– Mecz na pewno był dla nas trudny, bo Syrynia wysoko zawiesiła
nam poprzeczkę. Myślę jednak, że
w tym ciężkim boju byliśmy lepsi i
wygraliśmy zasłużenie – mówi Tomasz Gajewski, trener Górnika. – W
pierwszej połowie mieliśmy za dużo
słabych podań, graliśmy chaotycznie. Po przerwie zmarnowaliśmy
dwie setki, co się na nas zemściło. W
końcówce nie było już czego bronić,
więc się odkryliśmy i dostaliśmy na
2:0 – mówi Bogdan Kałuża, II trener
Naprzodu.
Czarni Gorzyce

0:1

Naprzód Czyżowice

Bramka: Kucharski

Jedyna bramka spotkania padła w
33. minucie meczu. Jak profesor w
polu karnym zachował się zaledwie
16–letni Kamil Kucharski, który nie
dał szans bramkarzowi Czarnych.
Gospodarze również mieli swoje sytuacje, ale dobrych okazji nie wykorzystał Mirosław Pawlusiński. W
drugiej połowie goście kontrolowali
grę i nastawili się na grę z kontry.
Kilka takich wypadów pod bramkę
rywala mogło zakończyć się powodzeniem. – Zwrócili nam za wiosnę.
Jestem trochę rozczarowany. Raz,
że nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Dwa, że bramkę straciliśmy
po niepotrzebnym błędzie obrońcy.
Potem rywal nastawił się na kontry,
a my waliliśmy głową w mur – nie
krył zdenerwowania Jan Adamczyk, trener Czarnych. – Początek
meczu należał do Czarnych i kilka

razy musiał ratować nas bramkarz.
Po zdobyciu gola opanowaliśmy
sytuację i mieliśmy kolejne sytuacje bramkowe. Dlatego myślę, że
wygraliśmy zasłużenie – podkreślał
Antoni Jeleń, trener Naprzodu.
LKS Krzyżanowice

3:1

Naprzód Zawada

Forteca Świerklany

2:1

Górnik Radlin

Mecz rozpoczął się od groźnych
ataków gości, którzy jednak nie znaleźli recepty na bramkarza Fortecy. Z
czasem inicjatywę przejęli gospodarze, którzy wbili Górnikowi bramkę
po dośrodkowaniu z rzutu wolego i
główce ogranego w wyższych ligach
Adama Wrzaska. 5 minut po zmianie
stron Górnik wyrównał za sprawą
precyzyjnego uderzenia z dystansu
Roberta Skiby, który pojawił się na
placu gry za Dawida Pędzicha. Sytuacja górników pogorszyła się w
67. minucie, kiedy drugą żółtą kartkę obejrzał Bartłomiej Surma. Gospodarze wykorzystali osłabienie
Górnika kwadrans przed końcem
meczu. – Uważam, że spotkanie stało na wysokim poziomie. Niestety,
poziom sędziowania już tak wysoki
nie był. Sędzia podjął kilka bardzo
kontrowersyjnych decyzji, chyba się
pogubił wskutek tak szybkiej gry obu
zespołów. Jestem trochę zniesmaczony, że po tak dobrej grze nie punktujemy. Przy odrobinie szczęścia i
normalnym sędziowaniu mogliśmy
przynajmniej zremisować – uważa
Dawid Dylich, trener Górnika

Płomień Połomia

Najlepsze okazje do strzelenia
bramki, która dałaby prowadzenie

Płomieniowi miał Łukasz Kusztal. W
dogodnych sytuacjach dwukrotnie
w ostatniej chwili piłkę wybijali mu
obrońcy. Z kolei w końcówce meczu
ten zawodnik niecelnie główkował.

18
15
15
11
11
9
9
7
7
7
7
6
5
4
4
3

16-6
18-5
13-7
13-7
13-7
11-9
13-14
9-14
11-12
9-13
10-12
13-14
13-16
10-15
4-18
8-15

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

VI kolejka (10/11.09.2011)

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

TABELA

Drużyna Górnika była dla Fortecy równorzędnym rywalem, a mimo to wróciła ze
Świerklan bez punktów

Silesia Lubomia

3:1

LKS Nędza

Bramki: W. Matuszek, Skrzeczowski, Socha (k)

Miejscowi wyszli na prowadzenie
po golu Wojciecha Matuszka, który
będąc w sytuacji sam na sam przytomnie przerzucił piłkę nad bramkarzem Nędzy. W pierwszej części
gry kibice nie obejrzeli więcej bramek, chociaż sytuacji, szczególnie
dla gospodarzy, nie brakowało. Najlepszą zmarnował Grzegorz Brózda.
Zawodnik ten został sfaulowany w
polu karnym przez bramkarza Nędzy i sędzia wskazał na jedenasty
metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i… nie traﬁł w światło
bramki. Niewykorzystane sytuacje
zemściły się, kiedy tuż po zmianie
stron Nędza doprowadziła do remisu. Sytuacja miejscowych skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy
za niesportowe zachowanie (przepychankę z rywalem) czerwoną
kartkę obejrzał Marcin Jasiak. Wydawało się, że miejscowi będą mu-

sieli skupić się na obronie wyniku.
Ale drużyna z Lubomi w tym sezonie dysponuje sporym potencjałem i
nawet w osłabieniu potraﬁ kreować
zagrożenie pod bramką rywala. Jedną z okazji wykorzystał Przemysław
Skrzeczowski, który nie pomylił
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. W końcówce spotkania
arbiter zawodów dopatrzył się zagrania ręką zawodnika Nędzy we
własnym polu karnym i drugi raz w
tym meczu podyktował jedenastkę
dla Silesii. Tym razem nie pomylił
się grający trener Bartłomiej Socha.
– Szkoda zmarnowanych okazji z
pierwszej połowy, bo już wtedy
spokojnie mogliśmy sobie ustawić
mecz. To się nie udało i po przerwie
mieliśmy nerwówkę. Może po wyniku tego nie widać, ale to był dla
nas naprawdę ciężki mecz. Chwała
moim zawodnikom za to, że mimo
osłabienia potraﬁli doprowadzić do
wygranej – skomentował spotkanie
Bartłomiej Socha.
(art), (pm)

Bez bramek w Zabrzu – Płomień wrócił z punktem
0:0
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KLASA OKRĘGOWA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa IV

Gwarek Zabrze

TABELA

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

1:6
3:1
1:3
1:5
4:1
2:1
3:2
2:1

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

Zawada dała sobie wbić pierwszego gola tuż po zmianie stron. Szybko
jednak odpowiedziała bramką Piotra Jęczmionki, który wykorzystał
podanie Rafała Mitko. Kolejne bramki strzelali już tylko gospodarze, co
nie znaczy, że Naprzód również nie
miał okazji. Grał jednak nieskutecznie. Na usprawiedliwienie trzeba
dodać, że Zawada pojechała na spotkanie bez kilku podstawowych zawodników. Na ławce rezerwowych
gotowy do zmiany był raptem jeden
zawodnik. Na ławce nie było też trenera Roberta Tkocza, który w tym
samym czasie grał spotkanie III ligi
w barwach Pniówka Pawłowice.

Bramka dla Górnika: Skiba

VI kolejka (10/11.09.2011)

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

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)

Bramka dla Naprzodu: Jęczmionka

FOT. MAREK PIETRAS

Górnik Pszów

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 1)

– Myślę, że wynik nie krzywdzi żadnej z drużyn. Do przerwy lepiej spisywał się Gwarek, w drugiej połowie
powiedziałbym, że to my nawet mieliśmy przewagę. Drużyna Gwarka była

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2:0 (0:0)
3:4 (2:2)
3:1 (0:0)
0:1 (0:1)
2:0 (1:0)
2:0 (1:0)
2:1 (1:0)
3:1 (1:0)
15 13:4
15 24:6
15 20:6
11 14:8
10 14:8
10 10:8
9 9:13
9 7:11
9 12:12
7 11:9
6 9:21
6 8:15
6 9:20
5 10:11
5 5:7
1 3:19

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)
Zawada – Ruptawa (sb 12:00), Nędza – Krzyżanowice (sb 17:00), Radlin – Rafako Racibórz
(sb 17:00), Czyżowice – Pszów (sb 17:00),
Syrynia – Rymer Rybnik (sb 17:00), Jejkowice
– Lubomia (sb 17:00), Górki Śląskie – Świerklany (sb 17:00), Pietrowice Wielkie – Gorzyce
(nd 15:00).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 4)

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
Stare Tarnowice – MOSiR Sparta Zabrze

TABELA

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14
14
12
11
11
11
10
8
7
6
6
6
5
5
4
3

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

14-3
24-6
12-8
10-71
8-4
10-8
10-4
15-11
11-15
11-11
11-12
5-11
11-14
3-14
7-15
2-21

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)

dla nas na pewno wymagającym rywalem, toteż z wyjazdowego punktu
trzeba się cieszyć – mówi Rafał Kubów, trener Płomienia.
(art)

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

 PIŁKA NOŻNA – – A klasa, Podokręg Racibórz

VI kolejka (10/11.09.2011)
2:1 (1:0)
2:2 (0:0)
2:1 (0:1)
0:1 (0:0)
2:3 (0:1)
0:0
3:1 (0:1)
0:4 (0:1)

TABELA

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18 21:6
12 17:7
12 13:9
11 14:8
11 11:6
11 11:6
10 16:11
8 8:7
7 8:7
7 8:11
7 10:15
6 6:19
5 3:5
4 10:19
3 6:16
3 4:14

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)
Cyprzanów – Tworków (sb 16:00), Kuźnia
Raciborska – Krzyżkowice (sb 16:00), Buków
– Rudy (sb 16:00), Gaszowice – Nowa Wieś
(sb 16:00), Ruda Kozielska – Nieboczowy (nd
15:00), Turza Śląska – Krzanowice (nd 16:00),
Ocice Racibórz – Gamów (nd 16:00), Kornowac – Dzimierz (nd 16:00).

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

Radość trenera Krzyżkowic, kiepska passa Unii
Naprzód Krzyżkowice

2:1

Bramki dla Naprzodu: Gajda, Ochyj

Już w 5. minucie prowadzenie objęła drużyna gości, po tym jak obrońcy
Naprzodu nieudanie wybijali piłkę
i ta traﬁła w końcu do zawodnika
Dębu, który pięknym uderzeniem
traﬁł do bramki gospodarzy. Wyrównanie padło dopiero w 70. minucie.
Rajd bokiem boiska przeprowadził
Wojciech Stawiarz, który dograł do
Wojciecha Gajdy, a ten z 5 metrów
dopełnił formalności. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem,
już w doliczonym czasie gry po indywidualnej akcji i ograniu obrońcy
bramkę na wagę 3 punktów zdobył
Bartosz Ochyj. – Dla mnie jest to wyjątkowe zwycięstwo, bo jeszcze nigdy nie udało mi się wygrać z drużyną
Gaszowic. Dlatego te punkty cieszą
podwójnie – powiedział po meczu
Błażej Sitko, trener Naprzodu.

3:1

V kolejka (10/11.09.2011)

Ocice Racibórz

LKS Skrbeńsko – Orzeł Jankowice
3:0
Borowik Szczejkowice – Olza Godów
0:7
TKKF Jedność Grabownia – Start Mszana 6:2
Energetyk II Wielopole – Gwiazda Skrzyszów 3:2
Płomień Ochojec – Polonia Łaziska Rybnickie 1:2
MKS 32 Radziejów – Górnik Czerwionka 10:2
Pierwszy Chwałowice – Zuch Orzepowice 0:0
LKS Rój – KP Kamień
4:4

Bramka dla Unii: Góralczyk

TABELA

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

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

13
13
13
12
10
10
9
7
6
5
4
4
3
3
2
0

15-5
13-3
8-1
17-6
9-7
10-5
17-9
11-12
17-12
6-7
14-13
6-9
11-26
7-22
6-15
4-19

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (17/18.09.2011)
Orzeł Jankowice – KP Kamień, Zuch Orzepowice – LKS Rój, Górnik Czerwionka – Pierwszy
Chwałowice, Polonia Łaziska Rybnickie – MKS
32 Radziejów, Gwiazda Skrzyszów – Płomień
Ochojec, Start Mszana – KS Wielopole, Olza
Godów – TKKF Jedność Grabownia, LKS
Skrbeńsko – Borowik Szczejkowice.

B KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

VI kolejka (10/11.09.2011)
3:4 (1:2)
0:0
3:0 (0:0)
0:5 (0:3)
1:8 (0:4)
1:5 (0:2)
1:0 (0:0)
2:1 (0:1)

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

TABELA

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16
13
13
11
11
11
10
9
7
7
6
6
6
4
4
3

19:7
36:9
18:9
17:5
22:11
19:15
13:12
14:7
14:13
6:17
13:25
10:17
9:24
14:25
2:18
12:24

ZAPOWIEDZI
VII kolejka (17/18.09.2011)
Borucin – Płonia Racibórz (sb 16:00), Pawłów
– Pietraszyn (sb 16:00), Zabełków – Rzuchów
(sb 16:00), Pstrążna – Chałupki (nd 14:30),
Markowice – Gaszowice II (nd 16:00), Lyski
– Studzienna (nd 16:00), Bieńkowice – Samborowice (nd 16:00), Brzezie – Siedliska (nd
16:00).

samego siebie. Szkoda porażki, tym
bardziej, że prowadziliśmy – powiedział Mirosław Karpiuk, trener Unii.
Jego drużyna zanotowała 3. porażkę
z rzędu.

Dąb Gaszowice

LKS Gamów

2:3

Wypoczynek Buków

Bramki: Zając 2, Kubica

W 37. minucie meczu prowa-

dzenie objęła drużyna gości. W
zamieszaniu
podbramkowym
najprzytomniej zachował się Michał Zając. Pod koniec pierwszej
połowy goście stracili bramkarza,
który doznał kontuzji. W bramce
stanął zawodnik z pola. Gospodarze wyrównali od razu po przerwie. Wypoczynek odpowiedział
w 53. minucie. Wrzutka w pole

0:1

KS Kornowac

Jedyna bramka spotkania padła
w 88. minucie meczu. Po spotkaniu
trener gospodarzy miał sporo uwag
do swojej drużyny. – Jak nie można wygrać, to trzeba przynajmniej
się postarać o to by nie przegrać.
Jako trener mogę nauczyć piłkarzy wszystkiego, ale jak brakuje
komuś ambicji to trudno o dobrą
grę. Uczulałem zawodników, że
nie będzie to łatwe spotkanie, ale
nic sobie z tego nie robili. Zagrali
bez ambicji, po prostu słabo – nie
krył rozczarowania Piotr Szlezinger, trener Odry. Jego drużyna ma
najmniej straconych bramek, ale
również najmniej strzelonych. Bilans 3:5 w 6 meczach mówi tyle, że
trzeba poprawić grę w ofensywie.

Unia Turza

W 40. minucie meczu Michał Góralczyk zdobył piękną bramkę z rzutu wolnego. Po jego uderzeniu z 30
metrów piłka traﬁła wprost w okienko bramki Ocic. Wtedy wydawało
się, że Unia przełamie passę kolejnych porażek. Nic z tego, po zmianie stron strzelała już tylko drużyna
gospodarzy, która zapewniła sobie
pewne zwycięstwo w samej końcówce, w dodatku strzelając ostatnią
bramkę z rzutu karnego. – Nie powinniśmy tego meczu przegrać, ale
jak się traci dwie bramki w końcówce to można mieć pretensje tylko do

karne traﬁła do Kamila Kubicy,
który przyjęciem zgubił obrońców i przytomnym strzałem nie
dał szans bramkarzowi. Ponownie
jednak miejscowi się nie poddali i
doprowadzili do remisu. 19 minut
przed końcem meczu goście wyszli
na prowadzenie, po bramce Zająca i tym razem nie oddali już go
do ostatniego gwizdka sędziego.
– Mecz był niełatwy. Brakowało
nam dwóch podstawowych zawodników. W dodatku kontuzji w
czasie meczu doznał bramkarz. Do
tego raziliśmy nieskutecznością.
Mimo to wygraliśmy co świadczy
też o charakterze drużyny – podkreślał Adam Kubica, trener Wypoczynku.
Odra Nieboczowy

FOT. ARTUR MARCISZ

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

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

Nowiny WODZISŁAWSKIE
WODZISŁAW • wtorek, 13 września 2011 r.

Zawodnicy z Krzyżkowic pokonali u siebie Dąb Gaszowice. Zdjęcie archiwalne z
meczu Naprzód Krzyżkowice – Unia Turza Śl., wygranym przez Naprzód 4:3.

(art)

Polonia wygryzła lidera. Skuteczna Olza
Płomień Ochojec

1:2

Polonia Łaziska

Bramki dla Polonii: Pietrzak, W. Oślizło

Do przerwy więcej powodów do
zadowolenia w meczu na szczycie
mieli gospodarze, którzy prowadzili
po bramce zdobytej głową. W tej części meczu obie drużyny groźnie atakowały. Polonia wyrównała dopiero
w 65. minucie, po indywidualnej akcji Mariusza Pietrzaka, który zdecydował się na strzał z okolicy 20 metra.
Kilka minut przed końcem meczu za
zagranie ręką zawodnika Płomienia
we własnym polu karnym sędzia odgwizdał rzut karny. Jego skutecznym
wykonawcą został Wojciech Oślizło,
który tym samym zapewnił swojej
drużynie pozycję lidera. – Mecz stał
na bardzo wysokim poziomie. Drużyna Ochojca nieprzypadkowo tak
długo zajmowała pozycję lidera. Teraz liderujemy my, ale to zwycięstwo
naprawdę nie przyszło nam łatwo
– podkreślał po meczu Roman Zieliński, trener Polonii.
Energetyk II Wielopole

3:2

Gwiazda Skrzyszów

Bramki dla Gwiazdy: Kanafek, Tlołka

Już w 5. minucie przyjezdni byli w
sporych opałach, po tym jak sędzia
odgwizdał rzut karny dla Energetyka.
Jedenastkę obronił jednak bramkarz
Gwiazdy Paweł Lajda. Podbudowa-

na takim obrotem spraw drużyna ze
Skrzyszowa, w 25. minucie wykorzystała szybką kontrę, którą sﬁnalizował
Bartosz Kanafek. Kilka chwil później
Gwiazda prowadziła już 2:0 po indywidualnej akcji Szymona Tlołki, który wbiegł w pole karne i widząc złe
ustawienie bramkarza sprytnie przerzucił nad nim piłkę. Niestety do przerwy gospodarze zdołali wyrównać, a
po zmianie stron zadali decydujący
cios. – Szkoda przegranej i straconych punktów, ale też podejrzewam,
że w tym dniu z Energetykiem nie
wygrałaby żadna drużyna A-klasowa.
Byli po prostu lepsi. Grało tam kilku
piłkarzy z kadry II ligi. Do tego mecz
obserwował trener Wieczorek, co
dodatkowo zmobilizowało drużynę
Energetyka – podkreśla Piotr Drożdż,
trener Gwiazdy.
Jedność Grabownia

6:2

Start Mszana

Bramki dla Startu: Muszyński (k), Telicha

Do przerwy nic nie zapowiadało
pogromu Startu. Mszana co prawda
przegrywała 1:0, ale najgorsze miało
dopiero nadejść. Po przerwie od razu
padła bramka na 2:0. Kontaktowego
gola zdobył Janusz Muszyński, który
traﬁł z rzutu karnego, rehabilitując się
za niewykorzystaną sytuację, którą
miał kilka minut wcześniej. To gospodarze strzelali jednak kolejne bramki.

Bez większych ceregieli przedostawali się w okolice pola karnego Startu
i w efekcie doprowadzili do rezultatu 6:1. Rozmiary porażki zmniejszył
Wojciech Telicha, który główkował
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.
– Mamy piłkarzy, ale nie mamy drużyny. Nie wiem, co się dzieje. Rywal
grał prostą piłkę, a mimo to zupełnie
nie potraﬁliśmy sobie z tym poradzić.
Mamy problem z czytaniem gry, z
ustawianiem się na boisku. Jak nie
idzie, to nie idzie – mówi z rezygnacją
Andrzej Wiśniowski, trener Startu.
Borowik Szczejkowice

0:7

Olza Godów

Bramki: Zganiacz 3 (k), Mazur, Mika, Falkowicz,
Kubina

Obijanie Borowika rozpoczął Dominik Zganiacz, który w całym meczu skompletował hattricka. Oprócz
niego na listę strzelców wpisali się
Michał Mazur, który po indywidualnej akcji podwyższył na 2:0. Trzeci
gol to zasługa Jacka Miki. Po przerwie dwukrotnie traﬁł wspomniany
Zganiacz, strzelając swoją trzecią,
a piątką bramkę w meczu z rzutu
karnego (faulowany był Mazur). Kolejne traﬁenia dołożyli jeszcze Mateusz Falkowicz i Michał Kubina, który
ustalił wynik ładnym wolejem z 25
metrów. – W Szczejkowicach zawsze
bardzo ciężko się gra ze względu na

nierówne i wąskie boisko. My jednak zagraliśmy dziś dobrze, a do tej
dobrej gry dołożyliśmy przyzwoitą
skuteczność. Cieszy mnie to, że po
przerwie mimo że wynik był już
dość pewny chłopcy zachowali koncentrację i grali do końca – chwali
swoją drużynę Adrian Konieczny,
trener Olzy.
LKS Skrbeńsko

3:0

Orzeł Jankowice

Bramki: Porwoł, Caniboł, Kopacz

Na pierwsze zwycięstwo kibice
Skrbeńska musieli czekać do 5 kolejki. W 17. minucie Jacek Porwoł
główkował po rzucie rożnym i
miejscowi cieszyli się z objęcia prowadzenia. Kiedy tuż po przerwie
Daniel Caniboł wykorzystał prostopadłe podanie Artura Głoda stało się niemal pewne, że Skrbeńsko
zainkasuje w tym meczu punkty.
Wynik spotkania ustalił najbardziej
doświadczony na boisku zawodnik
Marek Kopacz. – Jesteśmy bardzo
zadowoleni z pierwszych trzech
punktów w tym sezonie. Czekamy
teraz na mecz ze Szczejkowicami,
nie możemy jednak zbytnio się podpalać. Wciąż czeka nas dużo pracy,
ale widać już pierwsze jej efekty
– mówi Wiesław Herda, trener
Skrbeńska.
(art)
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 PIŁKA NOŻNA – B klasa Podokręg Rybnik

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
Polonia II Marklowice – KS 27 Gołkowice
Górnik Boguszowice – Dąb Dębieńsko

TA B E L A

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

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

12
11
10
10
8
8
7
7
7
7
6
5
0
0

3:3
3:3
2:1
2:2
1:0
4:1
9:3

16-5
14-7
14-8
15-10
17-9
7-10
9-5
14-15
6-10
10-9
11-11
8-13
3-16
5-21

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (17/18.09.2011)
Forteca II Świerklany – KS 27 Gołkowice,
Górnik Boguszowice– Polonia II Marklowice,
LKS Baranowice – Dąb Dębieńsko, Sygnały
Gotartowice – Orzeł Palowice, KS Szczerbice
– Wicher Wilchwy, Ruch Stanowice – Polonia
Niewiadom, Żar Szeroka – Iskra Rowień.

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

II kolejka (10/11.09.2011)

1:12 (1:5)
5:4 (1:2)
1:3 (1:1)
2:2 (0:2)
2:0 (0:0)

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

TA B E L A

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
4
4
3
3
3
3
1
1
0

11:5
4:2
13:2
7:7
4:3
3:4
3:4
3:8
3:4
3:15

ZAPOWIEDZI
III kolejka (17/18.09.2011)
Zawada Książęca – Kobyla (sb 16:00), Rudnik
– Raszczyce (sb 16:00), Babice – Adamowice
(nd 15:00), Czernica – Jankowice (nd 16:00),
Grzegorzowice – Bogunice (nd 16:00).

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

II kolejka (10/11.09.2011)

6:0 (3:0)
7:2 (4:0)
0:0
4:3 (2:1)

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

TA B E L A

2
2
2
1
2
2
2
1
2

6
4
3
3
3
2
1
0
0

8:3
7:0
6:4
7:2
6:3
2:2
2:8
0:7
2:11

ZAPOWIEDZI
III kolejka (17/18.09.2011)
Wojnowice – Gorzyce II (sb 16:00), Bełsznica
– Syrynia II (sb 16:00), Kokoszyce – Owsiszcze (nd 16:00), Bolesław – Olza (nd 16:00),
Krzanowice II – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

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

TA B E L A

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

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

13
12
11
10
9
9
9
7
7
4
4
3
1
1
0

2:3
4:0
3:1
7:3
1:2
5:0
3:2

32-4
18-3
18-5
18-12
11-9
21-11
9-3
11-13
13-2
9-11
4-9
9-9
9-34
6-19
2-21

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (17/18.09.2011)
Płomień Czuchów – Jedność Rogoźna, Piast
Leszczyny – Start II Mszana, Inter Krostoszowice –Odra 1922 Wodzisław Śląski, Naprzód
Kłokocin – Gwiazda II Skrzyszów, KS Kleszczów – Polaris Żory, KS 27 II Gołkowice – Unia
Książenice, Granica II Ruptawa – Zryw Bzie,
Pauza: LKS Zwonowice.

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

Marklowice u siebie lepsze od rywala.
Na Wilchwach działacz wyzywa zawodników
Polonia II Marklowice

4:1

Bramki: Kroemer, Procek, Kubica 2 – Pawłowski (k)

Derby powiatu przyniosły sporo emocji i ciekawych wrażeń sportowych. W
końcu grały drużyny z czoła tabeli. Do
43. minuty kibice nie oglądali więc bramek. Wtedy to obrońcy Polonii sfaulowali szarżującego Kamila Baranka.
Pewnym egzekutorem jedenastki został
Marcin Pawłowski. Po zmianie stron
mecz stał się jeszcze ciekawszy. W 65.
minucie Korneliusz Kotula wycofał piłkę do Karola Kroemera, a ten nie dał
szans bramkarzowi gości. Dwie minuty później Polonia już prowadziła, po
tym jak obrońcom Gołkowic urwał się
Adam Procek. Blisko wyrównania był
Pawłowski, ale jego znakomite uderzenie z dystansu jeszcze lepszą interwencją zatrzymał Mateusz Cywka. Około
75. minuty drugą żółtą kartkę obejrzał
zawodnik Polonii Dominik Nikiel. Przed
drużyną gości zarysowała się szansa na
osiągnięcie korzystnego rezultatu. Tyle
tylko, że tuż po zejściu Nikiela do siatki
traﬁli poloniści, a konkretnie Dawid Kubica. 3 minuty przed końcem ten sam
zawodnik ustalił wynik meczu. – Gołkowice to chyba najlepsza drużyna z
jaką do tej pory graliśmy, ewidentny
kandydat do awansu – chwalił rywali
Bartłomiej Matysek, trener rezerw Polonii. – Szybkie dwie bramki nieco nas
podłamały. Potem z kolei czerwona
kartka dla rywala być może nas nieco
rozluźniła, bo od razu dostaliśmy bramkę na 3:1 i było po meczu. Wynik chyba
nieco za wysoki – uważa Piotr Łyczko,
trener Gołkowic.

9
9
7
6
6
6
4
3
1
1
0
0

14:3
9:2
12:2
9:3
5:4
9:5
4:3
3:11
2:9
2:11
3:8
2:13

II kolejka (11.09.2011)

Kibice w Marklowicach obejrzeli ciekawe i zacięte widowisko
Wicher Wilchwy

2:2

Sygnały Gortatowice

Bramki dla Wichra: Hoszek 2

Już w 2. minucie prowadzenie objęli goście. Wyrównanie padło około 30.
minuty meczu, po akcji Kuczmarskiego wykończonej przez Marcina Hoszka.
Po zmianie stron Wicher znów musiał
gonić wynik po tym jak rywale wykorzystali błąd defensywy i bramkarza.
Wyrównanie dała kolejna bramka
Hoszka, który wykończył koronkową
akcję Grabca i Kurzydyma. – Przystąpiliśmy do meczu mocno osłabieni, dlatego przed spotkaniem remis brałbym
w ciemno, a po spotkaniu odczuwam

lekki niedosyt, bo drużyna zaprezentowała się dobrze – mówi Janusz Skrzypiciel, trener Wichra. Podczas meczu
doszło do pewnego zgrzytu. – Jeden z
członków naszego zarządu wyzywał
naszych zawodników. Jako trener nie
mogę na to pozwolić. Jeśli ktoś słabo gra
w meczu to od tego jest trener by powiedzieć mu to na treningu. Nie może być
tak, że takiego zawodnika wyzywa się
od najgorszych, w dodatku robi to członek zarządu – nie kryje zdenerwowania Skrzypiciel, który w geście protestu
złożył dymisję. W tym tygodniu okaże
się, czy zostanie ona przyjęta.
(art)

 BIEGI – Dożynkowy Bieg
Przesiedleńczy

Jedynka Erbud Rybnik.
W pierwszym spotkaniu
półﬁnałowym gospodynie
pokonały Jedynkę Erbud Rybnik 2:1 (25:19, 25:6, 23:25).
W drugim półﬁnale również
padł wynik 2:1 (22:25, 25:18.
25:21) na korzyść Victorii Lubliniec. Tym samym o miejsce 3. zagrały rybniczanki z
tyszankami. Lepsza okazała
się drużyna z Tych, która

wygrała 2:1 (25:15, 25:18,
19:25).
Najwięcej emocji przyniosło ﬁnałowe spotkanie Zorzy
z Victorią. Poziom meczu był
bardzo wysoki. Ostatecznie
to młoda ekipa Zorzy zagrała
lepsze spotkanie, ogrywając
bardziej doświadczone przeciwniczki 3:0 (25:18. 25:22.
25:16).
(art)

Czarne lepsze w meczu na szczycie
Piłkarki Czarnych Gorzyce pokonały u siebie
(na boisku w Krzyżanowicach, gdzie obecnie rozgrywają domowe spotkania),
drużynę wicelidera Unii
Opole. Tym samym ekipa
prowadzona przez Mariusza Ilnickiego umocniła się
na fotelu lidera.
Pierwsza bramka padła
już w 9. minucie spotkania.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8:2 (4:2)
4:0 (1:0)
3:1 (1:1)
1:6 (1:1)
6:1 (4:0)

Tworków – Gorzyce
Turza Śląska – Kornowac
Olza – Zabełków
Brzezie – Pstrążna
Rzuchów – Dzimierz

 PIŁKA NOŻNA – II liga kobiet

Bramki dla Czarnych: samobójcza, KaCzarne Gorzyce
letka, Tlałka

TA B E L A

JUNIORZY STARSI

Zorza najlepsza na koniec lata

3:0 Unia Opole

3:0 (2:0)
1:1 (0:1)
1:3 (0:0)
2:4 (0:2)
0:5 (0:4)
2:3 (1:1)

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

 SIATKÓWKA – Turniej „Pożegnanie lata”

Siatkarki Zorzy Wodzisław
zwyciężyły w Turnieju „Pożegnanie lata”, który w sobotę
10 września odbył się w Wodzisławiu.
W turniejowych zmaganiach wzięły udział trzy
pierwsze zespoły z ubiegłego
sezonu (Victoria Lubliniec –
złoto, MOSM Tychy – srebro,
Zorza – brąz) oraz tegoroczny beniaminek III ligi UKS

III kolejka (10/11.09.2011)

Unia Racibórz – Pawłów
Krzyżkowice – Pszów
Nędza – Studzienna
Rudy – Zawada
Bogunice – Rafako Racibórz
Krzyżanowice – Syrynia
1. Zawada
2. Unia Racibórz
3. Pszów
4. Rafako Racibórz
5. Syrynia
6. Studzienna
7. Pawłów
8. Nędza
9. Krzyżkowice
10. Krzyżanowice
11. Rudy
12. Bogunice

KS 27 Gołkowice

FOT. ARTUR MARCISZ

B KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

Czarne wykonywały rzut
rożny a naciskana przez
atakujące Czarnych zawodniczka Unii skierowała piłkę do własnej bramki.
Tuż przed przerwą po indywidualnej akcji na 2:0 podwyższyła Nikola Kaletka.
Z kolei w 53. minucie na
3:0 traﬁła Angelika Tlałka.
Unia zdobyła honorowego
gola za sprawą strzału z połowy boiska, który zaskoczył bramkarkę gospodyń.
– Przy lepszej skuteczności
wynik powinien być znacz-

nie wyższy. Unia praktycznie nie zagrażała naszej
bramce – komentuje spotkanie Mariusz Ilnicki, trener Czarnych.
W przyszły weekend jego
podopieczne czeka przerwa w rozgrywkach. Kolejne spotkanie rozegrają
dopiero za niespełna dwa
tygodnie w Zabrzu, z tamtejszym KKS–em, który
obecnie jest wiceliderem
rozgrywek.
(art)

Forma
zdominowała
Bieg
Przesiedleńczy
Damian Musz, zawodnik
Formy Wodzisław został zwycięzcą Biegu Przesiedleńczego, który odbył się przy okazji
dożynek gminnych w Nieboczowach.
Uczestnicy zmagań, w sumie 33 zawodników, mieli do
pokonania 10 km. Na trasie nie
było więc uczestników, którzy
biegają od wielkiego święta.
Na starcie pojawili się głównie wyczynowcy, dla których
dystans nie był aż tak wielkim
wyzwaniem. Zwycięzca Damian Musz pokonał dystans
w 36 minut i 24 sekundy. Za
jego plecami, aż do 10 miejsca uplasowali się zawodnicy
Formy Wodzisław. 2. na mecie
był Szymon Jęczmionka, który
do zwycięzcy stracił równe 10
sekund. Najniższe miejsce na
podium zajął Zenon Zabost z
czasem 37.06. Z zawodników
z terenu gminy Lubomia najlepiej spisał się Arkadiusz Kubik,
który na mecie zameldował się
z 6. czasem.
(art)

1. Tworków
2. Turza Śląska
3. Pstrążna
4. Kornowac
5. Olza
6. Rzuchów
7. Brzezie
8. Dzimierz
9. Zabełków
10. Gorzyce

TA B E L A

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
3
3
3
1
1
0
0

13:2
12:3
7:1
9:5
3:6
7:10
2:7
2:7
4:11
2:9

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

V kolejka (10/11.09.2011)
Rafako Racibórz – Lubomia
2:7 (0:4)
4:7 (3:2)
Kobyla – Adamowice
Borucin – Chałupki
4:2 (2:2)
2:5 (1:3)
Krzanowice – Rogów
Gaszowice – Kuźnia Raciborska
4:2 (1:2)
4:4 (3:2)
Bieńkowice – Ocice Racibórz
Owsiszcze – Nowa Wieś
0:20 (0:12)

TA B E L A

1. Rogów
2. Adamowice
3. Lubomia
4. Nowa Wieś
5. Borucin
6. Gaszowice
7. Kobyla
8. Krzanowice
9. Chałupki
10. Ocice Racibórz
11. Kuźnia Raciborska
12. Rafako Racibórz
13. Bieńkowice
14. Owsiszcze

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

15
15
12
10
10
9
7
7
4
4
3
3
2
0

47:2
29:8
44:10
44:10
18:13
14:16
27:19
17:15
21:19
15:34
13:23
21:19
10:35
0:97

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

III kolejka (09/10.09.2011)

4:6 (1:5)
3:7 (3:4)
0:6 (0:4)
17:0 (9:0)
wt 17:00

Nowa Wieś – Pszów
Nieboczowy – Zabełków
Pstrążna – Rogów
Czernica – Krzyżanowice
Studzienna – Syrynia
Gorzyce – pauza
1. Rogów
2. Pszów
3. Czernica
4. Gorzyce
5. Nowa Wieś
6. Syrynia
7. Zabełków
8. Krzyżanowice
9. Nieboczowy
10. Studzienna
11. Pstrążna

TABELA

3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
3

9 29:1
9 31:4
6 22:3
6 11:2
3 13:16
3 8:3
3 8:12
3 15:24
0 4:24
0 1:25
0 1:29

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

II kolejka (08/09.09.2011)

7:0 (3:0)
0:4 (0:0)
0:13 (0:3)

Pszów – Buków
Lubomia – Rogów
Gorzyce – Czyżowice
Zawada – pauza
1. Czyżowice
2. Pszów
3. Lubomia
4. Rogów
5. Zawada
6. Gorzyce
7. Buków

TABELA

2
2
2
2
1
1
2

6
4
3
3
1
0
0

18:2
9:2
6:4
6:5
2:2
0:13
0:13

W przypadku takiej samej liczby punktów
o miejscach w tabelach decyduje bilans
bezpośrednich spotkań.

24
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Krzyżówka panoramiczna
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Dzień dobry! To maleństwo ciekawie patrzące
na świat to ja, Julka. Jestem pierwszym dzieckiem Alicji i Kazimierza Trzeciaków z Gorzyczek.
Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 29
sierpnia, o godz. 9.25. Ważyłam wtedy 3600
g i miałam 56 cm.

Cześć! To słodkie maleństwo to ja, Bartek.
Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Bożena
i Zbigniew Machnikowie z Czyżowic, których
jestem trzecim dzieckiem. Urodziłem się 24
sierpnia, o godz. 23.15. Ważyłem wtedy 3200
g i miałem 52 cm. W domu czeka już na mnie
rodzeństwo: 10-letnia siostra Kasia i 8-letni brat
Radek, których serdecznie pozdrawiam.

Dzień dobry! Wita wszystkich Bartuś Grzeszkowiak. Na zdjęciu jestem z mamą Moniką i tatą Grzegorzem. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 28 sierpnia, o godz. 10.10. Ważyłem wówczas 3650 g
i miałem 53 cm. Zamieszkam w Rybniku.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (16)

Hej! Wita wszystkich Kacper. Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Magdalena i Damian
Kleczkowscy z Wodzisławia, których jestem
pierwszym dzieckiem. Urodziłem się 29 sierpnia, o godz. 23.55. Ważyłem wtedy 3400 g i
miałem 56 cm.

Hej! Nazywam się Bartek i jestem pierwszym
dzieckiem Agnieszki Malcher-Sulowskiej i Karola Sulowskiego z Dębieńska. Rodzice po raz
pierwszy mogli mnie zobaczyć 10 września,
o godz. 16.30. Ważyłem wówczas 3300 g i
miałem 57 cm.

Hej! Ten słodko śpiący malec to ja, Fabian Langer. Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Monika
i Leszek z Gołkowic, których jestem trzecim
dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli
mnie 27 sierpnia, o godz. 8.25. Ważyłem wtedy
4320 g i miałem 60 cm. W domu czekają już
na mnie bracia: 5-letni Ksawier i 2-letni Dorian,
których całuję.

Cześć! Nazywam się Daniel i jestem pierwszym
dzieckiem Justyny i Krzysztofa Muszerów z Turzy
Śląskiej. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie
26 sierpnia, o godz. 13.50. Ważyłem wówczas
3880 g i miałem 58 cm.

Cześć! Ten słodko śpiący malec to ja, Helenka.
Takie imię wybrali dla mnie rodzice: Izabela
i Krzysztof Gońsiorowie z Rydułtów, których
jestem pierwszym dzieckiem. Rodzice po raz
pierwszy mogli mnie zobaczyć 27 sierpnia, o
godz. 8.55. Ważyłam wtedy 2950 g i miałam
53 cm.

Hej! Nazywam się Blanka. Takie imię zaplanowali dla mnie rodzice: Justyna i Andrzej
Niestrójowie z Pogrzebienia, których jestem
trzecim dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 29 sierpnia, o godz. 8.52. Ważyłam
wtedy 3580 g i miałam 57 cm. Nie mogę się już
doczekać spotkania z moimi braćmi, 20-miesięcznymi bliźniakami: Igorem i Oskarem.

Witam! To śliczne maleństwo to ja, Oliwia
Rosołek. Jestem drugim dzieckiem Barbary i
Ireneusza Rosołków z Czyżowic. Urodziłam się
9 września, o godz. 17.50. Ważyłam wtedy
2800 g i miałam 52 cm. Pozdrawiam moją
starszą siostrę, 7-letnią Zuzię, która czeka już
na mnie w domu.

Dzień dobry! Ten ciekawie patrzący na świat malec to ja, Oliwier. Jestem drugim dzieckiem Anity
i Pawła Sitków z Rybnika. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 3 września, o godz. 11.25.
Ważyłem wówczas 3300 g i miałem 55 cm.
Pozdrawiam mojego starszego brata, 9-letniego
Szymona, który czeka już na mnie w domu.

Witam! Nazywam się Jakub Stronczek. Takie
imię wybrali dla mnie rodzice: Ewelina i Tomasz
z Marklowic, których jestem pierwszym dzieckiem. Urodziłem się 29 sierpnia, o godz. 15.00.
Ważyłem wówczas 2450 g i miałem 52 cm.

Dzień dobry! To słodko śpiące maleństwo to
ja, Emilka. Takie imię zaplanowali dla mnie
rodzice: Renata i Andrzej Kotasowie z Połomi,
których jestem drugim dzieckiem. Rodzice po
raz pierwszy uścisnęli mnie 30 sierpnia, o godz.
5.05. Ważyłam wtedy 3040 g i miałam 54 cm.
Nie mogę się już doczekać spotkania z 7-letnim
bratem Rafałem, którego pozdrawiam.

Hej! To słodko śpiące maleństwo to ja, Jessica
Marek. Takie imię wybrali dla mnie rodzice:
Angelika i Marcin z Bełsznicy, których jestem
pierwszym dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy
zobaczyli mnie 30 sierpnia, o godz. 5.45. Ważyłam wtedy 2850 g i miałam 51 cm.

Cześć! Ale śliczny uśmiech prawda? Uśmiecha
się do was Zuzia Klimek. Jestem pierwszym
dzieckiem Marty i Krzysztofa z Wodzisławia.
Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 25
sierpnia, o godz. 20.10. Ważyłam wtedy 3280
g i miałam 55 cm.

Cześć! Ten słodki malec to ja, Julia. Jestem
pierwszym dzieckiem Justyny i Przemysława
Folów z Radlina. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 29 sierpnia, o godz. 19.45. Ważyłam
wówczas 3670 g i miałam 57 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich Amelia. Jestem
drugim dzieckiem Iwony Spandel-Barańskiej i
Wojciecha Barańskiego z Jastrzębia. Rodzice
po raz pierwszy uścisnęli mnie 10 września, o
godz. 7.50. Ważyłam wówczas 3010 g i miałam
54 cm. Nie mogę się już doczekać na spotkanie
z 2,5-letnim bratem Franciszkiem.

Cześć! To śliczne maleństwo to ja, Oliwier Kabut. Jestem drugim dzieckiem Moniki i Krzysztofa z Marklowic.
Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 9 września, o godz. 21.00. Ważyłem wtedy 3380 g i miałem 57
cm. W domu czeka już na mnie 6-letni braciszek Adrian, którego serdecznie pozdrawiam.
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• Auto- skup wszystkie marki oraz Toyota Corolla i Carina 503-094-857.

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

• Lublin 3, 2000 rok, 3.5 tony, wywrotka,
3-stronny wywrót, aluminiowe burty,
607-645-044.
• Rover 416, kombi, 96 r. czarny, stan bardzo dobry, serwisowany, nie wymaga
wkładu. 697-434-373.
• 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.

• Opel calibra, 2,0, 1992 rocznik, przebieg 176.000, el. szyberdach, ABS, zadbany, 696-728-592.

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.
• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis,
503-960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.
• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.
• Skup złomowanie samochodow. Marka
i stan obojętny. Posiadamy własny transport. Płacimy do 2000 zł, 600-770-707.

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

• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533720-416.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.
• Toyota corolla, carina 86 – 95, diesel
lub benzyna – wtrysk, stan obojętny,
601-555-581.
INNE
• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Sprzedam ciągniki 360, glebozgryzarka
sadzarka, prasa Z-224, przyczepy D-47,
tel. 32-451-16-10, 693-525-009.
• Posiadasz niepotrzebne części
motoryzacyjne? Wystaw je na darmowym serwisie ogłoszeniowym: www.
rozneczesci.pl.

• Samochód osobowy Skoda Felicja
1997 r., Samochód osobowy Honda Civic 1996 r. Tel. 502-759-682.

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze, traktory i koparko-ładowarki,
tel. 501-011-090.
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• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
hipoteczne, chwilówki, 32-726-73-96,
606-765-223.
• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe, bez BIK-u.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce.
Bez ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź! Tel. 694-826-852.
• Kredyty bez prowizji bankowych,
bez ubezpieczenia decyzja w 15 minut
tel. 606-588-812, 660-780-775.

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

• Kupię bursztyn, koral i inne, 510500-666, desoart@vp.pl.

• Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowego – stojaki, stoły, lady, wieszaki,
tel. 609- 304-117.
• Sprzedam wyposażoną kwiaciarnię
w centrum Raciborza. Tel. 512-728-033.

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

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

• Biuro matrymonialne. Znajdź swoją
drugą połówkę. Racibórz, 32-414-07-77,
500-776-920. Serdecznie zapraszamy.
• Największe centrum matrymonialnozapoznawcze, setki ofert, fotokatalogi.
Codziennie od 13.00 do 19.00, 32-42602-92, 696-478-189.

NAUKA
• Język angielski – niemiecki – matematyka – przedmioty ścisłe. Dojazd do domu ucznia, 507-799-916.
• Organy, fortepian, klasyka,rozrywka,
improwizacja tel. 698-259-747.
• Doświadczony nauczyciel – korepetycje z fizyki, przygotowanie do matury,
Racibórz, 32-415-08-92.

• 100 tys. - rata 260 zł kompleksowe
doradztwo i wybór najlepszej oferty
Dragan 606-588-812, 660-780-775.

• Angielski. Nauczycielka z pełnymi
kwalifikacjami i doświadczeniem.
Wszystkie poziomy nauczania, przygotowanie maturalne, konwersacje.
Racibórz, 510-656-955.

• Kredyt bez zabezpieczeń 50.000 rata
560 zł, 606-588-812, 660-780-775.

• Kupię złoto, srebro w każdej postaci
również z odzysku. Gotówka, dojazd,
510-500-666, desoart@vp.pl.

MATRYMONIALNE

• Kredyt hipoteczny do 80 roku, przeterminowania do 90 dni, 660-780-775,
606-588-812.

• Kredyt dla firm na oświadczenie
do 300 tys. na 15 lat 660-780-775, 606588-812.

BIZNES

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

• 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 bez BIK, nowość, kredyty gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne,
szybka decyzja kredytowa, 32-726-7396.
• Kredyty na spłatę innych kredytów,
opóźnienia, kredyty samochodowe,
hipoteczne, duża oferta, zadzwoń, 32454-71-71, 606-765-223.
• Kredyty hipoteczne, konsolidacyjne.
Zakup, budowa, remont, 32-454-71-71,
606-765-223.
• Kredyty na oświadczenia o dochodach
dla osób prowadzących działalność gospodarczą do 1 mln złotych bez ZUS, US,
32-454-71-71, 606-765-223.
• Prywatne chwilówki, 200-800 zł,
możliwy dowóz do domu, Drzymały
26/26, tel. 531-666-396.
• Kredyty bez BIK, nowość, 32-454-71-71,
606-765-223, 32-726-73-96.
• Kredyty oddłużeniowe, spłata
i konsolidacja kredytów przeterminowanych, czyszczenie złej histori
BIK, Drzymały 26/26, tel. 531-666396.

• 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.
• 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.
• Architektura – kurs przygotowawczy,
tel. 501-170-036, www.sewerynpracownia.pl.
• Matematyka – korepetycje, przygotowanie do matury, 889-020-035.
• Centrum Rozwoju Uczniów „Sokrates” korepetycje z różnych przedmiotów oraz kursy językowe. Wszystkie
poziomy tel. 664-754-303.
• Centrum Rozwoju Uczniów „Sokrates” kursy przygotowawcze dla
licealistów na kierunki medyczne.
Sprawdzona kadra, tel. 664-754-303.
• Korepetycje j.angielski, przygotowanie
do matury. Dojazd do ucznia 796 918
714.

• Solidne przygotowanie do egzaminu
zawodowego w zawodzie technik usług
kosmetycznych. Testy, projekty. Kwalifikacje, doświadczenie, 603-867-655.
• Matematyka, statystyka, ekonometria.
Pomoc uczniom i studentom. Przygotowanie do egzaminów. Racibórz, Matejki
4/2, tel. 32-415-25-84.
• Korepetycje z j. angielskiego poziom
od początkowego do średnio zaawansowanego. Doświadczenie w nauczaniu,
510-822-333.
• Napiszę pracę magisterską, prezentację maturalną. 506-616-140.
• Zapraszamy na kursy językowe dla
dorosłych i młodzieży w English School.
Teraz grupy także dla dzieci! Dobre
ceny! Zaczynamy 10 października. Tel.:
32-415-12-22, www.engli.pl, email: szkola@engli.pl.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Krzanowice, dom bliźniak, ok. 140 m
kw., c.o. węgiel, działka 10 arów, 154.000
zł, 0049/23-8953-9411.

• 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.
• 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.
• Pilnie sprzedam mieszkanie 54 m
kw. w Kuźni Raciborskiej, ul. Świerczewskiego 8b/10, tel. 692-304-173.
• Umeblowane M-4 Radlin 135 tys.,
Soley, 607-461-592.
• Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 75
m kw. na Ostrogu na 2 piętrze, tel. 787790-808.
• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.
• Sprzedam dom jednorodzinny w Rydułtowach wraz z garażami po kupnie
wolnym tel. 697-976-924.

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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• Odstąpię lub sprzedam dobrze prosperujący sklep w Raciborzu, tel. 601524-293.

• Sprzedam tanio dom wraz z zabudowaniami, w spokojnej okolicy ( działka
ok. 10 arów) 666-389-159.

• Pilnie sprzedam dom o pow. 150 m kw.,
częściowo podpiwniczony, do remontu,
hal 120 m kw., wiata 72 m kw., stodoła,
działka 54 ary, możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej, Grzegorzowice, 509-922-876.

• Pilnie sprzedam nowy dom kanadyjski
w Wojnowicach, cena 273 000 zł., Vacatio, 662-081-314.

• Sprzedam nieruchomość zabudowaną
w Olzie na działalność gospodarczą
i mieszkaniową, tel. 32-451-16-10, 693525-009.
• Sprzedam lub wynajmę nietuzinkowe, bezczynszowe mieszkanie,
Racibórz, ul. Skłodowska, 86 m kw.
w 2-piętrowej, ogrodzonej kamienicy,
z własnym ogrodem. Gotowe do zamieszkania, wraz z wyposażeniem.
Cena: 199 000 zł. Tel. 509-722-742.
• Godów. Sprzedam dom piętrowy,
budynek gospodarczy, garaż. Działka 26
arów, zagospodarowana, cena 350 tys.
zł, 503-406-488.
• Sprzedam działkę w Raciborzu/Brzezie 21 ar. 100% budowlana 115 000 zł.
Tel. 503-398-548.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 64
m kw., 3 pokoje, I p., Racibórz, Żorska,
605-360-567.
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
dwupokojowe, Racibórz, centrum,
tel. 600-792-613.
• Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów
pod lasem, Wodzisław Śląski, 606-727722.
• Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną o powierzchni 3500 m2. Racibórz
– Sudół. Cena do uzgodnienia. Tel. 32415-65-28.

• Mieszkanie, Racibórz, ul. Opawska 48
m kw., II-p, M4. cena 140 000 zł. Vacatio,
662-081-314.
• Mieszkanie Racibórz M3, 55 m kw.
w centrum, cena 120 000 zł. Vacatio,
662-081-314.
• Mieszkanie, Racibórz, Opawska, 47 m
kw., M3. Cena 105.000 zł. Vacatio, 662081-314.
• Dom, Grzegorzowice do remontu, 120
m kw., działka 25 ary. cena 235 000, Vacatio, 662-081-314.
• Dom, Grzegorzowice 120 m kw., cena
235 000. Vacatio, 662-081-314.
• Dom, Owsiszcze, 153 m2, działka 14 ar.
cena 185 000. Vacatio, 664-013-100.
• Kawalerka 33 m kw., 4 piętro. Cena 73
000 Vacatio 662-081-314.
• Mieszkanie 94 m kw., ul. Wojska Polskiego Cena 250 000. Vacatio 662-081314.
• Kawalerka 33 m kw., III-p, ul. Ludwika.
cena 80 000. Vacatio 662-081-314.
• Atrakcyjny nowy dom w Żorach, ul.
Lasoki 4, proponowana kwota 243 tys.
zł, wartość według wyceny 364 tys. zł.
32-434-18-24.
KUPIĘ
• Kupię działkę budowlaną od 5 do 70
arów, tel. 507-518-194.

• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy, 54 m kw., wejscie od ulicy, Racibórz,
centrum, 603-134-066.

• Sprzedam nowy dom jednorodzinny,
pow. ok. 180 m kw., c.o., ekogroszek,
Racibórz, Ocice, działka 634 m kw.,
ogrodzona, bruki. Ładnie usytuowany,
dosłoneczniony, 497.000 zł, 507-052935.

• Babice – dom i zabudowania gospodarcze do remontu na działce 27,9 a i
działka budowlana 8 a, tel. 32-410-21-78.

• Pilnie poszukujemy działki rolnej
pow. 2 ha. Azyl, 665-005-111.

• Sprzedam mieszkanie M-3, 49 m kw.,
centrum Radlina, 501-019-822, 512-432026.
• Sprzedam dom, Krzanowice centrum,
pow. 120 m kw., działka o pow. 2,5 ara,
cena 155.000 zł, 32-410-84-34.
• Sprzedam połowę budynku mieszkalnego wraz z działką w Baborowie, 662415-501, 698-199-210.
• Okazja nowy dom Wodzisław Śl. 141 m
kw., 460 000 zł. Azyl, 665-005-111.
• Nowy dom Szczerbice 355 000 zł. Azyl,
665-005-111.
• M5 Wodzisław Śl. 175 000 zł. Azyl, 665005-111.
• Sprzedam M3 do remontu, 52 m kw.,
na parterze, cena 85.000 zł, Racibórz,
Żorska, 663-286-276.

ZAMIENIĘ
• Zamienię kawalerkę, 38 m kw., piece,
na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe. Racibórz, tel. 535-480-142.
POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Do wynajęcia powierzchnie magazynowo – handlowe od 400 do 1000 m kw.
Wodzisław Śl., ul. Łużycka 1, Bogumińska 17, 501-788-246.

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

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

• Mieszkanie 48 m kw., I p., Raciborz,
Opawska, po remoncie, cena 125.000
do negocjacji, 697-158-132.

• Mieszkanie do wynajęcia dla pracowników firm. Racibórz, ul. Staszica. Cena
od osoby 250 zł minimum za m-c 1000
zł, tel. 602-396-497.

• 4-pokojowe mieszkanie pilnie sprzedam, Racibórz, Żorska, 71 m kw., VIII
piętro, 506-908-322.

• Wynajmę 2 pokoje studentom lub
pracującym, Racibórz, Ostróg, tel. 787790-808.

• Sprzedam działkę budowlaną w Markowicach, tel. 666-089-040.

• Lokale handlowe 55 m kw i 30 m kw,
parter, w ciągu handlowym, duża witryna, Wodzisław centrum, obok rynku,
601-476-100.

• Sprzedam mały dom do remontu,
nowy dach, pełne uzbrojenie, cena
80.000 zł, Zakrzów, 504-424-547.
• Pilnie sprzedam dom po kapitalnym
remoncie, Lasaki, 665-936-678.
• Sprzedam 100 m kw., mieszkanie
w Raciborzu (przy Rynku), wyremontowane (2 łazienki, 3 pokoje, wyposażona
kuchnia). 330 tys. zł, tel. 664-955-511.

• Sprzedam mieszkanie 50 m2, 3 pokoje,
3 piętro, Racibórz ul. Łąkowa. Cena
do negocjacji. Kontakt 32-415-03-39.
• Sprzedam domek nad wodą w miejscowości Olza, 883-388-963.
• Odsprzedam w pełni wyposażony
lokal (Pszów, z już zarezerwowanymi
imprezami), koncesja tel. 530-602-101

• Wynajmę lokal na cel gospodarczy
w atrakcyjnym miejscu, Racibórz, Studzienna, 32-410-73-02, 696-300-065.
• Wydzierżawię lokal na restaurację-kawiarnię w centrum Gorzyc (stacja paliw)
32-451-16-10, 693-525-009.
• Kawalerka o pow. 37 m kw., Racibórz
Ostróg, II p., 664-984-264.
• Wynajmę pokoje z łazienkami umeblowane z dostępem do pasażu kuchennego w Raciborzu, 600-801-134.
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
pod działalność gospodarczą szczególnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
604-240-919.

• 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.
• 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.
• Do wynajęcia sklep, Racibórz, Opawska
(koło Biedronki), cena 700 zł, 0049/69387945, 609-224-470.
• Do wynajęcia powierzchnia biurowa
o powierzchni 80 m kw., 10 zł/m kw.
Lokalizacja: Racibórz, ul. Rudzka 103.Tel.
32 -415-25-14.
• Powierzchnia 152 m kw. Wynajmę
od zaraz. Możliwość podziału metrażu.
Przeznaczenie handel, biuro, usługi,
888-377-977.
• Wynajmę lokal użytkowy o pow. 30
m kw. w centrum Głubczyc. Tel. 609304-117.
• Wynajmę od zaraz komfortowe,
umeblowane 2-pokojowe mieszkanie.
Racibórz, pl. Dominikański, cena 950 +
media, 792-007-504.
• Pub do przejęcia w Raciborzu. Odstępne 60.000 zł, czynsz do uzgodnienia,
możliwość umowy z kampanią piwowarską. Powierzchnia 200 m kw., 693304-844.
• Wynajmę wyremontowane i częściowo umeblowane, 2-pokojowe
mieszkanie, 48 m kw. Czynsz wraz
z odstępnym 1.100 zł + media, kaucja
3.300 zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909619 (w godz. 9.00 – 19.00).
• Hala targowa, Racibórz – do wynajęcia boks, 501-540-146.
• Wynajmę lokal użytkowy, 40 m kw.
w Raciborzu, przy ul. Pomnikowej, 32419-06-63.
• Wynajmę mieszkanie ul. Ludwika, 46
m kw., nieumeblowane, po generalnym
remoncie, 1 180 zł miesięcznie + gaz
i prąd. Tel. 888-269-907 lub mieszkanie.ludwika@op.pl.

• Wynajmę 2-pokojowe, umeblowane
mieszkanie Racibórz, Żorska, 1100 zł
z mediami (oprócz wody), 533-484-735.
• Mieszkanie w centrum Raciborza (dla
studentów), 604-340-375 po 19.00.
• Do wynajęcia pomieszczenia pod działalność tj księgowość, biura, zakład fryzjerski i kosmetyczny, gabinet lekarski
w Wodzisławiu Śl., tel. 792-408-300.
• Mieszkanie do wynajęcia 75 m kw, M5
na parterze w Wojnowicach, 508-871466.
• Wynajmę mieszkanie 60 m kw., I p.,
częściowo umeblowane, 1 200 zł z mediami, 608-219-464.
• Wynajmę nieumeblowane mieszkanie
– 2 pokoje, kuchnia, łazienką z wc, c.o.,
okna plastikowe z żaluzjami. Racibórz,
Drzymały, 664-666-781.
• Wynajmę umeblowany pokój studentom w domu jednorodzinnym, po
remoncie. Racibórz, 694-771-912.
• Pokoje do wynajęcia w Raciborzu
w domu prywatnym, pełne media,
internet, parking, wygodny dojazd, 696728-592.
• Wynajmę pomieszczenia o powierzchni 22 m kw. Lokalizacja: Rybnik. Kontakt:
505-070-800.
• Wynajmę lub sprzedam sklep dobrze
prosperujący monopolowo-tytoniowy
z wyposażenie i towarem, 605-083-772.
• Racibórz, centrum, mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia, I p., tel. 604-774-068.
• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
57 m kw., częściowo umeblowane, Racibórz, Ostróg, 691-584-121.
• Sklep do wynajęcia, Wodzisław,
centrum, 509-842-422.
• Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
3-pokojowe blisko PWSZ, ul. Katowicka,
częściowo umeblowane, tel. 32-417-6169 lub 696-074-863.

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

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

• Wynajmę superkawalerkę, 36 m w centrum Raciborza, ul.Długa, 800 zł miesięcznie, kaucja 2400.00, 784-052-775.

• Przyjmę fryzjerkę ze stażem z okolic
Wodzisławia, 781-936-032, 661-939-390.

• Wynajmę mieszkanie, umeblowane,
pow. 60 m kw., Racibórz, Kozielska,
tel. 602-630-914.
• Wynajmę pokój w domu jednorodzinnym, umeblowany w Jastrzębiu Zdroju
cena 400 miesiąc, 723-607-540.
• Wynajmę od zaraz mieszkanie, 65 m
kw., częściowo umeblowane, 5 min
do PWSZ, tel. 602-636-316.
• Mieszkanie do wynajęcia w Wodzisławiu, 70 m kw., tel. 505-452-832.
• Wynajmę pomieszczenie na warsztat
ślusarski, samochodowy tel. 600-312565.
• Wynajmę piętro (100 m kw.) w domku
jednorodzinnym, z dostępem do ogródka, umeblowane, Racibórz, 785-933-253.
• Tanio mały lokal w centrum Wodzisławia do wynajęcia, 692262238.
• Wynajmę 1 pokój, IV p. w centrum
Raciborza, wspólna kuchnia łazienka,
723-921-923.
• Wynajmę dwupokojowe wyremontowane i umeblowane mieszkanie w centrum Raciborza przy Opawskiej 800 zł
tel. 514-661-712.
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
• Poszukuję miejsca na flipery i szafy
grające – 601-899-542.

• Superoferta dla właścicieli nowo
otwartych barów, pabów 50 000 CHF
w zamian za udostępnienie miejsca na
wywieszenie baneru reklamowego naszej firmy, 669-475-100.

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

• Night Club zatrudni Panie. Oferujemy zakwaterowanie. Wysokie
Zarobki i dowozimy do pracy.
Tel. 515-364-733.

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

• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne panie,
bardzo wysokie zarobki, komfortowe
warunki pracy, Niemcy, kraje Unii, 698534-992.
• Przyjmę elektryków i pomocników
z doświadczeniem, do pracy w Austrii
(Wiedeń), 784-042-220, +43-699-190736-76.
• Zatrudnię kierowcę, transport międzynarodowy, PD Europa, wymagania:
prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, doświadczenie, 507-160-862.
• Zatrudnię na etat osobę z doświadczeniem w telemarketingu tel. 601-317-156.
• Barmankę, kelnerkę do pracy w pizzerii
zatrudnię Rogów tel. 66-19-15-255.
• Kucharza/kę z doświadczeniem do pracy w pizzerii zatrudnię – Rogów tel.6619-15-255.
• Zatrudnię mężczyzne z umiejetnościami obsługi ciągnika rolniczego oraz
kobietę do produkcji warzyw, tel. 504222-480.
• Grupa Itum Owoce zatrudni kierowcę
kat. C + E, zamieszkały w powiecie wodzisławskim, kontakt 32-453-98-21.
• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić pn.
– pt 7.00 – 17.00.
• Przyjmę do pracy barmana i barmankę
Pub Wolf w Pawłowie tel. 781-778-179.
• Zatrudnię lakierników z doświadczeniem zawodowym, 697-807-060.
• Sweet Kittys zatrudni atrakcyjne panie,bardzo wysokie zarobki, komfortowe
warunki pracy, Niemcy, kraje Unii 698534-992.
• Poszukuję osób do sprzedaży mieszkających blisko kopalń JSW i KW, może
być młodzież, 798-288-910.

• Firma McDoit zatrudni w Holandii osoby na produkcji. Wymagana znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego.
32-410-92-80.
• Firma Moja Sp. z o.o. w Kietrzu zatrudni
kierowcę kat. C. Szczegóły pod nr. 77486-10-65.
• Zatrudnię managera – barmana.Wymagane doświadczenie, 693-304-844.

• Lokal Stodoła, Adamowice, zatrudni
kucharza, 501-464-060, 32-427-97-02.

• Przyjmę kobiety do pracy przy warzywach (do pęczkowania) w Raciborzu,
511-910-082, po 18.00.

• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić pn.
– pt, 7.00 – 17.00.

• Poszukuję osobe uczciwą w średnim
wieku do opieki nad starszą osobą, Lubomia, 32-454-44-54, 32-454-44-37.

• Praca w Niemczech i Austrii: ślusarze/spawacze, stolarze, mechanicy,
op. CNC, pracownicy budowlani.
Wymagany j. niemiecki. Oferujemy: umowę o pracę, kindergeld,
cotygodniowy zjazd, darmowe
zakwaterowanie, tel. 721-210-671,
32-700-82-31.

• Przyjmę magazyniera z kat. B. CV dostarczyć na adres Racibórz, 1-go Maja 7,
32-414-99-54.
• Firma zatrudni lakiernika, 694-189486.
• Praca w Niemczech i Austrii dla ślusarzy, spawaczy, mechaników, elektryków,
hydraulików. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Tel. 32-332-64-62, 668-269-634.
• Firma zatrudni laminatorów, 694189-486.
• 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.
• Zatrudnimy kierowców C+E, operatorów koparek, spycharek (kat. II) i mechanika. Wymagane doświadczenie.
Kontakt: 502-320-035, biuro@drobny.
org.pl.

• Zatrudnię na stanowisko sprzedawcy
(sklep dziecięcy). Wymagania: wykszt.
średnie, obsługa komputera, mile widziane doświadczenie, wiek powyżej
30 lat. CV, podanie ze zdjęciem prosimy
wysyłać na ewa-108@o2.pl.
• Firma Prevac Rogów zatrudni spawacza, wymagania: wykształcenie min.
zawodowe, umiejętności spawania metoda TIG, czytania rysunku technicznego, 2 lata doświadczenia. 32-459-20-00,
CV przesłać: job@prevac.pl z dopiskiem
nr. ref. DOM11091 lub osobiście.
• Firma Prevac Rogów zatrudni frezera,
wymagania: wykształcenie min. zawodowe, umiejętność czytania rysunku
technicznego, 2 lata doświadczenia na
frezarkach narzędziowych. 32-459-2000, CV przesłać: job@prevac.pl z dopiskiem nr. ref. DOM11092 lub osobiście.
• Firma remontowo-budowlana
zatrudni pracowników do wykończeń
wnętrz. Tel. 509-970-011.
• Pizzeria w centrum Raciborza zatrudni
kucharki. Tel. 600-009-763 lub 32-41575-85.
• Firma zatrudni pracownika do prac
budowlano-wykończeniowych, tel. 509943-003.
• Pilnie zatrudnię od zaraz blacharza
samochodowego, 507-133-032.

28 ogłoszenia drobne
• Zlecę księgowanie, sprzątanie, inne
prace – Wspólnota Mieszkaniowa Wodzisław Śląski, 609-965-565.
• Chałupnik z grupą inwalidzką oraz pracownik zakładowy, 603-109-978.
• Zatrudnię konserwatora. Racibórz, 32414-49-09.
• Firma Blachotrapez zatrudni przedstawiciela handlowego do obsługi
klientów w punkcie sprzedaży w Raciborzu-Markowicach. Wymagania:
Wykształcenie średnie, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B. CV prosimy
wysyłać na adres: rafal@blachotrapez.
com.pl.
• Zatrudnimy magazyniera. Wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat.
B. CV i LM prosimy wysyłać na adres:
info@pivexin-tech.pl.
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• Zatrudnię przedstawiciela handlowego – branża rolna (handel zbożem), wykształcenie wyższe, język obcy, 48-130
Kietrz, 608-486-663.
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego – branża biomasa (handel pelletem),
wykształcenie wyższe, język obcy, 48130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię przedstawiciela handlowego/pracownik biurowy wykształcenie
wyższe, język obcy - rosyjski, 48-130
Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w relacjach krajowych i międzynarodowych,
48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię mechanika samochodowego, 48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Zatrudnię pracownika gospodarczego prawo jazdy kat. T, 48-130 Kietrz,
tel. 608-486-663.

• Firma Pivexin Technology zatrudni
• Sprzątanie marketu handlowego
osobę na stanowisko
pracownik biuNowiny
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w Wodzisławiu
Śląskim.2009
Mile widziane
rowy. Wymagania: komunikatywność,
osoby z orzeczeniem o stopniu niepełbiegła obsługa komputera. CV + LM:
nosprawności, 696-483-516.
info@pivexin-tech.pl.
• Zatrudnię kierowcę C+E, 609-227• Bellavit z siedzibą w Raciborzu zatrud991.
ni komunikatywne osoby na stanowisko
konsultant telefoniczny w dziale obsługi
• Zatrudnię operatora koparko-ładoklienta. Oferujemy szkolenia, możliwość
warki z doświadczeniem, 609-227rozwoju zawodowego, premię zależną
991.
od wyników pracy. Kontakt: 32-784-1204, 668-038-433.
• Zatrudnię doświadczonego tynkarza, 609-227-991.
• Zatrudnię panów do prac w zakresie
zagospodarowania terenów zielonych.
POSZUKUJĘ PRACY
Praca sezonowa, Racibórz, tel. 500-524• Przyjmę pracę jako opiekunka
105.
do dziecka, 608-183-293.

• Refit Sp. z o.o. zatrudni: pracowników
do robót wykończeniowych, montażu
ścianek działowych i sufitów systemowych. Adres: 44-313 Wodzisław Śląski,
ul. Kokoszycka 133, tel. +48/726-010307.
• Refit Sp. z o.o. zatrudni: koordynatora robót do prac wykończeniowych.
Więcej informacji na www.refit-fbr.pl
CV prosimy przesyłać na adres biuro@
refit-fbr.pl.
• Praca przy taśmie produkcyjnej dla
osób z III grupą inwalidzką lub orzeczeniem o lekkiej niepełnosprawności.
Dokładność, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność, dyspozycyjność.
Radlin. Kontakt: 796-226-625 w godz.
8-12.
• Do obsługi maszyn produkcyjnych.
1380-2700 brutto, Radlin, kontakt 8-12
nr tel. 796-226-625.
• Firma produkcyjno-handlowa zatrudni
pracownika działu zaopatrzenia. Wymagana biegła znajomość j. angielskiego
w mowie i piśmie oraz pracowników
magazynowych CV + LM: wsx54@wp.pl.
• Poszukuję osoby do opieki nad starszą osobą w Niemczech – warunki
do uzgodnienia tel. 603-974-098.
• Przyjmę kierowcę kategorii C, tel. 607556-556.
• Przyjmę kobiety do pracy w polu
do paczkowania, Racibórz, 697-684-449.

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.
• Groszek, miał, węgiel – luzem i workowany, 608-315-746.
• Drewno opałowe, kominkowe,
rozpałkowe, zapewniamy transport,
604-279-410.
• Tuje, świerki i inne ozdobne b.tanio
sprzedam, od 2.50 zł, 32-476-51-42, 503532-965.
• Drewno rozpałkowe, kominkowe,
muł od 150 zł, eko-groszek, flot,
węgiel, itp., ekspresowa dostawa,
gwarantowana jakość, 692-236-095.
• Drewno: kominkowe, opałowe – już
od 100 zł. Zapewniamy transport i atrakcyjne ceny! 668-191-265; 698-399-300.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.
• Sprzedam wózek inwalidzki z ubikacją, materac przeciwodleżynowy
i chodzik kroczący, 660-252-256.

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

• Rybnik, 518-205-456.

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

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.

• Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
Mengele 280 i wycinarkę do kiszonki,
605-210-857.
• Oddam ziemię za darmo. Transport
własny, 604-240-919.
• Sprzedam łóżko rehabilitacyjne,
elektryczne, wielofunkcyjne z pilotem,
posiada 2 materace, cena 1000 zł, 607490-441.
• Sprzedam silnik C360 oraz ładowacz
czołowy tur 2, 32-410-22-87.

• Przystępnie, 530-921-350.
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• 606-521-450, Radlin.
• Ponętna blondynka, 507-526-232.
• Martyna, Wodzisław, 507-595-561.
• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.

• Wodzisław 502-946-147.
• Claudia, 697-699-505, Racibórz.

• Kupię starą cegłę, drewno. 601-899542.

• Magda XL, 666-479-320.

• Superoferta dla właścicieli nowo
otwartych barów, pubów 50 000 CHF
w zamian za udostępnienie miejsca na
wywieszenie baneru reklamowego naszej firmy, 669-475-100.

• XL, Wodzisław, 511-858-508.

• Sprzedam sadzonki truskawek, odmiana Elsanta, cena 0,25 zł/sztuka, tel. 513377-384, 32-415-07-28.

• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

• Tanio sprzedam biurko pod komputer,
kolor olcha miodowa, 500-588-970.
• Sprzedam cegły z rozbiórki w dobrym
stanie, 40 gr sztuka, 604-653-768.

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

• Dziewczyny Fantasy, 660-173-134.
• Namiętna, 507-206-422.
• Pani 608-031-713.
• Ania Rybnik 790-602-072

• Raciborzanka, 33, 883-272-757.
• Paula, 788-401-662.
• Szukam koleżanki, 788-401-662.
• Dyskrecja Racibórz, 789-105-990.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
• 24 h 516-496-348.
• Ewa 793-958-079.
• Ola 531-397-047.
• Pola 533-600-936.
• Viki 513-218-044.
• 797-536-303 Rybnik 28.
• 513-504-384, Rybnik 41.
• Wodzisław, Basia, 609-782-881.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
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SPORT 1

• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-7034, 608-020-280, bozka-cz@wp.pl.

• Eromasaże, 532-443-842.

• Komfortowo, Rybnik, 507-854-395.

• Płoty kute, panele ocynkowane,
bramy przesuwne, balustrady oraz nierdzewne zadaszenia, meble ogrodowe,
www.akronis.pl, tel. 601-159-834.

• Racibórz masaże, 669-460-221.

• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy,
513-539-582.

• Brunetka, Rybnik, 783-620-601.

• Racibórz, 693-524-897.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.

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

• 886-309-057, Racibórz.
• Gosia, 889-737-281, Wodzisław.

TRANSPORT
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.
• Transport bagażowy. Przeprowadzki.
Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.
• Usługi transportowe i przeprowadzki
w Raciborzu, kraju i za granicą, 600586-810.
• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów wykończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Węgiel, koks, groszek, flot, ekspresowa
dostawa, 667-296-518.
• Usługi transportowe. Przeprowadzki,
przewóz materiałów budowlanych, itp.
Tel. 662-268-476.
• Przeprowadzki kompleksowo, 602812-461.

TURYSTYKA
• Wielka wyprzedaż lata! Grecja
od 624 zł, Hiszpania od 859 zł, Włochy
od 1034 zł, Turcja od 1390 zł. Sprzedaż
ubezpieczeń turystycznych i Kart
Euro26. Biuro Podróży WW, Św. Jana
1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.
wakacjeww.pl.
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• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.

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

• Ewa, Racibórz, 514-555-894.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję

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

• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.

• Maja, 792-209-587, Racibórz.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.

• Sprzedam cegłę rozbiórkową. 50 gr
szt., tel. 782-822-578.

• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.

• Czarnula, 600-624-753.

• Wypuszczanie białych gołębi podaczas ślubu po Mszy Św., tel. 32-415-7920 wieczorem.

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

USŁUGI

• Żonaci mężczyźni 695-011-202.

• 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.
• Czyszczenie dywanów, tapicerek, usuwanie zapachów i roztoczy, czyszczenie
skóry, mycie okien i witryn, doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg twardych.
Tanio i skutecznie! sprawdź na www.
cleanco.pl, tel. 692-509-691.
• BS Music. DJ, wodzirej. Wesela, imprezy okolicznościowe, plenerowe, firmowe. Nagłośnienie – efekty świetlne,
531-666-066 lub 507-275-687, www.
bsmusic.pl.
• Odszkodowania powypadkowe! Najwyższe świadczenia, bezpłatna wycena
i doradztwo! Zdarzenia do 3 lat wstecz!
791-604-477
• Pisanie CV, pism do sądu, urzędów
i innych instytucji. Krótki czas realizacji. Tel. 512-292-572, jaewsi@gmail.
com.

• Usługi elektroinstalacje, automatyka
domowa, monitoring, stacyjki alarmowe. Tanio! 530-900-963.

LPOUBLU!OPXJOZQM
+"/64;$:3"/

5&03*"%*"#"

ĽXJBUZ [ QSP[Z +BOVT[B
$ZSBOB Tŕ XZXJFE[JPOF
SPEFN [ PCSB[ØX ;E[J
TBXB #FLTJŴTLJFHP QF
OFOJFXZQPXJFE[JBOFHP
[BDIXZUV J QS[FKNVKŕDFK
HSP[Z$[ZUFMOJLPEOBKE[JF
UV %JBCFMTLJF 4[UVD[OF
*OUFMJHFODKF J OBEQS[Z
SPE[POF JOHFSFODKF X
VQBEBKŕDZDI žXJBUBDI 
UXBSEF OBVLPXF GBLUZ J
MJUFSBDLJFQFK[BƒF
+BLXZHMŕEB;JFNJBQP
ƒFSBOB QS[F[ PT[BMBŕ
OBOPUFDIOPMPHJŢ  +BL
[XFSZmLPXBŗ FMFLUSP
OJD[OFLBNTUXB 

ogłoszenia drobne 29

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 13 września 2011 r.
• Drenaże, wyburzenia, brukowanie,
utwardzanie wjazdów, przyłącza kanalizacyjne, koparki, minikoparki, wywrotki,
508-675-406.
• Usługi kosmetyczne w domu klienta,
atrakcyjne ceny 605-246-396.

USŁUGI REM.-BUD.
• Budowa domów pod klucz – tanio i solidnie, 511-701-520.
• Art-Bruk Łukaszczuk, brukarstwo oraz
inne usługi ogólnobudowlane, szybko,
tanio, solidnie, 798-516-003, 511-701520.
• Dach-System. Ciesielstwo, dekarstwo, więźby, rynny, papa, gonty,
pokrycia dachowe szybko i solidnie,
tel. 506-193-315, 697-177-760.
• Osuszanie, odwadnianie budynków,
izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 517-435-518.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281, 691-779-787.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów z farby i lakieru oraz profesjonalne
doradztwo, 691-539-589.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-43085-77, 32-454-61-37.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.
• 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.
• 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.
• F.H.U. oferuje montaż klimatyzacji,
c.o, wod.-kan., pompy ciepła, instalacje solarne. Pełna obsługa urządzeń,
materiałów 668-243-160.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, projektowanie, montaż, wymiana,
tel. 601-094-777.
• 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.

• Wywóz gruzu w kontynerach, rozbiórki, wyburzenia, utwardzanie nawierzchni, usługi koparkami, wykopy – transport, skład materiałów, piasek, żwir,
tłuczeń, kliniec, kostka granitowa, opał,
muł, węgiel, flot, 606-454-105.
• Budowa domów, prace ziemne – drenaże, tynki, wylewki maszynowe, kompleksowe wykończenia wnętrz, ocieplenia, malowanie elewacji, 889-113-230.
• Zapraszamy do nowo otwartej hurtowni materiałów budowlanych; Rem-Bud;
Czernica, ul. Wolności 51, 889-113-230.
• 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.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.

• Docieplenia od 73 zł z materiałem,
tynkowanie od 20 zł, budowy 200 zł /m2,
remonty, drenazy, tel. 504-433-903.
• Malowanie, kafelkowanie, montaż
paneli, gładzie gipsowe, sufity podwieszane g.-k., instalacje wodne, c.o., prąd,
docieplenia, 501-553-761.
• Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe,
tel. 607-686-794.

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.

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

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

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

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

• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.

PSYCHOLOGIA
• Konsultacje psychologiczne,
mgr Iwona Małczok. Poradnia Panaceum, ul. W. Polskiego 3, tel. 32-415-7979, 505-699-403.

WRÓŻBY

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.

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

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

ZDROWIE

• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Docieplenia budynków, wykończenia
wnętrz, szybko, tanio i solidnie, tel. 783808-078, 663-227-559.
• 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.
• Docieplanie domów, malowanie i renowacja elewacji, tynkowanie, tel. 501550-880.
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie
nadzorów budowlanych, 695-638-650,
32-415-16-45.
• Kafelkowanie, gładź, wymiana drzwi,
płyty k.-g., sufity podwieszane, panele,
instalacje wod.-kan., roboty murarskie,
661-187-745.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie, fak. VAT 32-457-93-32, 502-087-125.

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

• Drenaże, izolacja budynków, szamba plastikowe i betonowe, sprzedaż
i montaż inst. wod.-kan. i c.o., 666573-251.

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

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

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.

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.

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

• Makijaże ślubne. Kursy i warsztaty
wizażu. Analiza kolorystyczna. Szczegóły na: http://wizaz-makijaz.com.pl,
tel. 512-220-370.

ZWIERZĘTA
• Owczarki niemieckie, 509-162-633.

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

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:
RYBNIK, ul. Wodzisławska 134.
RYBNIK, ul. Zapolskiej 46.
tel. 32 424 94 82, 32 422 60 21.
Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
1� NISSAN ALMERA
2005 20.900 zł
2008 21.900 zł
2� RENAULT CLIO
2006 14.900 zł
3� RENAULT CLIO
2006 26.900 zł
4� RENAULT LAGUNA
5� 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, Iwł.
• 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, Iwł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, Iwł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, Iwł., 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, Iwł.
• 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, Iwł.
• SEAT LEON 2002 1,6 105KM KLIMA, krajowy
• SEAT CORDOBA 1996 1,6 ABS,c.zamek, airbag
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.

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

• Yorki miniaturki, sprzedam – tanio!
Tel. 669-796-591.

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

• Sprzedam szczeniaczki rasy cockerspaniel, złote z książeczką zdrowia,
tel. 32-427-93-80 lub 515-660-935.

Marka

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi

05 r.

36.900

AUDI A4 1,9 TDI sedan

01 r.

28.900

• Kotki perskie sprzedam – 200 zł,
tel. 609-663-057.

AUDI A4 1,9TDI QUATRRO 110KM AVANT 96 r.

14.900

CITROEN XSARA picasso 1,6 exclusive

06 r.

19.900

CITROEN C3 1.4 HDI klimatyzacja van
(ciężarowy)

08 r.

17.000

CHEVROLET CORRVETTE 5,7 350KM

02 r.

59.900

FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM furgon
wysoki długi

05 r.

21.900

MAZDA 5 2,0d 7 miejsc

08 r.

44.900

NISSAN ALMERA TINO 1,8 16V klima

01 r.

14.900

OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4

09 r.

89.900

OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 kombi
enjoy gold

Drukarnia NOWINY

• Yorki sprzedam – 3 miesiące, zaszczepione, z książeczką zdrowia, tanio, tel.
784-380-895.

• Prześliczne szczeniaki rasy york
(miniaturki), rodzice na miejscu, książeczka zdrowia, tanio, tel. 667-636-107.

tel. 32 765 90 41

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

08 r.

30.900

RENAULT MEGANE GRANDTUR 1,4 klima 07 r.

20.900

SMART FORTWO 0,7 klima

04 r.

15.600

SEAT TOLEDO 1,6 + inst. gazowa klima

98 r.

7500

VW GOLF II 1,3 3-drzwi

91 r.

3500

VW TOURAN 1,9TDI 105KM trendline

06 r.

35.900

VW PASSAT 2,0TDI 140KM comfortline
sedan
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
automat
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI panorama
dach

05 r.

38.900

02 r.

24.900

09 r.

69.900

CENY SAMOCHODÓW ZAWIERAJĄ 23% VAT
NA SPRZEDAWANE SAMOCHODY
UDZIELAMY GWARANCJI!
SKUPUJEMY SAMOCHODY
BEZWYPADKOWE DO 7 LAT
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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Zapewniamy dobre warunki mieszkaniowe,
zwrot kosztów podróży, świadczenia emerytalne
Opole ul. Reymonta 16,
Opole
ul.077-453-65-77
Reymonta
16,
Opoletel.
ul.
Reymonta
16,
tel.
77–453–65–77
tel.
077-453-65-77
Gliwice
ul. Zwyciêstwa
49,
�����������������������
Gliwice tel.
ul. ul.
Zwyciêstwa
49,
Gliwice
Zwycięstwa
49, certyfikat
032-337-50-20
ministerstwa
������������������
tel.
32–337–50–20
tel.ul.032-337-50-20
Racibórz
Londzina 12,
prac y
���������������������������
Racibórztel.ul.032-414-91-42
Londzina
12,
Racibórz
ul. Londzina
12, 4106 ����������
������������������
tel. 32–414–91–42
tel. 032-414-91-42
������������
4106

HONDA CIVIC
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ROZLICZAMY
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�
PODATEK HOLENDERSKI, ROZŁĄKOWE, ZASIŁEK RODZINNY

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

AUTORYZOWANY DEALER KUCZA
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HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa Orłowiec
w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 21

47–400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
KABE perfekta farba
akrylowa o dużych
możliwościach barwienia
10L

Atas Postar
20 szybkoschnący
podkład cementowy
mrozo
i wodoodporny
25kg

zł
54,50

Rynna ocynkowana
ﬁ 125 1mb

zł
7,50

zł
6,90

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

zł
8,90

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,
podłogi

•Stal zbrojeniowa

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

•Płyta OSB I MFP

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

SM

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
prawa własności do następujących lokali mieszkalnych:

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

W A R S Z TAT S T O L A R S K I
rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK
wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE
oraz inne usługi stolarskie

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

Lokal
typu

Adres

M-2
M-3
M-3
M-3
M-4
M-2
M-1
M-1
M-3
M-3
M-2
M-2
M-2
M-5
M-3
M-3
M-3
M-1
M-1
M-1
M-1

Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 25/11
Rydułtowy, ul. A. Mickiewicza 29/18
Pszów, os. T. Kościuszki 21/4
Pszów, os. T. Kościuszki 17/2
Pszów, os. T. Kościuszki 37
Pszów, ul. Ksc. Witolda 8/28
Pszów, ul. Juranda 9/A/8
Pszów, ul. Juranda 9/A/2
Niewiadom, os. G. Morcinka 37/19
Niewiadom, os. G. Morcinka 45/15
Niedobczyce, Zamenhofa 11/12
Niedobczyce, Zamenhofa 11/1
Racibórz, ul. Mysłowicka 5/35
Racibórz, ul. Katowicka 12/40
Olza, ul. Dworcowa 92/1
Olza, ul. Dworcowa 96/8
Olza, ul. Dworcowa 96/7
Czernica, ul. Babiogórska 12/7/A
Czernica, ul. Babiogórska 12/7
Czernica, ul. Babiogórska 12/1
Czernica, ul. Babiogórska 12/5/A

Pow.
użytk.
36,50 m²
52,50 m²
51,51 m²
61,03 m²
63,90 m²
38,39 m²
28,91 m²
27,71 m²
37,99 m²
37,99 m²
42,64 m²
44,14 m²
34,30 m²
70,03 m²
53,70 m²
55,00 m²
54,50 m²
28,89 m²
28,26 m²
24,44 m²
33,12 m²

Standard
parter, zw, c.o. c.w.u.
II piętro, zw, c.o. c.w.u.
I piętro, z.w., c.w.u., c.o., gaz.
parter, z.w., c.w.u., c.o., gaz.
Parter + I piętro, z.w, piece.
II piętro, z.w, c.o., c.w.u.
II piętro, z.w, c.o., c.w.u.
parter, z.w, c.o., c.w.u.
IV piętro, z.w., c.o.
III piętro, z.w., c.o.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
VI pietro, z.w., c.o., gaz.
VIII piętro, z.w, c.o., gaz.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.
parter, z.w., piece.

Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniu
16.09.2011 r.
oraz 19.09.2011 r. w godzinach od 13.00 – 14.30
.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach
przy ul. Mickiewicza 21 – sala konferencyjna.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do uiszczenia:
– opłaty manipulacyjnej w wysokości 86,10 zł, która nie podlega zwrotowi,
– wadium w wysokości 10% wartości mieszkania wg operatu szacunkowego.
Wadium podlega zaliczeniu na poczet wartości mieszkania osobie, która
przetarg wygra. W przypadku kiedy osoba wygrywająca przetarg uchyli się
od podpisania umowy przedwstępnej w ciągu 30 dni od daty przetargu traci
wadium.
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone
bezpośrednio po zakończeniu przetargu w kasie Spółdzielni.
Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, dowody wpłaty: opłaty
manipulacyjnej oraz wadium.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Jest możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu oraz uzyskania
informacji w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach
przy ul. A. Mickiewicza 21 lub telefonicznie pod nr tel. 32 739 83 10 – 12.
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

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

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KATOWICE, ul. Małopolska. Mieszkanie
1-pokojowe z balkonem o pow. 36,8 m²,
IIp. cena: 150 000 zł.
PSZÓW (centrum) Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow. 63,13 m², II p.
Cena: 139 000 zł
PSZÓW, ul. Jagienki. Mieszkanie 2pokojowe z balkonem o pow. 50,49 m².
IIp. Cena: 99 000 zł.
PSZÓW, ul. Juranda. Mieszkanie
2-pokojowe o pow. 38 m², parter, cena:
75 000 zł.
PSZÓW, ul. Kościuszki. Mieszkanie
2-pokojowe (po remoncie) o pow. 54,18
m², Ip. cena: 110 000 zł.
PSZÓW, ul. Konopnickiej. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 54,55 m², balkon,
cena: 130 000 zł.
PSZÓW, os. Tytki. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 38 m², IVp. cena: 80 000 zł.

29.

30.

31.

WODZISŁAW, ul. Przemysława Po
remoncie Mieszkanie 4-pok. o pow.
83,1, III p. niski blok, balkon. cena: 190
000 zł.
WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego, mieszkanie 3-pokojowe o pow. 55,20 m², IIp.
balkon, cena: 126,900 zł.
WODZISŁAW, ul. Wyszyńskiego, mieszkanie 2-pokojowe o pow. 44,71 m², IV p.
balkon, cena: 125 000 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).

12.

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

34.

1.

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

2.

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

3.

WODZISŁAW, os. 1 Maja Mieszkanie
2-pok., 48,13 m², IIIp. cena: 88 000 zł.

17.

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

18.

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

21.

WODZISŁAW, ul. 26 Marca. Mieszkanie
3-pokojowe o pow. 50,67 m², IX p. cena:
130 000 zł
WODZISŁAW, ul. Górnicza. Komfortowe
mieszk. 1-pok. przerobione na 2 pokoje
o pow. 33,69 m², cena: 105 000 zł.

23.

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

24.

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

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

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

25.

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

6.

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

7.

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

8.

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

2.
11.

12.

ODRA, ul. Rogowska, Dom mieszkalnousługowy. Część usługowa o pow. 136
m², część mieszkalna o pow. 140 m²,
Parcela: 930 m². Cena: 580 000 zł.
PSZÓW, dom mieszkalno- handlowy,
pow. mieszkalna 80 m². Parcela: 160
m², cena: 380 000 zł.

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.

7.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ul. Szotkowicka.
Dom idealnie nadający się dwie rodziny,
parcela: 4 940 m², cena: 450 000 zł.
ŁAZISKA, ul. Stawowa. Dom piętrowy
idealny na dwie rodziny, Parcela: 2800
m², 2 garaże. Cena: 299 000 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.
RADLIN, ul. Domeyki. Do wynajęcia
działka o pow. 3 865 m². czynsz najmu:
1,50 zł/1 m²

14.

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

5.

15.

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

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

6.

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

7.

8.

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

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.

4.

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

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

3.

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

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

13.

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

5.

8.

5.

DO WYNAJĘCIA

9.

16.

17.

4.

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

1.

DOMY DO SPRZEDANIA

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

16.

10.

24.

WODZISŁAW, ul. Przemysława. Mieszkanie 4-pokojowe o pow. 84 m², I p. niski
Blok, cena: 195 000 zł.

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

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

22.

28.

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

WODZISŁAW, ul. Przemysława, mieszkanie 1-pokojowe o pow. 31 m², II p. cena:
70 000 zł.

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

11.

15.

27.

9.

WODZISŁAW, ul. Przemysława. Komfortowe mieszkanie 3-pokojowe o pow.
65,85 m², z balkonem, cena: 179 000 zł.

32.

WODZISŁAW, M-3, os. 30-lecia, pow.
48,5 m², cena: 114 000 zł.

14.

26.

WODZISŁAW 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.

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

10.

13.

25.

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

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.

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

23.

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

24.

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

25.

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

1.

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

2.

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

26.

3.

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

WODZISŁAW, działka o pow. 2 509 m² z
murowana altanką o wymiarach 7x6 m,
cena: 59 000 zł.

27.

4.

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

WODZISŁAW, działka bud. o pow. 861
m², cena: 41 500 zł.

28.

5.

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

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

WODZISŁAW, ul. Bracka. działka bud.
o pow. 3 477 m² z rozpoczętą budową
domu jednorodzinnego (wylane fundamenty, zalana płyta, projekt domu)
cena: 175 000 zł.

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.

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.

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.

11.

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

12.

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

13.

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

31.

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

14.

PSZÓW, 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

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.

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

OBIEKTY DO SPRZEDANIA

20.

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

1.

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

2.

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

3.

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.

4.

22.

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

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

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

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

10.

19.

23.

21.

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

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

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

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

9.

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

22.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

20.

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

18.

21.

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

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

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

15.

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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