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Ile gminy płacą za
urlopy nauczycieli?

POWIAT – Decyzja zapadła niemal jednogłośnie

Połączenie szpitali już pewne
– radni zdecydowali

Nauczyciel ma prawo do skorzystania z tzw.
„urlopu dla podratowania zdrowia”, który
może trwać nawet rok. Najczęściej korzystają
z niego zaraz po wakacjach. Koszty pokrywają
gminy, nawet ponad 600 tys. zł rocznie.
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Prawie 140 tysięcy
na nagrody
dla urzędników

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Prezydent Mieczysław Kieca przyznał nagrody ﬁnansowe pracownikom wodzisławskiego
magistratu. – Zarobki w naszym urzędzie od
dwóch lat stoją w miejscu i nie są podwyższane nawet o stopień inﬂacji. Te nagrody to dla
pracowników jedyny zastrzyk ﬁnansowy, nie
przysługują im premie. Za takie pieniądze ludzie nie chcą pracować – mówi Wojciech Mitko, sekretarz Urzędu Miasta w Wodzisławiu.
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W przyszłym roku na terenie powiatu wodzisławskiego
funkcjonować będzie jeden
powiatowy zakład opieki zdrowotnej. Szpitale w Wodzisławiu i Rydułtowach zostaną
połączone. W ten sposób to o
czym mówi się od co najmniej
7 lat stanie się faktem. Decyzja
radnych, otwierająca drogę do
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fuzji, zapadła bez sprzeciwu
strony związkowej. Reprezentanci pracowników podpisali
z dyrektorem obu jednostek
porozumienie. Ci z Rydułtów
mają zagwarantowany wzrost
płac. Zwalniani pracownicy
otrzymają dodatkowe odprawy.
Wydłużono także przedemerytalny okres ochronny.

Spokojna atmosfera towarzysząca połączeniu szpitali to z
pewnością sukces starosty Tadeusza Skatuły. Czy za rok lub
dwa również będziemy mówić
o sukcesie, czas pokaże. – Mam
nadzieję, że nie usłyszymy, że
jeden duży ZOZ będzie trzeba
zlikwidować – mówiła po głosowaniu Renata Żmudzińska

ze Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia.
Obawy towarzyszą także Kornelii Newy, burmistrzowi Rydułtów. – Nasz szpital zawsze
będzie istniał. Musi istnieć.
Nie wyobrażam sobie innej
opcji – mówi stanowczo pani
burmistrz.
Więcej str. 3

Sprawdzili tonaż ciężarówek Konﬂikt o windę czyli
– posypały się kary
jak dopiec wrogowi
7
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Dożywocie
dla zabójcy studentki
Brutalnie zabił i poszedł spokojnie spać.
Przez sześć dni brał udział w spotkaniach towarzyskich, odwiedzał znajomych i cały czas
przebywał na osiedlu gdzie były prowadzone
intensywne poszukiwania dziewczyny.
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Dwa miesiące
załatwiał dowód,
do Anglii nie poleciał
Mieszkaniec Pszowa obwinia urzędników o
zawalony wyjazd do Anglii. Burmistrz odpowiada, że mężczyzna sam jest sobie winien
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Nie przegap okazji i zadzwoń już dziś
PW „M.K.T.TRANS” Tadeusz Kaczmarczyk informuje, iż od 01.10.2011 r. kopalnia Chwałowice
wprowadziła nowy asortyment – groszek 5-25 mm do pieców z podajnikiem. Dla zainteresowanych
519 186 613, 32 42 49 772
Autoryzowanego Sprzedawcy Kompanii Węglowej S.A. worek na próbę gratis. Zapraszamy pn-pt 7:00-20:00, sob 8:00-14:00, 44-310 Radlin, ul. Rybnicka 108
w w w. m k t t r a n s . p l

Nowo otwarty Punkt Sprzedaży Opału
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50-lecie Zespołu Szkół Technicznych

Porozumienie
z uczelnią
podpisane

Złoty jubileusz budowlanki
pod okiem rotmistrza
– Ta szkoła dba nie tylko
o umiejętności uczniów, ale
myśli również o wychowaniu
młodzieży i przygotowaniu
do dorosłego życia od strony
wartości – mówiła Krystyna
Szumilas, sekretarz stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas jubileuszu
50-lecia popularnej budowlanki.

rę. Potem uczestnicy przeszli
pod budynek szkoły, gdzie
czterech dotychczasowych
dyrektorów placówki odsłoniło obelisk upamiętniający
złoty jubileusz budowlanki. Z
kolei na ścianie przy wejściu
do placówki zawisła pamiątkowa tablica przedstawiająca
patrona szkoły – rotmistrza
Witolda Pileckiego, żołnierza AK, więźnia Auschwitz–
–Birkenau, oskarżonego i
skazanego przez władze komunistyczne na karę śmierci.
Obecna na uroczystości córka rotmistrza – Zoﬁa Optułowicz-Pilecka przypomniała,
że wodzisławska szkoła jest
18., która przyjęła za patrona jej ojca. – Wszędzie tam,
gdzie losy rzucą absolwentów tej szkoły, w świat pójdą
wartości tak pielęgnowane
przez mojego ojca – mówiła wzruszona. – To będzie
cudowna sztafeta pokoleń
– dodała Pani Zoﬁa.

WODZISŁAW

RADLIN Rada miasta za

Kościół Wniebowzięcia
NMP w Wodzisławiu obchodzi w tym roku setną rocznicę
swojego istnienia. Z tej okazji
9 października o godz. 16.00
odprawiona zostanie uroczysta eucharystia. Poza tym
jubileuszowy konkurs plastyczny ogłosiła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

kwoty. A ponieważ rokrocznie
wynagrodzenia minimalnie
rosną, spada liczba dzieci korzystających z darmowych
posiłków. W 2004 roku było
tych dzieci 319, w 2009 – 224,
w roku 2010 – 181, a w pierwszym półroczu bieżącego roku
tylko 114 dzieci. Dlatego Krystyna Kryszewska, szefowa
OPS Radlin zaproponowała
podniesienie kryterium do
200 procent. – Z danych, jakimi dysponujemy, wiemy, że
dzięki temu dodatkowo dzieci
z 19 rodzin skorzysta z darmowego dożywiania. Informacja
pójdzie do rodzin, więc liczymy, że zgłoszą się kolejne –
mówi dyrektor OPS.
(tora)
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– Nie tylko msza święta, ale i wystawa w muzeum oraz konkurs w bibliotece

Więcej dzieci dostanie
darmowe posiłki
sugestią dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej zgodziła
się podnieść kryterium dochodowe, na podstawie którego kwaliﬁkowane są dzieci
do darmowych posiłków w
szkołach i przedszkolach. Do
tej pory tym kryterium było
150 procent kwoty 316 zł lub
461 zł. Te dwie liczby to kwoty bazowe uprawniające do
zasiłków z opieki społecznej.
Pierwsza określa maksymalny
dochód na osobę w rodzinie,
druga dotyczy dochodu osoby samotnie gospodarującej.
Nawet jeśli te sumy zostały
przemnożone przez 150 procent, wychodziły bardzo małe

(abs)

Do wodzisławskiej budowlanki, która wykształciła 15
tysięcy absolwentów, list
gratulacyjny wysłał zaprzyjaźniony z placówką – Jerzy
Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

100-lecie kościoła na rynku
w Wodzisławiu. Mogą wziąć
w nim udział uczniowie podstawówek i gimnazjaliści.
Termin składania prac przedstawiających kościół obecnie
lub w przeszłości mija 19 października. Powinny być one
wykonane malarską techniką plastyczną. Poza tym
w wodzisławskim muzeum

wybita zostanie moneta okolicznościowa. Tutaj także w
listopadzie otwarta zostanie
wystawa poświecona kościołowi przy rynku. – Być może
uda się otworzyć wystawę 17
listopada w rocznicę konsekracji świątyni – mówi Sławomir Kulpa, dyrektor Muzeum
w Wodzisławiu. W jubileusz

włączyła się także Poczta Polska. Instytucja ta wydała okolicznościową kartę pocztową
i kopertę. Pracownicy poczty
będą je podbijać specjalnym
stemplem w niedzielę pod
kościołem. Utworzone zostanie tam stoisko obsługiwane
przez pracowników poczty.
(raj)

ZDROWIE Z PROMOCJI
PSZÓW Ogromnym zain-

teresowaniem mieszkańców
cieszyły się XII Dni Promocji
Zdrowia w Pszowie. Najwytrwalsi pojawiali się na lodowisku długo przed otwarciem
tymczasowych gabinetów. –
W Pszowie takich badań normalnie nie zrobimy. Trzeba
do Wodzisławia jechać. A to
tylko na zapisy i trzeba płacić,
a tu mamy darmo – mówią
panie czekające w kolejce na
popularnego dopplera czyli
badanie naczyniowe tętnicze
kończyn dolnych.
– Mamy grono stałych bywalców, którzy czekają na
dni promocji. Wiedzą, że
mogą skorzystać z badań bezpłatnych lub płatnych w promocyjnych cenach – mówi
Katarzyna Brachmańska,
organizatorka imprezy.
Tradycyjnie już trzydniowe dni promocji zakończył

FOT. TOMASZ RAUDNER

Gościem uroczystości była
Zoﬁa Optułowicz-Pilecka, córka
rotmistrza
Witolda Pileckiego, patrona
Zespołu Szkół Technicznych

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Obelisk i tablica
Uroczystości, które odbywały się 30 września,
rozpoczęła msza polowa
na boisku Powiatowego
Młodzieżowego Ośrodka
Sportu, sprawowana przez
księdza Bogusława Płonkę
oraz księdza Janusza Badu-

Wielka pięćdziesiątka
na boisku
Do wrześniowych obchodów jubileuszu uczniowie
i pedagodzy szkoły przygotowywali się przez cały rok.
W ramach obchodów zorganizowano m.in. paradę
zabytkowych pojazdów, happening z wypuszczeniem 50
balonów na wodzisławskim
rynku, społeczność szkoły
stanęła też do pamiątkowego zdjęcia, ustawiając się na
kształt liczby 50, a ostatnio
odbyła się próba bicia rekordu Guinessa w najdłużej
przeprowadzonej lekcji języka polskiego.

POWIAT Powiat wodzisławski oraz Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Raciborzu 28 września zawarli porozumienie, które przewiduje
współpracę na zasadach partnerskich m.in. w dziedzinie
nauki i kultury. Celem współpracy jest wspólne inicjowanie,
planowanie, przygotowywanie
i realizacja działań służących
rozwojowi edukacji i szkolnictwa wyższego. W jej ramach
planowana jest m.in. organizacja wspólnych konferencji,
seminariów i szkoleń. Nie bez
znaczenia jest umożliwienie
wybitnie zdolnym uczniom
szkół ponadgimnazjalnych
uczestnictwa w działalności
kół naukowych działających w
uczelni. Warto nadmienić, że
nie jest to jedyne porozumienie
raciborskiej PWSZ z powiatowymi instytucjami. Uczelnia
już współpracuje z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Rydułtowach, II LO im.
Tischnera w Wodzisławiu, a
w tym tygodniu planowane
jest zawarcie porozumienia z
Zespołem Szkół Technicznych
w Wodzisławiu.

W rajdzie rowerowym uczestniczyła m.in. Siostra Apollonia z dziećmi Maryi

w sobotę 1 października
rajd Rowerem po zdrowie
– zakończenie lata w Pszowie. W 15-kilometrową trasę
ulicami Pszowa, Rydułtów i
Radlina wyruszyło blisko 100
rowerzystów, m.in. członków

Towarzystwa
Przyjaciół
Pszowa czy dzieci Maryi z
bazyliki pod opieką siostry
Apolloni ze zgromadzenia
boromeuszek. – Na rowerze mam osłony, także habit
na pewno nigdzie mi się nie

wkręci – mówiła zakonnica.
Podopiecznych wzięła na
rajd zamiast sobotniego spotkania. – Dla zdrowia warto
– mówi siostra Apollonia.
(tora)
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POWIAT

– Szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu będą połączone w przyszłym roku

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Połączenie szpitali już pewne –
radni zdecydowali

Bożena Capek, dyrektor obu szpitali wcześniej odpisała porozumienie ze zwiąkami zawodowymi

W głosowaniu, do którego
doszło na sesji rady powiatu 29 września, uczestniczył
komplet 27 radnych, 25 opowiedziało się za połączeniem
szpitali, dwóch wstrzymało się
od głosu. Obawy co do przyszłości rydułtowskiej placówki towarzyszą Kornelii Newy,
burmistrz Rydułtów. Jest ona

jednak dobrej myśli. Podkreśla, że wiele spraw zostało
wyjaśnionych w spokojnych
i konkretnych rozmowach.
– Stanie w miejscu nigdy nie
przynosi korzyści. Przyznam,
że tego kroku bardzo się boimy.
Uwierzyłam przede wszystkim
załodze rydułtowskiego szpitala. Jeśli oni przeanalizowali

sprawę i nikt nie bił na alarm,
to i my podchodzimy do tego
spokojnie – dodała Kornelia
Newy. Zaznaczyła, że nie wyobraża sobie, by kiedykolwiek
Szpital w Rydułtowach zlikwidowano. – Jeśli stanie się inaczej, to będziemy się odłączać
od powiatu – dodała z uśmiechem pani burmistrz.

Prawie 140 tysięcy na
nagrody dla urzędników

Decyzja zapadła przy akceptacji pracowników obu
szpitali. Wcześniej podpisano
porozumienie, w którym dyrektor zobowiązuje się m.in.
do zrównania wynagrodzeń
w Rydułtowach z wyższymi
płacami obowiązującymi w
Wodzisławiu. Ponadto 17
pracowników zwolnionych
po połączeniu szpitali otrzyma 1200 zł brutto odprawy
niezależnie od tej przysługującej z mocy prawa. Kolejni pracownicy zwalniani w
okresie 2 lat od połączenia
szpitali otrzymają dodatkową
odprawę w wysokości 800 zł.
Przy podejmowaniu takich
decyzji dyrektor zobowiązał
się uwzględniać trudną sytuacje rodziny (np. gdy ktoś jest
jedynym żywicielem). Wydłużony ma być także przedemerytalny okres ochronny
do czterech i pół roku.
Nowy podmiot pod nazwą:
„Powiatowy Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim” zostanie zarejestrowany nie prędzej niż
w lutym przyszłego roku.
Rafał Jabłoński

– Nie wszystkim podoba się pomysł przeniesienia miejskiego ośrodka
jazdy konnej do Rogowa
WODZISŁAW

Kontrowersyjna przeprowadzka koni
– Nic o tym nie wiem by granica naszego miasta się zmieniła. Nie pamiętam byśmy
nad tym głosowali – mówił
podczas ostatniej sesji radny
Ryszard Zalewski. Nawiązał w
ten sposób do sprawy, o której
pisaliśmy przed tygodniem.
Prezydent zdecydował, że
pięć koni należących do miasta zostanie przeniesionych
z ośrodka w Kokoszycach,
administrowanych przez Kurię Metropolitarną w Katowicach, do prywatnej stadniny

koni „U Kaczyny” w Rogowie.
Tutaj utrzymanie koni ma być
tańsze. – W takim razie może
basen i inne obiekty też budować poza granicami miasta?
– dodał Zalewski. Pytał także
czy decyzja ta była konsultowana z radnymi.
– Tym tematem zajmowała się m.in. komisja oświaty
sportu i kultury – mówił prezydent Mieczysław Kieca.
Dodał, że w Rogowie ośrodek
będzie się rozwijał, a w przyszłości być może przejmie

go stowarzyszenie, na bazie
którego powstanie klub jeździecki. – Będzie tam możliwość organizacji imprez i
festynów rodzinnych co w
Kokoszycach było utrudnione
– wyjaśnia prezydent Kieca.
W sprawie pojawił się także
wątek przeniesienia ośrodka
do stadniny jaką w Jedłowniku dysponuje Dariusz Kozielski. – W tym miejscu nie
istnieje możliwość prowadzenia całorocznej opieki nad
końmi. Zimą byłby problem

– mówi Eugeniusz Ogrodnik,
wiceprezydent Wodzisławia.
– To bzdura – odpowiada
Dariusz Kozielski. – Nasze
konie mają zapewnioną opiekę całoroczną bez żadnego
problemu. Już dawno zaproponowałem prezydentowi
by przeniósł konie i opłacił
jedynie instruktora, którego
miasto i tak utrzymuje. Wówczas nie ponosiłby żadnych
innych wydatków. Nie skorzystał – kończy Kozielski.
(raj)

Szeregowi
pracownicy
urzędu miasta w połowie
roku otrzymali 600 zł brutto,
kierownicy referatów 800 zł,
kierownicy biur po 1000 zł, a
naczelnicy wydziałów 1200
zł. Więcej otrzymał wiceprezydent – 4000 zł brutto.
Który z wiceprezydentów, i
ile otrzymał drugi nie wiadomo. Urzędnicy powołują się na ochronę danych
osobowych. O przyznanie
nagród w takiej wysokości
wnioskował Wojciech Mitko, sekretarz miasta. – Zarobki w naszym urzędzie od
dwóch lat stoją w miejscu i
nie są podwyższane nawet o
stopień inﬂacji. Te nagrody
to dla pracowników jedyny
zastrzyk ﬁnansowy, nie przysługują im premie – mówi
Wojciech Mitko. Dodaje, że
coraz więcej urzędników odchodzi z pracy. – W biurku
mam dwa wypowiedzenia,
o odejściu mówią już inni.
Ludzie nie chcą pracować

WODZISŁAW Do urzę-

du miasta dotarło już uzasadnienie wyroku sądu
administracyjnego w sprawie
obowiązkowego czipowania
psów. Uchwałę nakazującą
właścicielom czworonogów
ich oznakowanie radni przyjęli w kwietniu ubiegłego roku.
Nie zgodził się z tym Rzecznik
Praw Obywatelskich i zaskarżył decyzję radnych do sądu.
Ten przyznał mu rację. Prezydent uznał, że od tej decyzji nie
będzie się odwoływał.
W sądzie o swoje mogą walczyć także osoby, które poczuły się przymuszone przez
radnych do zaczipowania
swoich psów oraz osoby ukarane przez straż miejską mandatem za brak czipa. Czy ktoś
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GO
PROMUJ SIĘ NA TELEBIMACH

AKADEMIA URODY

Zapraszamy do udziału w szkoleniach:

- makija permanentny
- mezoterapia bezigłowa
- mezoterapia igłowa
- peelingi kosmetyczne
i chemiczne

W RACIBORZU

Dodatkowo kady uczestnik wemie udział w
warsztatach z organizacji czasu pracy.

ZAMÓW TERAZ PAKIET STARTOWY

Rekrutacja od padziernika!
Do udziału w projekcie zachcamy
równie mczyzn!

I ZYSKAJ

50% RABATU

ZYSKUJ POTRÓJNIE! TEL. 600 081 664

Projekt jest skierowany do osób
pełnoletnich, pracujcych w brany
kosmetycznej i zameldowanych na terenie
woj. lskiego.

Czas trwania projektu
01.09.2011r. do 31.12.2012r.

www.akademiaurody.info
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

za takie pieniądze – twierdzi
sekretarz.
Szeregowy pracownik wodzisławskiego magistratu zarabia od 1580 zł do 3500 zł brutto.
Kierownik referatu dostaje od
3500 zł do 4900 zł. Naczelnicy
zarabiają od 3500 zł do 6600
zł brutto. Sekretarz, skarbnik
i kierownicy jednostek miejskich (np. Wodzisławskie
Centrum Kultury, Służby Komunalne Miasta, Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i
Terapii, Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej i Remontowej)
otrzymują od 4250 zł do 8780
zł brutto. Więcej zarabia prezydent i dwaj wiceprezydenci. Wynagrodzenie prezydent
Mieczysława Kiecy wynosi
10 763 zł brutto. Ile zarabiają
jego zastępcy? Tego urzędnicy
nie podają.
Nagrody wypłacane są dwa
razy w roku z funduszu płac.
Stworzony jest w wysokości
3% planowanych wynagrodzeń na dany rok.
(raj)

Nie będzie apelacji
w sprawie czipów

Materiał sﬁnansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

REKLAMA

– Prezydent przyznał nagrody ﬁnansowe dla pracowników urzędu
miasta za pierwsze półrocze
WODZISŁAW

Lista nr 7

zdecyduje się na taki krok,
czas pokaże.
Znakowanie psów miało
doprowadzić m.in. do lepszej
ściągalności opłaty za psa. Z
danych wynika, że w pierwszej połowie ubiegłego roku,
kiedy czipów nie wszczepiano, ściągnięto ponad 13 700 zł.
W analogicznym okresie tego
roku kwota ta wyniosła już ponad 32 300 tys. zł. Cześć radnych postuluje, by w sytuacji
uchylenia uchwały dotyczącej
czipowania znieść opłatę za
psa. Prezydent takiej decyzji
jeszcze nie podjął, choć wydaje się, że w obecnej sytuacji
ﬁnansowej miasta rezygnacja
z jakichkolwiek wpływów jest
mało prawdopodobna.
(raj)

4 aktualności
PSZÓW
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– Obwinia urzędników o zawalony wyjazd do Anglii. Burmistrz odpowiada, że mężczyzna sam jest sobie winien

Dwa miesiące załatwiał dowód,
do Anglii nie poleciał
Pewien mężczyzna z gminy
Kiwity obok Olsztyna, tymczasowo zameldowany w Pszowie
(dane do wiadomości redakcji) miał lecieć z narzeczoną
10 września do Anglii. Zgubił
jednak dowód osobisty, co w
konsekwencji spowodowało,
że na Wyspy nie poleciał. 20
września napisał do burmistrza skargę na urzędnika za
to, że przez prawie 2 miesiące
nie dostał nowego dowodu,
choć na dokument czeka się
do miesiąca. Marek Hawel,
burmistrz Pszowa zapewnia,
że nie ma żadnej winy jego
urzędnika.
Formalności trwały
moment
Mężczyzna w sprawie dowodu osobistego pierwszy
raz zgłosił się w urzędzie miasta 3 sierpnia. „Jedyny dłuższy dzień a pani urzędniczka
o godz. 16.40 stwierdziła, że
idzie do domu i kazała przyjść
w innym terminie, bo przyjęcie zgłoszenia o zgubie dowo-

du i wystawieniu wniosku za
długo trwa. 5 sierpnia musiałem wcześniej zwolnić się z
pracy, aby dojechać z Raciborza do Pszowa. Formalności
trwały parę minut” pisze mężczyzna w liście do redakcji.
Marek Hawel tłumaczy, że
to niemożliwe, aby urzędnik
kończył pracę o tej godzinie.
Są braki kadrowe w referacie
ewidencji ludności. Jedna osoba przebywa na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim, druga miała urlop. Opisywana
urzędniczka musiała więc być
do godz. 17.00, czyli do końca
pracy urzędu tego dnia. Jak
wyjaśniają w referacie, pracownik poinformował interesanta, że pisemne zgłoszenie
utraty dokumentu spowoduje
jego trwałe unieważnienie w
systemie i będzie skutkowało
koniecznością złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. To
zdecydowało, w opinii burmistrza, że mężczyzna nie zgłosił tego dnia utraty dokumentu
tożsamości. Zrobił to dwa dni

później, w piątek 5 sierpnia.

towało go, jak twierdzi, 700
zł. „12 września udzielono
mojej narzeczonej informacji, że dowód jest. Ale gdy 13
września narzeczona poszła
się dowiedzieć, kiedy mogę
go odebrać, panie nie miały
bladego pojęcia, gdzie może
być. Kazały na własny koszt
dzwonić po gminach, bo one
nie mają numerów telefonów.
Urzędniczki były agresywne i
chamskie” pisze mężczyzna.
– Ja znam swoich pracowników. Wiem, który mógłby
nerwowo zareagować. Na
pewno nie te panie. Także nie
wyobrażam sobie, jak mogły
być chamskie czy agresywne.
Z tego też, co mi mówiły, to nie
obiecywały załatwienia dowodu na określony dzień, bo nie
było to od nich zależne – broni swoich urzędników Marek
Hawel. Mówi, że urzędniczka
nie kazała nikomu dzwonić.
Tylko sugerowała, że może to
zrobić. W domyśle po to, by
sprawdzić, czy rzeczywiście
jego sprawa jest załatwiana.

Wójt wystawia, urząd
pośredniczy
Jak pisze mężczyzna do
„Nowin
Wodzisławskich”
uprzedził, że jest tymczasowo
zameldowany w Pszowie, a
stały adres ma 600 km stąd.
Mówił, że nie ma możliwości
odbioru dowodu w miejscu
stałego zameldowania, dlatego
prosił o przesłanie dokumentu do Pszowa. Urzędniczka
Hanna Lech tłumaczy, że zaraz w poniedziałek 8 sierpnia
wysłała niezbędne dokumenty do gminy Kiwity. Wójt tej
gminy miał wystawić dowód.
A Urząd Miasta w Pszowie
był jedynie pośrednikiem w
wymianie dokumentów.
Obiecano czy nie?
Mieszkaniec twierdzi, że
obiecano mu dowód 7 września. Tego dnia dowodu nie
było. Tak samo 9 września. Interesant musiał przełożyć lot
z 10 na 17 września, co kosz-

Telefony do gminy
Sama Hanna Lech trzy razy
dzwoniła w obecności interesanta i jego narzeczonej do
gminy Kiwity dopytywać o
dowód. I przekazywała to, co
się dowiedziała. Urzędnicy
w Kiwitach rzeczywiście nie
potraﬁli powiedzieć, kiedy
dostaną dowód. Tłumaczyli
to zawiłością i długotrwałością
procedury. Wójt gminy Kiwity
po otrzymaniu z Pszowa wniosku o wydanie dowodu musiał
go przekazać do MSWiA. Potem czekał, aż ministerstwo
dokument wydrukuje i prześle
do komendy policji w Olsztynie. Hanna Lech tłumaczy, że
gmina Kiwity nie wysyła kierowcy po każdy jeden dowód,
tylko czeka, aż uzbiera się ich
większa liczba. Dopiero wtedy
dokumenty są dowożone do
urzędu i wydawane mieszkańcom. Dowód naszego zainteresowanego Czytelnika dotarł
do gminy Kiwity 20 września.
Stamtąd pocztą traﬁł do Pszowa 23 września.

Zaskoczeni skargą
Tematem zajęliśmy się 28
września. Do tego dnia mężczyzna dokumentu nie odebrał. Za to 20 września złożył
skargę. Twierdzi, że do Anglii
nie poleciał, poniósł koszty 2
tys. zł biletów i 100 zł rozmów
telefonicznych, a nawet nie
usłyszał słowa przepraszam.
Hanna Lech jest zaskoczona
skargą. Mówi, że zachowanie
mężczyzny nie wskazywało,
jakby miał do kogoś pretensje.
Burmistrz tak samo nie kryje
zaskoczenia. – Nigdy nie było
skargi na ten referat. Powiem
więcej, choć może to dziwić –
dostawałem pisma mieszkańców chwalące panie z referatu
– mówi Marek Hawel. Mimo
wszystko w oﬁcjalnej odpowiedzi referatu do burmistrza
na skargę pada na końcu słowo przepraszam za wszelkie
uciążliwości i skutki wynikłe
z nieotrzymania dowodu w
terminie 30 dni.
Tomasz Raudner

Inwestycyjna Unia Gmin zakończona – czy było warto?
RYDUŁTOWY Zakończył

się roczny projekt Inwestycyjna Unia Gmin, w który
zaangażowały się Wodzisław, Rydułtowy, Pszów, Godów i Gorzyce. Konferencja
podsumowująca
przedsięwzięcie odbyła się 27
września w Rydułtowskim
Centrum Kultury Feniks.
Przystępując do projektu zaangażowane gminy uznały,
że duży może więcej. Postanowiły wspólnie promować
29 terenów inwestycyjnych
miejskich i prywatnych na
swoich obszarach. Projekt
promowany jako Strefa Biz-

nes 5 kosztował milion zł, z
czego ok. 812 tys. zł stanowiła unijna dotacja, a 187 tys.
wkład własny 5 gmin. Za te
pieniądze Unia zorganizowała konferencje gospodarcze i targi. Promowała się na
terenie całego kraju. W internecie powstała baza terenów
inwestycyjnych. – W tym
tkwiła największa trudność.
Chodziło o stworzenie wyszukiwarki, w której nie pojawiałyby się na pierwszym
miejscu miasta czy gminy.
Dlatego wyszukiwarka najpierw wskazuje określony
typ terenu, a na samym koń-

rozmawiać, próbować. Z tysięcy rozmów może jedna
zakończy się sukcesem w
postaci sprowadzenia inwestora. W każdym razie podczas konferencji mówiono,
że udało się sprzedać 14 procent terenów inwestycyjnych ujętych w katalogu za
6 mln 640 tys. zł. Promocja
i próby sprzedaży kolejnych
gruntów trwają. Przy czym
warto pamiętać, o czym
już pisaliśmy wcześniej na
łamach Nowin Wodzisławskich, że starania o sprzedaż
dwóch działek wchodzących w skład owych 14 pro-

cu nazwę gminy czy miasta,
gdzie leży – mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia, miasta – lidera
projektu. Serwis działa dalej,
podobnie jak i biuro.
Rozmowy trwały
wcześniej
Czy było warto? – zastanawiali się uczestnicy konferencji. Mieczysław Kieca
mówił, że tego nie da się
zmierzyć. Proponował odwrócić pytanie – czy cokolwiek można sprzedać bez
promocji? Przekonywał, że
nie można się zrażać, tylko

cent trwały długo wcześniej,
zanim projekt ruszył. Jedną
działkę sprzedano na terenie
rydułtowskiej strefy ekonomicznej, transakcję drugiej
sﬁnalizowała
Kampania
Węglowa. Nasi rozmówcy
podkreślali, że przypisywanie zasług sprzedaży tych
dwóch działek projektowi
byłoby nadużyciem. To raczej zbieżność terminów.
Co nie oznacza, że przedsięwzięcie nie powiodło się,
biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie koszty, jakie
poniosły gminy. Każda wyłożyła średnio 37 tys. zł.

Dogadali się
Jeden z uczestników konferencji Mirosław Odziemczyk,
pełnomocnik zarządu Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych do spraw
współpracy ze specjalnymi
strefami
ekonomicznymi
podkreślał, że sukcesem gmin
i ludzi nimi rządzących była
sama umiejętność dogadania
się. On – mazowszanin mówił, że jest to umiejętność unikalna, która przesądza ogólnie
o sukcesie Śląska i powoduje,
że jest to najbardziej atrakcyjny pod względem inwestycji
teren w kraju.
(tora)

– W Rybniku odbył się I Europejski Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych
REGION

Od czwartku 29 września,
przez trzy dni Rybnik był
miejscem, w którym prawie
300 przedstawicieli samorządów miast europejskich
dyskutowało nad pojęciem
obywatelstwa w Europie, a
także nad przyszłością „bliźniaczenia” miast.
Balonowy Rybnik
Już podczas konferencji
prasowej, zorganizowanej
pierwszego dnia, Wolfgang
Schuster,
przewodniczący Rady Gmin i Regionów

Europy (CEMR) i Frederic
Vallier, sekretarz generalny,
przekonywali, jak ważny jest
w Europie dialog i partnerstwo. – Celem tej współpracy jest tworzenie wspólnej
przyszłości.
Współpraca
partnerska to także ważne
narzędzie, które pozwala budować lepsze relacje sąsiedzkie oraz pozwala zrozumieć
pojecie obywatelstwa europejskiego jako przynależności do określonego kręgu
kulturowego – mówił Schuster.

Pamięć i przyszłość
Drugi dzień kongresu to
przede wszystkim wizyta
oﬁcjeli w obozie zagłady
Auschwitz–Birkenau. Były
też sesje dyskusyjne, między
innymi na temat Europy bez
granic, partnerskiej współpracy oraz stosunków miast
i państw UE z sąsiadami ze
wschodu i południa. Trzeci,
ostatni dzień kongresu to głos
młodych w dyskusji na temat
obywatelstwa i partnerstwa
w Europie.
(red)

FOT. ARTUR MARCISZ

Pierwszy taki kongres w Europie

Ważnym wnioskiem tego spotkania jest deklaracja, że zwrócimy się do Komisji Europejskiej o
przekazanie jednego euro na jednego mieszkańca Europy. A to daje 500 mln euro na krzewienie
postaw obywatelskich i partnerskich – podsumował kongres Adam Fudali, prezydent Rybnika.
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– Bał się, że ktoś ją usłyszy

śledczych nie pozostawiają
wątpliwości. Tragedia rozegrała się tuż obok boguszowickiegoc bloku gdzie na
stałe mieszkała Dorota. Jej
sąsiadem był Piotr G. Przez
całe wakacje mieszkał w
namiocie pod blokiem. Ojciec postawił mu warunek.
Albo przestaje pić, popadać
w konﬂikty z prawem albo
nie ma się po co pokazywać
w domu. Mieszkańcy pobliskiego blokowiska nie raz
prosili policję o interwencję
skarżąc się libacje i głośne
imprezy nie pozwalające im
zasnąć.

cach. Podczas procesów
biegli psychiatrzy zwracali
uwagę na dyssocjalne cechy
jego osobowości. Ich zdaniem „to taki typ zaburzeń
osobowości, który nie poddaje się żadnym terapiom i
dlatego, w ich ocenie, ludzi
o takich cechach osobowości należy po prostu izolować od społeczeństwa”.
Nie ma takich środków
farmakologicznych i takiej
terapii, które spowodują, że
Piotr G. przestanie zagrażać
społeczeństwu.

21 września Sąd Okręgowy w Gliwicach skazał na
karę dożywotniego więzienia Piotra G. oskarżonego
o zamordowanie 20-letniej
studentki PWSZ. Dwudziestolatka mieszkała na stancji w Raciborzu, studiowała
pedagogikę resocjalizacyjną.

Zawsze będzie groźny
To już drugi wyrok przed
rybnickim wydziałem okręgówki. W sierpniu ubiegłego roku sąd skazał go na
karę 25 lat pozbawienia
wolności. Rodzice zamordowanej i prokurator odwołali się od wyroku do Sądu
Apelacyjnego w Katowi-

Zamordował i zasnął
Co dokładnie wydarzyło
się w nocy z 31 sierpnia na 1
września 2008 r.? Ustalenia

Sprzeczka
Dorota wyszła z domu
około godziny 16.00. Dwie
godziny później spotkała się
w lokalu Żelazna ze swoją
koleżanką ze studiów w
raciborskiej PWSZ. Obie
studiowały pedagogikę resocjalizacyjną. Około godziny 22.20 pojechała do
Boguszowic, gdzie na przystanku umówiła się ze swoim chłopakiem Krzyśkiem.
W tym czasie dzwoniła również do domu prosząc o zgodę na późniejszy powrót. Na
przystanku pomiędzy parą
doszło do sprzeczki. Poszło

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

Gdzie taniej?

CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek 3 października

Stacje paliw

ON

Pb95 LPG

WODZISŁAW

Statoil, ul. Witosa

5,19

5,29• 2,73

Shell, ul. Rybnicka

5,14•

5,29 2,72

Orlen, ul. Rybnicka

5,14•

5,17 2,79

St1 (samoobsługowa), ul. Pszowska

5,07•

5,19

–

Orlen, ul. Raciborska

5,14•

5,17•

–

Petrol Point, ul. Raciborska

5,14•

5,16•

–

5,19

5,29• 2,73

Shell, ul. Cieszyńska

5,19

5,29• 2,79

BP, ul. Wodzisławska

5,19

5,29• 2,74

Bliska, ul. Jagiełły

5,14 •

5,17• 2,69

5,19

5,29• 2,74

FOT. ADRIAN CZARNOTA

Dożywocie dla zabójcy studentki

Kluczowa dla całego dochodzenia była wizja lokalna
przeprowadzona z udziałem Piotra G, na miejscu zdarzenia.

o rozmowę Krzysztofa na
komunikatorze gg z jego
byłą dziewczyną. Dwudziestolatka sama z przystanku
poszła do baru Piwnica na
boguszowickim osiedlu.
W pobliżu lokalu spotkała
znajomego sąsiada Piotra
G., który tego wieczoru bawił się w tym lokalu. G. tego
samego dnia pozbył się ﬁata 126p. Świętował. Mimo
to, zdaniem świadków nie

PSZÓW Ze złamaną kością
udową, potłuczeniami głowy
i klatki piersiowej traﬁł do
szpitala w Sosnowcu 36-letni
pszowianin, który ucierpiał
w wypadku na ul. Paderewskiego 27 września. Rannego
zabrał śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Do wypadku doszło około
godz. 13.40. Pszowianin jadący mercedesem, z nieznanych
jak dotąd przyczyn, na prostym odcinku drogi zjechał
na lewe pobocze. Uderzył
w ogrodzenie jednej z posesji i zaparkowane w pobliżu
bmw. Ze wstępnych ustaleń
wynika, iż kierujący był nie-

5,29• 2,74

Auchan, ul. Rybnicka

5,13

5,16

Bliska, ul. Rybnicka

5,14•

5,17• 2,71

Shell, ul. Rybnicka

5,29•

5,29• 2,79•

5,14•

5,17•

–

RZUCHÓW

Orlen, ul. Pstrązka 1

–

KUŹNIA RACIBORSKA
Bliska, ul. Tartaczna

5,14

5,17• 2,74

RYBNIK

BP, rondo Wileńskie

5,19

5,29•

–

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,14

5,27

–

Shell, ul. Budowlanych

5,19

5,29• 2,60

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,19

5,29•

–

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,17

5,27•

–

Bliska, ul. Wyzwolenia

5,17 5,14 2,71

Carrefour, ul. Gliwicka

5,13•

5,26

2,70

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,19

5,29•

–

5,13•

5,24•

–

CZERWIONKA
Petrochemia

 wzrost  spadek • bez zmian

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

Kierowca miał dużo szczęścia

trzeźwy. – Było od niego czuć
alkohol. Ale szczegóły będziemy znać dopiero po analizie
krwi. Na wyniki badań czeka
się nawet 2 tygodnie – mówi
Joanna Paszenda, rzecznik wodzisławskiej policji.
Szczęśliwie dla sprawcy jechał sam i nikt inny nie odniósł obrażeń. 36-latek będzie
odpowiadał za jazdę w stanie
nietrzeźwym, a nie za spowodowanie wypadku po pijaku.
Za pierwszy czyn grozi do 2
lat pozbawienia wolności, za
drugi – do 12 lat, a jeśli są oﬁary śmiertelne – nawet 15 lat.
(tora)

REKLAMA



5,27• 2,79

5,16

– 1 zł
– 1 zł

5,14•

BP, ul. Reymonta

outer bezprzewodowy
nstalacja
iesiąc na testy

Shell, ul. Opawska

KUPON RABATOWY

Statoil, plac Mostowy

FOT. TOMASZ RAUDNER

JASTRZĘBIE–ZDRÓJ

RACIBÓRZ

Adrian Czarnota

Nietrzeźwy dachował, zabrał go helikopter

RYDUŁTOWY

Statoil, Aleja Piłsudskiego

sprawiał wrażenia osoby
pijanej. Później Dorota i
Piotr G. mieli pić piwo pod
miejscowym gimnazjum. To
tu albo na pobliskich łąkach
doszło do dramatu. Podczas
awantury Dorota uderzyła
dwudziestolatka w twarz.
Piotr G. wpadł w furię.
Uderzył dziewczynę z łokcia łamiąc jej nos. Następnie
uderzał ją jeszcze pięściami
i czołem w głowę. Ranna

kobieta zaczęła intensywnie krwawić, krztusiła się
własna krwią. Piotr G. kilka
razy podczas śledztwa nazwał to „charczeniem”. Jak
zeznawał, bał się, że ktoś z
bloków to usłyszy. Półżywą
przeciągnął w rejon swojego namiotu. Tam próbował
kneblować ranną dwudziestolatkę jej paskiem i przyduszać jej szyję butami. Gdy
to nie pomogło włożył jej w
usta
kilkudziesięciocentymetrowy pręt i mocno
pchnął. Ta kłuto-szarpana
rana doprowadziła do uduszenia własną krwią. Piotr
G. po wszystkim położył się
w namiocie i spokojnie zasnął.
1 sierpnia nad ranem rozebrał ciało a następnie
przykrył je tropikiem z namiotu, gałęziami i ziemią
licząc na to, jak później
zeznawał, że ciało szybciej
„zgnije”. Zabójstwo nie
zrobiło na nim większego
wrażenia. – Przez sześć dni
brał udział w spotkaniach
towarzyskich, odwiedzał
znajomych i cały czas przebywał na osiedlu gdzie były
prowadzone intensywne
poszukiwania dziewczyny.

INTERNET

w sieci Sky-com.net.pl
Sprawdzenie warunków technicznych - szybko i bez opłat.

 Spróbuj już dziś - Internet 7 Mbit/s z routerem bezprzewodowym i abonamentem 59 zł miesięcznie
Stała cena przez cały okres umowy

 Dostępny również telefon stacjonarny
z abonamentem 19

zł miesięcznie

 Możliwość przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego
do Naszej sieci - bezpłatnie

 Szybka instalacja - już na drugi dzień od dnia zamówienia

44-373 Wodzisław Śląski,ul. Młodzieżowa 264
tel.: 32 72 02 705 tel. kom.: 698 998 573

Zadzw
i zamów oń
już dziś
tel.: 32
!
72 02 7
0
5
698 99
lub nap 8 573
is
biuro@s z do Nas:
ky-com
.net.pl

Jesteśmy lokalną ﬁrmą ISP. Działamy na rynku telekomunikacyjnym od ponad 9 lat. Posiadamy certyﬁkat „Rzetelna Firma”
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Ganita kontra prezydent Kieca
na terenie krytego basenu
miejskiego na Wilchwach. –
Odwiedziłem to miejsce i ku
mojemu zdziwieniu natknąłem się na ulotki wyborcze
posła Ryszarda Zawadzkiego z PO. To złamanie prawa,

ponieważ w jednostkach
miejskich agitacja wyborcza
jest zabroniona. Kiedy zapytałem pracowników, czy
mogę przynieść materiały
wyborcze innego kandydata
usłyszałem, że prawo ma tyl-

ko PO. To skandal – stwierdził Mariusz Ganita. Dodał,
że nakaz rozpowszechniania ulotek wydał Bogdan
Bojko, dyrektor MOSiR, a
odgórny nakaz wydał prezydent Kieca. – Pytam się czy

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Na sesji rady miejskiej 28
września Mariusz Ganita
(klub radnych PJN) oskarżył prezydenta Mieczysława
Kiecę (członek PO) o łamanie prawa. Poszło o agitację
wyborczą jaka miała miejsce

Mariusz Ganita zarzucił prezydentowi wspieranie swoich partyjnych kolegów

Z Adamem Zdziebło – wiceministrem rozwoju regionalnego rozmawiamy o trwającej
kampanii wyborczej, gdzie jest zapraszany a gdzie nie, oraz czym się warto pochwalić
u cioci na imieninach

Wiceminister w rozjazdach

– Nie mam czego żałować,
bo traktuję to jako jeden z
elementów pracy zawodowej. W ciągu mojej pracy
ministerialnej każdego roku
uczestniczę w inauguracji
roku szkolnego. Częścią
służby publicznej jest dbanie
by władza była jak najbliżej
obywateli i tych milusińskich, i tych bardziej wiekowych. Szkoła powinna być
blisko codziennych spraw,
tak jak my urzędnicy.

– Na terenie powiatu
wodzisławskiego i raci-

borskiego ma powstać
Zbiornik Racibórz. W
ostatnich tygodniach zapewniano nas, że pieniędzy na jego budowę nie
zabraknie. Czy mieszkańcy
mogą się obawiać jakiegoś
czarnego scenariusza?
– Czarny scenariusz jest
już na szczęście właściwie
niemożliwy. Z nowym sezonem budowlanym ruszają prace na Zbiorniku.
Dla tego projektu zapewniliśmy kilka pewnych źródeł
ﬁnansowania. Są to pieniądze m.in. budżetu państwa, Banku Światowego
czy fundusze europejskie.
Pamiętajmy, że nasz Zbiornik jest częścią większego
projektu sięgającego aż po
Wrocław i musi zostać zrealizowany dla wspólnego
bezpieczeństwa. Tylko w
ten sposób możemy mówić
o kompleksowej ochronie
dla mieszkańców trzech
województw.

– Spotyka się pan jako wiceminister z wieloma samorządowcami. Jak pan sądzi,
dlaczego ci tak lgną do parlamentu?
– Przesłanki są różne. Czasem to chęć ucieczki od kłopotów, od długów, które za
sobą zostawili. Inni uważają,
że to będzie ukoronowanie
ich kariery, okazja do pochwalenia się u cioci na urodzinach. Mało który mówi co
chce robić gdy zostanie parlamentarzystą. Szkoda. Trzeba zdawać sobie sprawę, że
gramy w Europejskiej Lidze
Mistrzów i tu nie ma miejsca
dla amatorów.
– Adam Zdziebło nie wchodzi do senatu. Ma pan jakis
„plan B”?
– Osobiście chciałbym
działać w taki sposób by wykorzystywać moje talenty,
doświadczenie i wiedzę.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

– Jakiś czas temu na portalu nowiny.pl pojawił się
tekst dotyczący pana wizyty na inauguracji roku
szkolnego w Wodzisławiu.
Po imprezie trudno było
ustalić, kto tak naprawdę
pana tam zaprosił. Czy nie
żałuje pan tamtej wizyty, bo
kojarzyła się przecież jednoznacznie z kampanią w
szkole?

Adam Zdziebło, Ukończył
wydział prawa i administracji
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz studia
podyplomowe z integracji
europejskiej w Centrum
Studiów Europejskich
Uniwersytetu Śląskiego.
Jego służba publiczna trwa
już kilkanaście lat. W tym
czasie był radnym Sejmiku
Wojewódzkiego, kierował
Subregionem Zachodnim, a
w ostatnich latach piastował
stanowisko wiceministra
Rozwoju Regionalnego.
Jako minister odpowiadał
za zarządzanie największym
funduszem w dziejach Unii
Europejskiej.

ten basen nadal jest miejski,
czy jest pana prywatną własnością? Pan z urzędu miasta robi prywatny folwark
i tak naprawdę nie licząc
się z nikim i niczym po trupach próbuje pan pomagać
swoim partyjnym kolegom
– nie krył zdenerwowania
Ganita.

sprawę skierować do sądu,
by ten rozpatrzył ją w trybie
wyborczym. Szybko z tego
zrezygnował. Okazało się,
że nie ma on takiego prawa.
Nie jest członkiem żadnego
sztabu wyborczego. Poza
tym Mariusz Ganita szybko
zmienił ton i przepraszał za
swoje zachowanie.

Procesu nie będzie
Mieczysław Kieca twierdzi, że z ulotkami nie ma
nic wspólnego. – To są
oszczerstwa. O sprawie ulotek dowiedziałem się przed
30 minutami. Poleciłem
natychmiast, by miejska
komisja sprawę sprawdziła. Poprosiłem o wstępne
zajęcie stanowiska, czy doszło do złamania prawa wyborczego. Nigdy nikomu
takich poleceń nie wydawałem – stwierdził Mieczysław Kieca, który zamierzał

Ustawa nie zabrania
Wszyscy radni zgodnym
chórem negowali akcję ulotkową na basenie uznając ją
za niezgodną z prawem.
– Nasi prawnicy stwierdzili, że ustawa nie zabrania
takiego działania. Oczywiście sytuacja jest niezręczna i lepiej byłoby gdyby do
podobnych zdarzeń na terenie miejskich jednostek nie
dochodziło – mówi Barbara
Chrobok, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Wodzisławiu.
(raj)

Strefa postoju
na Oﬁar Terroru
RYDUŁTOWY Z początkiem października na odcinku ulicy Oﬁar Terroru
od skrzyżowania z Jana III
Sobieskiego do skrzyżowania z Adama Mickiewicza
została wprowadzona strefa
czasowego parkowania. Auta
mogą stać maksymalnie jedną godzinę. Strefa obowiązuje w dni powszednie od
godz. 8.00 do 18.00 oraz
w soboty od godz. 9.00 do
13.00. Kontrolą czasu postoju zajmuje się straż miejska.
Strażnicy kontrolują czas
postoju sprawdzając specjalne karty – zegary ustawiane
za przednimi szybami pojazdów. Zegary kupił urząd
miasta. Zainteresowani kie-

rowcy mogą je brać z biura
obsługi klienta urzędu miasta i komendy straży miejskiej. Urzędnicy tłumaczą, że
wprowadzają strefę z myślą o
klientach, którzy dotąd mieli
kłopoty ze znalezieniem wolnego miejsca postojowego.
Strefa wymusi rotację samochodów. Dotąd parkingi zajmowali głównie mieszkańcy
kamienic przy Oﬁar Terroru
i pracownicy tamtejszych
sklepów i innych punktów.
Ich auta stały całymi dniami. Odtąd muszą korzystać
z parkingów do tego wyznaczonych, np. placu naprzeciw urzędu miasta, również
przy ul. Oﬁar Terroru, ale już
poza strefą.
(tora)
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POWIAT

– Urlop dla podratowania zdrowia może trwać rok

– Inspekcja Transportu Drogowego nałożyła mandaty na łączną kwotę
ponad 60 tys. zł
POWIAT

Ile gminy płacą za urlopy nauczycieli?

Nawet trzy lata
Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczycielowi można
udzielić kolejnego urlopu
dla poratowania zdrowia
nie wcześniej niż po upływie
roku od dnia zakończenia
poprzedniego urlopu. Łącz-

ny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w
okresie całego zatrudnienia
nie może przekraczać 3 lat.
(Nie)wszyscy chorzy
Nauczyciele chętnie korzystają z prawa do rocznego,
płatnego urlopu. Jedni faktycznie wymagają podreperowania kondycji ﬁzycznej czy
psychicznej, inni korzystają z
prawa choć z powodzeniem
mogliby pracować nadal. Z
pewnością tych pierwszych
jest znacznie więcej i nie zamierzamy odmawiać nauczycielom prawa do odpoczynku.
Sprawdziliśmy jedynie, ile
za „urlopy dla podratowania

zdrowia” płacą gminy.
Rydułtowy rekordzistą
W Wodzisławiu w roku
szkolnym 2010/2011 udzielono 25 urlopów, co kosztowało
miejski budżet ponad 691 tys.
zł. W bieżącym roku szkolnym urlopu udzielono już 18
nauczycielom (pełna obsada
jednej szkoły). Przewidywany koszt to ponad 470 tys. zł.
Podobną kwotę zarezerwowano już w Radlinie, gdzie
w rozpoczętym roku szkolnym z urlopu skorzystało 10
osób. W ubiegłym na urlop
poszły tylko dwie osoby, co
dało koszt 80 tys. zł.

W Pszowie wydano w ubiegłym roku szkolnym 211 tys.
zł. W tym roku z urlopu skorzystało już 8 osób. Znacznie
więcej wydaje się w Rydułtowach. W ubiegłym roku
szkolnym była to kwota ponad 470 tys. zł. Teraz może
być jeszcze większa, ponieważ na urlop poszło już 12
nauczycieli. Rydułtowy pod
tym względem są rekordzistą, mimo iż w ubiegłym roku
wydano tutaj na urlopy mniej
niż w Wodzisławiu. W Rydułtowach jest bowiem znacznie
mniej podstawówek i gimnazjów, a co za tym idzie mniej
nauczycieli.
W Marklowicach i Mszanie w tym roku szkolnym
jeszcze nikt z urlopu nie skorzystał. W ubiegłym roku w
pierwszej z gmin na urlopie
przebywał jeden nauczyciel
(koszt 44,5 tys. zł), w drugiej
były to 4 osoby (koszt prawie
90 tys. zł).
Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie w Lubomi.
W ubiegłym roku szkolnym
gmina wydała 75 tys. zł. W
Gorzycach odpoczywa 6 nauczycieli. W ubiegłym roku
szkolnym wydano na urlopy
142 tys. zł. Tyle samo w Godowie. Tutaj od września na
urlopie jest 6 nauczycieli.
(red)

Posypały się wysokie kary
za przekroczenia tonażu
W ciągu dwóch dni 28 i 29
września funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili na drogach
powiatu wodzisławskiego
akcję kontroli samochodów
ciężarowych. Potwierdziła
ona, że ogrom ciężarówek
jeżdżących po drogach lokalnych, głównie powiatowych jest przeciążonych.
– Większość, bo aż 90 procent wykroczeń związanych
było z łamaniem przepisów
ustawy o drogach publicznych – podkreśla Łukasz
Balcar, kierownik oddziału
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w
Katowicach. Oznacza to, że
ciężarówki były za ciężkie,
przekraczały dopuszczalne
masy całkowite albo dopusz-

czalne naciski na oś. Wykryto
też sporo naruszeń zakazów
wjazdów. – Ciężarówki poruszały się po mostach, na
których dopuszczalne obciążenie wynosiło 15 ton,
wjeżdżały również pod wiadukty, których maksymalny
dopuszczalny prześwit był
mniejszy niż wysokość ciężarówek – wyjaśnia Balcar.
Inspektorzy, oprócz nałożonych kar, zatrzymali również
3 dowody rejestracyjne.
Akcja WITD była zakrojona na dość szeroką skalę.
Oprócz samochodów oznakowanych brały w niej udział
wozy nie oznakowane oraz
motocykle. Jak zapowiadają
inspektorzy akcje będą ponawiane.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Nie może pracować
Najczęściej z urlopu zdrowotnego nauczyciele korzystają po wakacjach. Może on
potrwać rok. Przysługuje on
nauczycielom zatrudnionym
w pełnym wymiarze zajęć na
czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat
w szkole. Cofnięcie uprawnienia do wypoczynku jest
możliwe w drodze odwołania się (np. dyrektora szkoły)
od orzeczenia lekarskiego do
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Szef placówki
nie może skrócić lub unieważnić urlopu, chyba że nauczyciel w tym czasie prowadzi
działalność zarobkową.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Nauczyciel ma prawo do
skorzystania z tzw. „urlopu
dla podratowania zdrowia”.
Po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego udziela go
dyrektor placówki. W tym
momencie pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.
Koszty pokrywa gmina.

Zatrzymane ciężarówki były kierowane na wagę do Zabełkowa

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Komitet Wyborczy PSL
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Kandydat do Sejmu

www.bronislawkarasek.pl
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��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

8 aktualności
WODZISŁAW –

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 4 października 2011 r.

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych otwarto ośrodek wczesnego wspomagania

Cudne ciocie i bajkowe sale do ćwiczeń

Wszystko zrobili sami
Z oferty ośrodka wczesnego wspomagania korzysta
obecnie 52 dzieci z powiatu
wodzisławskiego. Powstanie
placówki to zasługa pracowników szkoły, którzy wszystkie
prace związane z jego uruchomieniem (np. malowanie
ścian, budowa ścianek dzia-

Trzyletnia Marika wraz z nauczycielką Wiolettą Worach podczas zajęć w minikuchni

Dostali stypendia
za świetne wyniki
RADLIN Stypendia burmistrza w wysokości od 400 do
650 zł dostało 19 uczniów
radlińskich szkół. Na liście
nagrodzonych znaleźli się
Patrycja Droździel, Alicja
Dudek, Klaudia Grzesik,
Magdalena Barteczko, Piotr
Dzierżęga, Patrycja Skubała, Bartosz Adamczyk, Agata Przeliorz, Emilia Solik
(wszyscy ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2), Wiktoria Jojko i Beatrycze Gozdek

z SP 4, Aleksandra Kubica,
Olimpia Skaba, Gabriela Janik, Szymon Grobelny, Paulina Koczy i Klaudia Durczok z
SP 3, Sabina Augustyn z G 1
oraz Jonasz Salamon ze Sportowego Gimnazjum nr 2. Oﬁcjalne wręczenie stypendiów
odbyło się 27 września na
sesji rady miasta. Pieniądze
zostały przelane na konta.
Burmistrz przyznaje stypendia na podstawie uchwały
rady miasta z 2 września

szkole – mówi Beata Rączka,
dyrektor Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. – Teraz
wszystkie zajęcia odbywają
się w jednym miejscu, co jest

szkolnego koncertu charytatywnego: „Czyń dobro”.
– Do tej pory dzieci korzystające z programu wczesnego wspomagania były
rozpierzchnięte po całej

2010 roku. Zgodnie z nią
gratyﬁkacje ﬁnansowe przydzielane są dwa razy w roku
– po pierwszym i po drugim
semestrze nauki. Stypendia
dostają uczniowie klas szóstych podstawówek i klas
trzecich gimnazjum, którzy
wykazali się średnią ocen
minimum 5,2, wzorowym
zachowaniem i brakiem
nieusprawiedliwionych nieobecności.
(tora)

także znacznym ułatwieniem
dla ich rodziców.
Wspierać mądrze
Podczas otwarcia ośrodka,
22 września, zorganizowana
została konferencja dla rodziców zatytułowana: „Jak mądrze wspierać rozwój małego
dziecka”. – Moja córka Ola
od trzech lat korzysta z zajęć
wczesnego wspomagania –
mówi pani Anita. – Postępy
widać gołym okiem. Nowy
ośrodek bardzo jej się spodobał – dodaje. – Teraz córka
ma tu nie tylko cudne ciocie
– nauczycielki, ale i bajkowe
pomieszczenia, w których
może się bawić i uczyć.
Otwarcie placówki to nie
jedyna, tegoroczna inicjatywa wodzisławskiej szkoły.
W czasie wakacji wyremontowane zostały łazienki dla
dzieci. Całość kosztowała
450 tys. zł, z czego połowę
kosztów pokrył PFRON, zaś
drugą połowę dołożył powiat
wodzisławski.
Anna Burda–Szostek

Nagrody rozdane
– prezydent dziękuje
mieszkańcom
WODZISŁAW W czwartek 29 września w urzędzie
stanu cywilnego wręczono
nagrody w dziedzinie kultury i sportu. Ponadto symboliczny czek na kwotę 2 tys.
zł otrzymali Szymon Oślizło
i Marcin Jurków, współtwórcy i inicjatorzy wideoklipu
LipDub. Czek ma być przeznaczony na kolejny projekt
społeczno-kulturalny. Mieczysław Kieca dziękował
wszystkim kilkuset mieszkańcom, którzy wzięli udział
w projekcie.
Nagrodę w dziedzinie kultury odebrała bibliotekarka
Dorota Zubelewicz, ks. Daniel Ferek, proboszcz Paraﬁi
Ewangelicko-Augsburskiej w
Wodzisławiu zaangażowany
w odnowienie zabytkowego
kościoła, a także Sławomir
Kulpa, dyrektor Muzeum w
Wodzisławiu. Doceniono go
za cenne odkrycia archeologiczne na terenie miasta.

Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki otrzymali: autorka poezji Kinga Skowronek,
ﬂecistka Zoﬁa Neugebauer,
skrzypek Piotr Rachwał, wokalista Mikołaj Wąsek i pianista Aleksander Mocek.

Przypomnijmy również, że
nagrody w dziedzinie sportu
otrzymali: Dominika Bielecka i jej trener Krzysztof Skorupa (biegi narciarskie) oraz
Maciej Kowalski (judo)
(raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Weneckie lustro
Program wczesnego wspomagania dzieci, u których
zdiagnozowano różne poziomy niepełnosprawności,
realizowany jest tu od 2007
roku. Jednak do tej pory zajęcia odbywały się w różnych
pomieszczeniach, zlokalizowanych na terenie całej placówki. Od dziś cały ośrodek
mieści się w salach na drugim
piętrze budynku. Na potrzeby ośrodka przystosowano
pięć pomieszczeń, w których odbywają się m.in. zajęcia indywidualne dla dzieci
z autyzmem (19 maluchów),
jest sala tzw. stymulacji po-

łowych, nowe podłogi) wykonali we własnym zakresie.
Pieniądze na inwestycję pozyskali od sponsorów. Sprzęt
do ćwiczeń udało się zakupić
z pieniędzy uzyskanych ze

lisensorycznej z ciemnią,
ułatwiającą usprawnianie
dzieci z dysfunkcją wzroku.
W placówce zaaranżowano
też minimieszkanie z kuchnią, sypialnią i pokojem gościnnym, w którym dzieci
uczą się np. zachowania
przy stole, czy nawyków higienicznych. Zadbano także
o salę ekspresji ruchowej z
drabinkami i materacami do
ćwiczeń oraz oszatnię i toaletę, przystosowaną do potrzeb
niepełnosprawnych. Rodzice, dla których wygospodarowano niewielką poczekalnię,
mogą podpatrywać pracę
swoich dzieci, patrząc przez
lustro weneckie.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Pastelowe barwy ścian,
kolorowe światłowody, wielobarwne zabawki i przyrządy do ćwiczeń – to tylko
niektóre elementy składające
się na otwarty w ubiegłym tygodniu w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, ośrodek wczesnego
wspomagania.

Wyróżniono także pastora Daniela Ferka. Nagrodę wręczał mu
Jan Grabowiecki, przewodniczący rady miejskiej.

FOT. TOMASZ RAUDNER

WYJAŚNIENIE

Nagrodzonych stypendiami uczniów oklaskiwali na sesji m.in. zastępca burmistrza, radni,
dyrektorzy, nauczyciele, rodzice

W poprzednim numerze publikowaliśmy ceny produktów spożywczych w wybranych sklepach.
Błąd wdarł się w przypadku cen w markecie Lewiatan w Połomi. Jako najdroższy kolorem
czerwonym zaznaczyliśmy schab bez kości choć jeszcze drożej było w sklepie sieci Biedronka.
Błędnie przeliczono także wagę chleba. Najniższa cena dużego chleba w badanym okresie w
połomskim Lewiatanie wynosiła 3,89, a kg ziemniaków 0,27 zł.
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PSZÓW Spór

przykutego do wózka kierownika lodowiska z grupą radnych o brak windy i działań na rzecz niepełnosprawnych

Konﬂikt o windę czyli jak dopiec wrogowi

Każdy może pisać
Temat podchwycił Paweł
Kowol,
przewodniczący
rady miasta. Pytał burmistrza, czy w ostatnich miesią-

wypadało. Mówiłem im jak
się męczę, kiedy mnie transportowano schodołazem.
Gdyby ktoś widział, jaki
mam problem, to chyba powinien sam zareagować, a
zwłaszcza przewodnicząca
komisji zdrowia, oświaty i
spraw społecznych, która na
co dzień zajmuje się niepełnosprawnymi. Teraz, kiedy
nie jestem radnym, mogę się
publicznie upominać o to, co
jest rzeczą normalną w krajach cywilizowanych – dodaje kierownik lodowiska.
– Pan Piątkowski dobrze
wie, że kierowanie tej sprawy do rady i przewodniczącego jest niewłaściwe.
Adresat jest inny. A po drugie w dobie bezrobocia pieniądze na windę wolałbym
przeznaczyć na dwa etaty
dla panów, którzy by wnosili
pana Piątkowskiego – uważa
radny Dawid Handschuch.

FOT. TOMASZ RAUDNER

Radna Mirosława Górecka,
szefowa komisji zdrowia, na
wrześniowej sesji poruszyła sprawę notorycznych i
bezzasadnych jej zdaniem
ataków na nią w lokalnym
miesięczniku
„Pszowik”,
wydawanym przez Leszka
Piątkowskiego,
niepełnosprawnego kierownika lodowiska, byłego radnego.
Na dowód przytacza teksty
w wydaniach wakacyjnym
i wrześniowym. Leszek Piątkowski pisze m.in., że radna
Górecka lubuje się w atakach
na niego nie dając mu możliwości obrony, bo nie może
dostać się na obrady. Pisze
też, że jeśli jej zaangażowanie w pomoc niepełnosprawnym dzieciom jest szczere, to
może jako wieloletnia radna
doprowadzi do wybudowania w urzędzie windy dla
wszystkich niepełnosprawnych.
Mirosława Górecka pytała
burmistrza, czy jest możliwość wybudowania windy i
gdzie jest podnośnik kupiony
w poprzednich kadencjach.
– Bo uważam, że nie ma problemu, aby osoba niepełnosprawna mogła się dostać
do nas na obrady – mówiła
radna. Burmistrz sprecyzował, że to schodołaz, ale nie
wie, gdzie aktualnie jest. Był
wypożyczany szkole, zakładowi gospodarki komunalnej. – Jeśli będzie potrzeba,
na pewno go zabezpieczymy
– mówił Marek Hawel.
Wyjaśnił, że ze względów
architektonicznych raczej
nie ma szans na windę. Brakuje na nią miejsca. – Zresztą
jedna winda załatwi sprawę
jednego budynku. A budynki mamy trzy – dodał Marek
Hawel.

Leszek Piątkowski na podjeździe do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta instytucja obok biblioteki w
budynku MOK jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych.

cach były sygnały, że któryś
z niepełnosprawnych mieszkańców nie mógł się dostać
do urzędu. – Ja nie słyszałem o takich przypadkach
– powiedział burmistrz.
– Wobec tego dziwię się, że
osoba, która przez kilka kadencji była radnym i znała
sytuację teraz pisze bezpod-

stawne artykuły, że radni są
zobowiązani do budowania
windy dla potrzeb niepełnosprawnych. Jestem dwiema
rękami za tym, aby pomagać
niepełnosprawnym, ale nie
w ten sposób, że nie zwraca
się do burmistrza, a do radnych, których się nie lubi
– mówił przewodniczący.

Kiedy wyremontują
schody na Dołach

PSZÓW –

PSZÓW W kiepskim sta-

Poszło o 5 tys. zł, które
miasto miało dołożyć lub
nie, do wykonania dodatkowego ogrodzenia boiska
przy Szkole Podstawowej
nr 1. Płot już jest, wysokości 4 metrów wzdłuż dłuższych boków i wysokości
6 metrów za bramkami.
Konieczne stało się jednak
podniesienie parkanu do
6 metrów przy dłuższym
boku, przylegającym do prywatnej posesji. Jej właściciel
co rusz zgłasza pretensje, że
wpadają mu piłki do ogródka. W szkole twierdzą, że kil-

nie technicznym znajdują
się schody na skarpie skracające drogę z Pszowskich
Dołów przez tory do gimnazjum i kościoła. Interpelację
burmistrzowi złożył blisko
ponad miesiąc temu Romuald Gebel, radny. – Rozeznajemy temat. Nie jest to takie
proste – mówi Marek Hawel,
burmistrz Pszowa. Dwie trzecie schodów znajduje się na
terenie kolejowym, reszta
na gruncie skarbu państwa.
Tak więc bez porozumienia
z koleją ani rusz. – Musimy

najpierw ustalić, do której
konkretnie spółki kolejowej
należy grunt. Pisaliśmy już do
PKP. Na razie nie mamy odpowiedzi. Napiszemy znów.
Obawiam się tylko, że kolej
uzna, iż nie ma pieniędzy i
schody zamknie. Będziemy
starali się dogadać – zapewnia Marek Hawel.
– Panie burmistrzu, proszę
podejść poważnie do tego.
Schody częściowo należą do
nas, więc musimy zareagować – mówił Paweł Kowol,
przewodniczący rady miasta
21 września na sesji. (tora)

– To jest moje pismo i mogę
w nim przedstawiać swoje
racje. Jeśli pani Górecka chce
przedstawiać swoje racje, to
niech napisze pismo do redakcji. Opublikuję – mówi
Leszek Piątkowski. – Kiedy
byłem w radzie prosiłem
radnych wielokrotnie, ale
nigdy oﬁcjalnie, bo mi nie

Po szychcie
Leszek Piątkowski, jako
pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego lodowisko
jest częścią, podlega de facto
burmistrzowi. Marek Hawel
nie zamierza jednak ingerować w konﬂikt kierownika
z radnymi. – To co robi pan
Piątkowski po szychcie, to
jego sprawa. My jako urząd
miasta nie dotujemy tego pisma, nie kupujemy reklam,
ogłoszeń. Co nie znaczy, że
podoba mi się wszystko, co
znajduje się w tej gazecie.
Zadzwoniłem np. do pana
Piątkowskiego z uwagą, że
niesłusznie jego dziennikarz
napisał, iż na sesji o bezpieczeństwie jedzono tylko kanapki. Z tekstu wynikało, że
było to spotkanie towarzyskie, co jest moim zdaniem
krzywdzącą opinią – mówi
Marek Hawel.
To, że burmistrz odcina się
od pozazakładowej działalności Leszka Piątkowskiego,

nie powinno jednak oznaczać bagatelizowania tematu dostosowania budynku
urzędu miasta do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Za to burmistrz jest odpowiedzialny. – Zgadzam się.
Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Jeżeli np. w komisjach
ma brać udział osoba niepełnosprawna, to możemy
obrady prowadzić w urzędzie stanu cywilnego. Tam
są szyny, można nimi podjechać. A gdyby koniecznie
trzeba było dostać się na
górę, to jest schodołaz. Zgadzam się, że jego używanie
jest kłopotliwe. Wymaga
to pomocy osoby trzeciej.
Ale jeśli ktoś się uprze, to w
każde miejsce możemy go
przetransportować – mówi
Marek Hawel.
Trzeba chcieć
Czy Leszek Piątkowski
zdaje sobie sprawę z ograniczeń architektonicznych w
urzędzie miasta utrudniających wybudowanie windy?
– Windy może tak, trudno
mi powiedzieć, nie jestem
architektem. Ale na pewno
można zrobić platformę przy
schodach. I radni wiedzą o
tym. Zresztą co tam winda,
platforma, jak do urzędu nie
da się wjechać. Co z tego, że
jest podjazd, jak jest tak wąski, że można spaść podczas
skręcania wózkiem. Przebudowa podjazdu nie wymaga
aż takich nakładów. Powiem
tyle – trzeba chcieć – kończy
kierownik lodowiska.
Marek Hawel twierdzi,
że jest pomysł stworzenia
punktu obsługi klienta dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych w budynku
nr 3. – Jest to jednak rzecz
kosztowna. Przy naszych
kłopotach ﬁnansowych nie
chcę teraz prosić rady o pół
miliona zł na remont urzędu
– mówi burmistrz.
Tomasz Raudner

Długie godziny dyskusji, spór radnych między sobą i z burmistrzem na sesji

Spór o kawałek płotu
ku piłek w ogóle nie chciał
oddać.

Na pół gwizdka
Podwyższenie ogrodzenia powinno znacznie
ograniczyć
częstotliwość
wykopywania piłek poza boisko. Dlatego radni nie kwestionują płotu w ogóle. Części
składu nie podoba się kwota.
– Są inne potrzeby, np. plac
zabaw – uważa Jolanta Lis.
Romuald Gebel twierdzi, że
można zrobić ogrodzenie tańsze, np. rozciągnąć siatkę jaką
stosuje się do gry w siatków-

kę. Marek Hawel sprzeciwia
się prowizorkom. – Albo robimy to dobrze, albo wcale.
Nie można tego zrobić na pół
gwizdka. Mamy gwarancję
na ogrodzenie. I jeśli zrobimy
to chałupniczo, to stracimy tę
gwarancję i potem się może
to odbić negatywne. To teren
szkoły, gdyby to spadło, mielibyśmy problem – klaruje
burmistrz.
Jednak dołożą
Dyskusję na sesji 21 września zamknął wnioskiem
Paweł Kołodziej. Przewod-

niczący komisji rozwoju
postawił wniosek o przegłosowanie uchwały w kształcie
zaproponowanym przez burmistrza. Gdyby ten wniosek
padł, wtedy rada zajęłaby się
propozycją radnej Lis przekazania pieniędzy na plac
zabaw. Ale rada niewielką
większością wniosek poparła i boisko będzie miało podwyższony płot. Ogółem w
budżecie radni zabezpieczyli
na ten cel 9 tys. zł. Ostateczna
cena będzie znana, kiedy do
urzędu spłyną oferty wykonawców.
(tora)

10 gminy

MSZANA – Maria Trojan odznaczona przez

czas remontu zajęcia w szkole i salkach

organizacje rolnicze

Odnowią ośrodek kultury
dowany by spełnić przepisy
w tym zakresie. Oprócz tego
przejdzie kompleksową termomodernizację.
Wartość kosztorysowa tych
robót sięga 2 mln zł. Po przetargu kwota ta zapewne będzie niższa. Gmina postara
się o doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Ewentualny brak pomocy ze strony
WFOŚ nie przekreśli planów
modernizacji. – Wtedy zrealizujemy ją w całości z naszego budżetu. Pieniądze mamy
zarezerwowane – zapewnia
Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa.

W październiku zostanie ogłoszony przetarg
na termomodernizację
budynku Ośrodka Kultury w Skrzyszowie. Roboty być może rozpoczną
się jeszcze w tym roku.
Modernizacja obejmie wymianę instalacji elektrycznych, zabudowę klimatyzacji,
wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno–kanalizacyjnych oraz wymianę
kotłowni. Poprawione zostaną również warunki przeciwpożarowe,
częściowo
budynek zostanie przebu-

Zajęć
będzie mniej
Pierwsze roboty we wnętrzu budynku mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.
Uzależnione będą od woli
wykonawcy. Główne prace
wykonane zostaną po zimie
i zakończą się w roku przyszłym. Na czas remontu ośrodek będzie zamknięty. Część
dotychczasowych zajęć być
może zorganizujemy w szkole oraz w salkach katechetycznych. Trwają rozmowy
w tej sprawie – mówi Tatiana
Stopyra, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Godowie, które
zarządza ośrodkiem.

Order za pracę na rzecz wsi

Strażacy wyjadą tylko
do dużych zagrożeń
Remont ograniczy również
możliwości działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, której siedziba mieści się w
budynku ośrodka. – Podobnie
jak to było w przypadku kiedy
remontowano ośrodek w Gołkowicach tak i skrzyszowska
OSP w czasie remontu będzie
funkcjonować w bardzo ograniczonym zakresie. Strażacy
ruszą do akcji jedynie w przypadku dużego zagrożenia,
na przykład powodziowego,
kiedy ich pomoc będzie niezbędna – wyjaśnia Zbigniew
Radecki, komendant gminny
OSP w Godowie.
(art)

– Gminne placówki otrzymają doﬁnansowanie w ramach funduszu Euroregionu Silesia
MSZANA

Unĳne dotacje na regionalne
smakołyki i zajęcia sportowe
tym 2012 roku „Festiwalem
Śledzia”. Kolejne biesiady
zaplanowano na Wielkanoc
i Dzień Dziecka. W lipcu odbędzie się festyn „Lato w Pełni”. Zwieńczeniem projektu
będzie wydanie książki kucharskiej ze specjałami kuchni regionalnej. Cały koszt
projektu oszacowano na 26,5
tys. euro, doﬁnansowanie
wyniesie 85 proc. czyli 22,5
tys. euro.

Ponad 45 tys. euro wpłynie do gminy na realizację
dwóch gminnych projektów
zaplanowanych do przyszłorocznej realizacji.
Smacznie bez granic
Pierwszy projekt opracowali pracownicy Wiejskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Nosi on nazwę: „Fryčovice
– Mszana. Smaczności bez
granic” i rozpocznie się w lu-

GORZYCE

Na sportowo
Drugi dotowany projekt
jest autorstwa Gminnego
Ośrodka Sportu. W ramach
spotkań: „Razem w górach,
na łące i w wodzie” uczniowie mszańskich szkół i placówek z czeskiej Ostrawy,
wezmą udział w obozie narciarsko-snowboardowym w
Brennej. Zorganizowane zostaną Otwarte Mistrzostwa
Gminy Mszana w Pływaniu.

Na kwiecień zaplanowano
Turniej Piłki Nożnej o Nagrodę Przyjaźni, a na czerwiec
– Rajd Górski „Mszanioki” z
miejscowości Nydek w Czechach na szczyt Czantorii.
Projekt, którego całkowity
koszt to ok. 27,8 tys. euro, a
kwota doﬁnansowania (także 85 proc.) – 23,5 tys. euro,
zakończy się we wrześniu
2012 r.
(abs)

– Twórca strony internetowej Rogowa wie na co przeznaczy konkursową

nagrodę

Zrobił stronę, myśli o ﬁlmie

LUBOMIA

Maria Trojan odznaczona
została m.in. za pracę w
przeobrażaniu życia na wsi

szę się z niego, bo w ten sposób została doceniona moja
aktywność społeczna.
Pani Maria otrzymała
odznaczenie podczas uroczystości jubileuszowych 20-lecia Spółdzielczych Kółek
Rolniczych, które odbyły się
w Skrzyszowie.
(abs)

– Wybrali gminnego strażnika

Mieli strażnika,
teraz mają strażniczkę
W wyniku naboru na
wolne stanowisko w straży
gminnej wybrano 23–letnią
mieszkankę Marklowic Monikę Sobień.
Etat w lubomskiej straży
jest wolny od ponad dwóch
miesięcy, po tym jak z pracy
zrezygnował jeden z dwóch
strażników. By zapełnić wolny etat potrzebne były aż
dwa nabory. Do pierwszego
przystąpiło 9 kandydatów,
spośród których 7 spełniało
wymogi formalne. Z tej siódemki ani jeden nie przeszedł jednak testu i trzeba
było ogłosić kolejny nabór.
Do powtórnej rekrutacji

MSZANA

przystąpiło 7 kandydatów.
Tym razem test przeszły 3
osoby – z Lubomi, Syryni i
Marklowic. Komisja uznała,
że da szansę marklowiczance. Pracę w straży rozpoczęła 3 października. W związku
z tym, że do tej pory nie ma
doświadczenia na takim stanowisku w listopadzie przejdzie miesięczne szkolenie
dla strażników, które odbędzie się w Gdańsku.
– Zdecydowałem, że przyjmiemy tę osobę do pracy jeszcze przed kursem, żeby miała
okazję zapoznać się z gminą
– wyjaśnia Czesław Burek,
wójt Lubomi.
(art)

– Szkolenie z Funduszu Sołeckiego

Spotkanie liderów

FOT. ARTUR MARCISZ

Na ostatniej sesji rady gminy Gorzyce, radni podziękowali Marcinowi Szczyrbie z
Rogowa, który jest autorem
strony internetowej www.
rogow.pl. Witryna ta zdobyła drugie miejsce w konkursie „Najlepsza strona
internetowa” województwa
śląskiego. – Strona działa
już od 8 lat. W jej prowadzeniu pomagają mi mieszkańcy Rogowa. Czasem zdarza
się, że ich zapał jest nieco
słomiany, ale za każdym razem jakoś udaje mi się ich
zdopingować do tego by napisali jakiś artykuł czy newsa – mówi z przymrużeniem
oka Marcin Szczyrba, który
za drugie miejsce otrzymał
od organizatora konkursu
okazały puchar. Poza tym
administrator strony otrzymał również nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł.
– Za te pieniądze powstanie

„Za matczyny trud włożony
z wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów, za
kształtowanie w rodzinnym
domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych,
za niestrudzoną pracę w
przeobrażaniu życia na wsi,
rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystającą ze zdobyczy
współczesnej cywilizacji, za
autentyczne zaangażowanie
w upowszechnianie cnót
obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową
w środowisku wiejskim i
umiłowanie Ojczyzny” – za to
wszystko Maria Trojan, radna gminy Mszana otrzymała
„Order Serca Matkom – Wsi”.
Przyznał go Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych.
Pani Maria już w 1956 roku
została członkinią Kółka
Rolniczego w Połomi, gdzie
mieszka. W 1969 roku przejęła gospodarstwo po ojcu.
Od lat działa na rzecz lokalnej społeczności, udzielając
się m.in. w Kole Gospodyń
Wiejskich. – Ten order był dla
mnie wielkim zaskoczeniem
– mówi radna Trojan. – Cie-

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

SKRZYSZÓW – Na
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Marcin Szczyrba

ﬁlm o Rogowie. Myślę, że
pod koniec roku będzie gotowy – mówi pan Marcin.

Wyróżnienie w tej samej
kategorii otrzymała witryna
internetowa www.skrbensko.

republika.pl . Jej administratorami są panowie Henryk
Klyszcz i Jan Sporysz. (art)

W zorganizowanym 16
września w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w
Mszanie szkoleniu dotyczącym Funduszu Sołeckiego
wzięło udział 50 osób, wśród
nich sołtysi, członkowie rad
sołeckich oraz pracownicy
samorządowi. Na zaproszenie odpowiedzieli samorządowcy z Mszany, Świerklan,
Godowa, Gorzyc i Lubomi.
Podczas spotkania zapoznawali się oni także z tematyką
programu „Leader”, realizo-

wanego w Polsce od 2004 r.
Jego podstawowym założeniem jest aktywizacja lokalnych społeczności, instytucji
publicznych i przedsiębiorców w szeroko rozumiany
rozwój małej ojczyzny.
Program „Leader” jest ﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W Polsce jest
częścią Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
(abs)
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GORZYCZKI –

Od trzech lat wprowadzają u siebie ministerialne plany reformy. Nie wszyscy są z tego zadowoleni.

Zapowiedzi ministra
budzą w Gorzyczkach zdziwienie
Trzeci rok z rzędu wszystkie 6-latki, które traﬁły do
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach
poszły do I klasy. Dlatego zapowiedź ministra edukacji
o możliwości wycofania się
z planowanej reformy dotyczącej obowiązkowego wysłania od następnego roku
szkolnego dzieci 6-letnich
do I klas niemile zaskoczyła dyrekcję szkoły.
Zaufali
ministrowi
Szkoła w Gorzyczkach
to ewenement w powiecie
wodzisławskim. Jako jedyna od trzech lat tworzy

SKRZYSZÓW

osobne klasy pierwsze dla
6-latków, którzy zamiast do
przedszkola traﬁają, zgodnie z założeniami reformy
edukacyjnej, do szkoły
podstawowej. – Odważnie
zdecydowaliśmy się na
wprowadzenie tego modelu
szybciej niż w innych szkołach. Uważam, że dzieci na
tym nie tracą. Na pewno
bardziej się usamodzielniają, chociaż mają również
nieco więcej obowiązków –
mówi Stanisław Wujec, dyrektor ZS-P w Gorzyczkach.
Szkoła przygotowała specjalnie wyposażone klasy
dla młodszych pierwszoklasistów. – Szukaliśmy środ-

ków na ten cel. Specjalnie
wybudowaliśmy nowy plac
zabaw, by spełnić założenia
podstawy programowej dla
tych uczniów – podkreśla
Wujec. Nie ukrywa, że zapowiedzi minister edukacji
Katarzyny Hall, o opóźnieniu reformy budzą w nim
spore zdziwienie. – Zaufałem ministerstwu, które
teraz zaczyna się z tego wycofywać. Mam nadzieję, że
to tylko gra przedwyborcza.
Jeśli tak się jednak stanie to
będzie to dla nas pewien
kłopot – mówi dyrektor. W
przyszłym roku będzie mu
trudniej nakłonić rodziców
do kontynuowania progra-

mu. Bo skoro minister, która
forsowała program ma wątpliwości czy jest on słuszny i
go odsuwa w czasie, to i rodzice mogą mieć większe
wątpliwości.
Wybór
ﬁkcyjny?
Dyrekcja szkoły podkreśla, że do tej pory dobrze
współpracowało się jej z
rodzicami 6-latków. Dyrektor zapewniał, że nie mieli
oporu by wysyłać dzieci do
szkoły rok wcześniej niż
było to w zwyczaju. Traﬁły do nas jednak sygnały,
że niekoniecznie musiało
to być efektem dobrej woli

– Strażacy czekają na nowe auto

GORZYCZKI

gminie dotację celową na
zakup wozu w kwocie 200
tys. zł, zaś komendant 50 tys.
zł. – Samochód zostanie zakupiony do końca roku. W
przeciwnym razie stracilibyśmy obie dotacje – podkreśla
Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa. Lada moment zostanie więc ogłoszony przetarg na zakup auta.
Wiadomo, że będzie to średni wóz ratowniczo-gaśniczy z
napędem na 4 koła. Dotacja
pokryje tylko część kosztów

skradzionych głównie spod
placówek handlowych.
– Stojaki można odebrać
na komisariacie policji w
Rogowie. Wystarczy złożyć
pokwitowanie – mówi Joanna Paszenda, rzecznik wodzi-

Artur Marcisz

– Szkoła wesprze swoich partnerów

Od 29 września do 4 października w Kamieńcu
Podolskim na Ukrainie przebywała delegacja szkoły i
Urzędu Gminy w Gorzycach
(który współpracuje miastem
Kamieniec Podolski). – Byliśmy tam na zaproszenie
szkoły i miasta, które w tym
czasie organizowało imprezę
Historyczno-Kulturalny Festiwal Terra-Heroica „Ziemia
bohaterów”. To takie tamtej-

jego zakupu. – Takie auto
może kosztować nawet 700
tys. zł – mówi Kasperuk.
Na nowy wóz z niecierpliwością czekają strażacy. –
Obecny wóz skrzyszowskich
strażaków jest już mocno
wysłużony, pochodzi z 1983
roku. Dlatego mam nadzieję,
że nic nie stanie na przeszkodzie w zakupie nowego auta
– mówi Zbigniew Radecki,
komendant gminny OSP w
Godowie.

sze dni miasta – mówi Stanisław Wujec, dyrektor ZS-P
Gorzyczki. – Nie wypadało
pojechać w gości z pustymi
rękoma, dlatego postanowiliśmy zabrać ze sobą dary
– dodaje Wujec.
Do busa zapakowano przybory szkolne, zeszyty, kredki, długopisy, lektury oraz
używane monitory. Zostaną
przekazane uczniom Zespołu Szkół nr 13 w Kamieńcu.

Z kolei urząd gminy zabrał
sprzęt nagłaśniający, który
zostanie przekazany paraﬁi
administrującej katolicką katedrą. – Wielu ludzi, również
naszych rodaków mieszkających w Kamieńcu, potrzebuje pomocy. Mimo wielu
pozytywnych zmian bieda
jest jeszcze spora – przyznaje
Katarzyna Bugla, nauczycielka ZS-P w Gorzyczkach.
(art)

MARKLOWICE, MSZANA

Wybrano nowych ławników

(art)

Rada Gminy Mszana wybrała ławników do Sądu
Rejonowego w Wodzisławiu, którzy będą orzekać w
sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych oraz do Sądu
Okręgowego w Gliwicach,
do orzekania w sprawach
karnych. Ławnikiem Sądu
Rejonowego została Ewa
Pukowiec zaś Sądu Okrę-

Stojaki wrócą do właścicieli
POWIAT Kilka tygodni
temu policjanci z komisariatu w Rogowie złapali dwóch
wodzisławian podejrzanych
o kradzież stojaków rowerowych. Udało się odzyskać ok
80 stojaków rowerowych,

Przymusu nie było
– Z tego co kojarzę to tylko jedna matka sprzeciwiała się w tym roku wysłaniu
dziecka do klasy pierwszej. Właśnie dlatego, że
nie chcieliśmy jej zmuszać
to zaproponowaliśmy wy-

słanie dziecka do innego
przedszkola bo byłby to
jedyny sześciolatek w naszym przedszkolu. To nic
nadzwyczajnego. Również
u siebie mamy dzieci z innych przedszkoli, z Turzy
czy Gorzyc – odpowiada
Stanisław Wujec. Obecna klasa 6-latków liczy 13
uczniów. Mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną
salę, w której oprócz nauki
mogą się też bawić. Brakuje
osobnych ubikacji. – A były
obiecane – podkreśla matka. – Dzieci wszędzie chodzą z nauczycielem. Nigdy
same – odpowiada Wujec.

Zawieźli dary na Ukrainę

Przetarg na zakup wozu
strażackiego lada moment
O konieczności zakupu
nowego wozu bojowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skrzyszowie mówi się od
kilku lat. Urząd Gminy w
Godowie liczył, że na zakup
auta uda się pozyskać środki unijne, podobnie jak to
miało miejsce w przypadku
OSP Gołkowice. W końcu z
pomocą przyszła nie Unia,
a Województwo Śląskie i
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
Województwo przekazało

rodziców. „Zostaliśmy zmuszeni do wysłania dzieci do
I klasy. W przeciwnym razie dyrekcja powiedziała,
że możemy poszukać oddziału przedszkolnego w
innym przedszkolu na terenie gminy” – pisze w liście
do redakcji mama 6-latka,
która chce zachować anonimowość.

sławskiej policji. Policjanci
proszą by przed udaniem się
na komisariat skontaktować
się z dyżurnym komisariatu
w celu ustalenia godziny, w
której można przyjść odebrać stojak.
(art)

gowego – Władysław Bielasiński. Podobną procedurę
wyboru przeprowadzono w
Marklowicach. Tu na ławnika Sądu Rejonowego została
wybrana Joanna Pająk, zaś
Sądu Okręgowego – Tadeusz
Adamczyk.
Ławników sądowych na kolejne cztery lata: 2012 – 2015
trzeba wybrać do 31 paździer-

nika. Kandydatów na ławników mogli zgłaszać prezesi
właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne
i zawodowe, z wyłączeniem
partii politycznych, oraz
co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
(abs)

DROGA WOLNA
LUBOMIA

MSZANA Z dwumiesięcznym opóźnieniem
oddano do użytku wiadukt na ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Ruch na wiadukcie wybudowanym nad autostradą A1 odbywa się od poniedziałku 26 września. Do tej pory samocho-

– Przetarg na rurę, którą popłynie raciborska woda

ogłoszony

Urząd Gminy w Lubomi
w piątek 30 września ogłosił
przetarg na budowę rurociągu, którym gmina będzie zasilana w wodę z Raciborza.
– Zbieranie ofert potrwa trzy
tygodnie – mówi Czesław Burek, wójt Lubomi.
Budowa rurociągu jest ściśle związana w budową zbior-

nika Racibórz Dolny. Część
zbiornika powstanie bowiem
na terenach, gdzie obecnie
znajdują się studnie głębinowe, z których gminny Zakład
Wodociągowo-Kanalizacyjny
czerpie wodę. Tym samym
gmina rezygnuje z własnych
ujęć wody na rzecz zasilania
zewnętrznego. Wartą 20 mln

inwestycję w ramach odszkodowania sﬁnansuje Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach.
Budowa rurociągu powinna ruszyć jeszcze w tym roku.
W sumie rurociąg będzie miał
długość ponad 11 km. Woda
powinna popłynąć w maju
2013 r.
(art)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Woda z Raciborza za półtora roku

dy poruszały się bajpasem wykonanym przez
Alpine. Kilka miesięcy temu pojawiła się także
sygnalizacja świetlna ograniczająca przepustowość przejazdu. Oczekiwanie na przejazd
trwało kilka minut.
(raj)

12 gminy
GODÓW
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– Poszkodowani spotkali się z nadzorującymi budowę

Przedstawiciele inżyniera kontraktu, sprawującego
nadzór nad budową autostrady A1 27 września w
siedzibie Urzędu Gminy
w Godowie. spotkali się z
mieszkańcami Skrzyszowa.
Oprócz kilkunastu mieszkańców ulicy 1 Maja w
Skrzyszowie oraz przedstawicieli urzędu gminy obecni byli przedstawiciele ﬁrmy
Lafrentz, sprawującej nadzór inwestorski nad budową
A1. Konkretów na spotkaniu
padło niewiele.
W czasie dyskusji z mieszkańcami najwięcej emocji
dostarczała sprawa uszkodzeń budynków mieszkalnych przy ulicy 1 Maja w
Skrzyszowie. Ich właściciele uważają, że budynki niszczeją wskutek ciężkiego
transportu, który zamiast korzystać z drogi technologicz-

GODÓW

nej, masowo zajeżdża drogi
lokalne, głównie powiatowe. – Wykonawca posiada
zgody od włodarzy gmin i
powiatu na użytkowanie
dróg. Powstałe w związku
z ich użytkowaniem szkody
zobowiązany jest naprawić
wykonawca autostrady, ale
na straży wyegzekwowania
tego obowiązku stoi administrator drogi – podkreśla
Piotr Kuciak, inżynier kontraktu. – No tak, ale przed
rozpoczęciem inwestycji
było mówione, że te drogi
będą używane rzadko, a nie
w ilości kilkuset ciężarówek
dziennie – zaoponował Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa.
Zdaniem przedstawicieli
inżyniera kontraktu możliwości uzyskania odszkodowania na pewno będą mieć
te osoby, których domy zo-

stały zinwentaryzowane.
Inwentaryzacja objęła jednak tylko budynki położone
najbliżej autostrady. – Inni
mogli sami wystąpić o inwentaryzację – mówi Jerzy
Ujma z ﬁrmy Lafrentz. – Ale
skąd ludzie mieli wiedzieć o
tym, że będzie taki ruch ciężarówek? – pyta radny Stanisław Tatarczyk.
– Jeśli odczuwaliście utrudnienia to trzeba było interweniować już na początku
– odpowiada Ujma.
– W domu wszystko miałem pokryte panelami i tapetami. Pęknięć nie było więc
widać. Dopiero jak z komina zaczęło się dymić i omal
się nie potruliśmy to zorientowałem się, że coś jest nie
tak – podkreśla Henryk
Herman. Przedstawiciele
nadzoru budowy przyznają,
że tego typu sprawy będzie

– Kiedy ulica Szybowa i Wiejska będą przejezdne?

FOT. ARTUR MARCISZ

Mieszkańcom sąsiadującym
z autostradą pozostaje sąd

Jerzy Ujma (trzeci od lewej) przyznał, że wiele poruszonych spraw będzie trudnych do rozwiązania.
Obok Tomasz Kasperuk, wicewójt Godowa i poseł Krzysztof Gadowski.

trudno zakończyć zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców. – Brak inwentaryzacji
powoduje, że stanu obecnego budynku nie ma z czym
porównać – wyjaśnia Je-

rzy Ujma. – A my jesteśmy
strażnikami pieniędzy budżetowych – dodaje Kuciak.
– Trzeba sprawę postawić
jasno i uczciwie. Podnoszone sytuacje nie są proste do

rozwiązania i pewnie część
z nich traﬁ do sądu – zauważył obecny na spotkaniu poseł Krzysztof Gadowski.
Artur Marcisz

GORZYCE

Problem z wiaduktem na Podbuczu Wozy strażackie jeszcze
Trwają właśnie procedury
odbiorcze wiaduktu na ul.
Szybowej w Krostoszowicach.
– Wiadukt będzie przejezdny
w najbliższym czasie – mówi
Dorota Marzyńska, rzecznik
katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy
dokładnie, nie wiadomo.
Podbucze odcięte
bo wiadukt opada
Otwarcie Szybowej oznacza
spore zmiany w przyzwyczajeniach komunikacyjnych
mieszkańców Krostoszowic i
Podbucza. – Zgodnie z przyjętym projektem organizacji
ruchu oddanie do użytku
wiaduktu na Szybowej wiązać się będzie z jednoczesnym zamknięciem ulicy
Olszyńskiej – przypomina
Mariusz Adamczyk, wójt

GODÓW

Godowa. Rodzi to spory problem przede wszystkim dla
mieszkańców niewielkiego
Podbucza. Szczególnie tych
najmłodszych. Zostanie im
odcięta jedyna droga prowadząca do szkoły. W dalszym
ciągu zamknięty pozostaje
bowiem przejazd przez ulicę
Wiejską. Wiadukt, pod którym przebiega ta ulica miał
być otwarty już dawno, ale
nieoczekiwanie obiekt zaczął
się zapadać, przez co prześwit
pod nim jest mniejszy niż zakładano. Drogowcy głowią się
jak temu zaradzić. – Rzeczywiście mamy problem z tym
obiektem – przyznaje Piotr
Kuciak, inżynier kontraktu z
ﬁrmy Lafrentz, nadzorującej
budowę autostrady A1. Plotki
z placu budowy wieszczą, że
w tym roku nie ma szans na to
by droga pod wiaduktem była

przejezdna. Inżynier kontraktu twierdzi, że niekoniecznie.
– Staramy się by Wiejska była
przejezdna jeszcze w tym
roku – mówi Kuciak. Bardziej optymistyczne nastroje
panują u inwestora. – Wiejska będzie przejezdna w październiku tego roku – twardo
deklaruje Dorota Marzyńska,
rzecznik prasowy katowickiego oddziału GDDKiA.
Gmina dowiezie
uczniów autobusem
Mimo tych problemów
dzieci z Podbucza będą miały zagwarantowany dojazd
do szkoły w Krostoszowicach
autobusem wynajętym przez
gminę. – Na pewno nie zostawimy uczniów bez dowozu
do szkoły – zapewnia Tomasz
Kasperuk, zastępca wójta Godowa.
(art)

– Chcą zbudować siłownię na powietrzu

Przy boisku planują kolejną atrakcję
Urząd Gminy w Godowie
złożył wniosek o doﬁnansowanie do mikroprojektu
„Aktywny wypoczynek –
wzmacnianiem kontaktów
transgranicznych”. Przewiduje on, że w Godowie, przy
boisku Olzy powstanie tzw.
zewnętrzna siłownia czyli
miejsca ćwiczeń na otwar-

tym powietrzu. Będzie ona
stanowić uzupełnienie ścieżek rowerowych i szlaku turystycznego, przebiegającego
przez Godów. W ramach
inwestycji miałby zostać
również zamontowany monitoring obiektu oraz grill
zewnętrzny.
Wartość projektu to niespeł-

na 30 tys. euro. Gmina liczy,
że 85 procent tej kwoty uda
się pozyskać ze środków Unii
Europejskiej. Kolejne 10 procent miałby dołożyć budżet
państwa. To czy gmina pozyska środki okaże się jeszcze
w październiku, kiedy zostaną ogłoszone wyniki naboru
do konkursu.
(art)

do akcji wyjeżdżają

Celowo w tytule nie napisaliśmy, że wozy używane
przez strażaków z jednostek gminy Gorzyce to
złom. Bo strażacy – rzecz
jasna nie tylko z Gorzyc
– o swoje wozy dbają jak
nikt inny. I mimo, że auta
są mocno leciwe to ciągle
są sprawne i w całkiem
przyzwoitym stanie. Ale
problem jest. Zauważają go sami strażacy. Jerzy
Glenc, komendant gminny

GORZYCE

OSP zwraca uwagę na konieczność przeznaczenia
w przyszłości większych
pieniędzy na ochronę przeciwpożarową. – Mamy coraz starszy sprzęt – mówi.
Zauważa to także radny
Grzegorz Student, który
również jest strażakiem.
– Większość wozów ma po
30 lat, niektóre 20. Ja nie
wiem czy spośród nas radnych ktoś jeździ tak starymi samochodami. Ostatni

nowy wóz został zakupiony
20 lat temu dla OSP Uchylsko. W zasadzie od 12 lat w
parku samochodowym nic
się nie zmieniło. W końcu
może się zdarzyć, że jakiś
wóz nie dojedzie na miejsce
akcji ze względu na awarię
– podkreśla Student.
Na razie problem został
tylko zasygnalizowany i decyzji żadnych nie podjęto.
(art)

– Strażacy mają problem z leciwymi wozami

Wyślĳ e–pocztówkę nowej
strony internetowej Gorzyc
Pod koniec września strona internetowa Urzędu Gminy w Gorzycach zmieniła
swój wygląd. – Został on dostosowany do pory roku –
wyjaśnia Piotr Oślizło, wójt
Gorzyc. Zamiast dominującej do tej pory zieleni postawiono na kojarzące się z
jesienią kolory w odcieniach
brązu. Strona wygląda w
efekcie na świeższą.
A to nie jedyna nowość.

Od teraz można z niej wysyłać e–pocztówki. Na czym
to polega? Po prawej stronie
witryny znajduje się specjalny odnośnik „e–kartki”.
Wystarczy kliknąć w niego i
wyświetli się 13 pocztówek,
tematycznie związanych z
każdym sołectwem gminy i
czeskim miastem Bohumin.
Pocztówki te – tyle że tradycyjne, papierowe – powstały
w ramach projektu unijne-

go realizowanego wspólnie
przez Gorzyce i Bohumin.
Klikając na wybraną kartkę
wyświetlą się pola, w których można napisać treść
np. życzeń, adres mejlowy
nadawcy, jego nazwę, oraz
nazwę i adres mejlowy odbiorcy. Wypełniona w ten
sposób kartka jest gotowa
do wysłania.
(art)
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RYDUŁTOWY

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego zyskał efektowną, kolorową iluminację

Świeci jak nigdy,
zużywa tyle co czajnik
Od wieczora 29 września
ponad stuletni budynek urzędu stanu cywilnego mieni
się wieczorami kolorowym
światłem. To zasługa iluminacji ufundowanej miastu
przez ﬁrmę Vattenfall. Uruchomienie oświetlenia miało uroczystą oprawę. Władze
miasta, przedstawiciele ﬁrmy, radni, także dziesiątki
mieszkańców przeszli w korowodzie sprzed Przedszkola
nr 3 ulicami osiedla Orłowiec
do budynku. Korowodowi
przewodniczyły podświetlone tancerki zespołu, przygrywała też Orkiestra Dęta
KWK Rydułtowy – Anna.
Potem Krzysztof Jędrośka,

sekretarz miasta mówił, że
specjalnie zdecydowano się
na taką oprawę, aby jak najwięcej ludzi ściągnąć na uruchomienie iluminacji.

Niewiele prądu
Wstęgę przecięli Kornelia
Newy, burmistrz miasta, Marek Kleszczewski, dyrektor
operatora Systemu Dystrybucyjnego Vattenfall i Adam
Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego.
– Cała iluminacja zużywa
mniej prądu, niż urządzenie,
które każdy ma w domu,
czyli czajnik elektryczny.
49 punktów świetlnych zużywa mniej niż półtora ki-

lowata energii – mówi dyr.
Kleszczewski. – Tak pięknie,
jak dziś zabłysnął ten budynek, tak pięknie rozbłysnęły
Rydułtowy i jest to ogromna
zasługa pani burmistrz. Jako
mieszkaniec Żor powiem, że
zaczynam troszkę zazdrościć
– komplementował Adam
Zdziebło. Na zakończenie
wystąpiła grupa Singers.

Pod nadzorem
konserwatora zabytków
Budynek, w którym obecnie mieszczą się Urząd Stanu
Cywilnego, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Miejski
Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych to Willa Radli-

Ze sceny przemawiali Kornelia Newy, burmistrz Rydułtów, Marek Kleszczewski, dyrektor Operatora
Systemu Dystrybucyjnego Vattenfall i Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego

ka. Franciszek Radlik (1862
– 1920) był wieloletnim dyrektorem kopalni Charlotte w
Rydułtowach. Polecił wznieść
ten budynek. Był jego domem. Po śmierci Franciszka
Radlika do wojny mieszkali
w nim kolejni dyrektorzy. Po
wojnie budynek stał się domem naukowca. Nikt w nim
nie mieszkał. Budynek był
otoczony wysokim murem.
Towarzyszyła mu aura tajemniczości. Zjeżdżali do niego
ówcześni prominenci, m.in.
Józef Cyrankiewicz, premier
w czasach Polski Ludowej.
Potem w budynku mieściło
się przedszkole. W latach 90.
Willa Radlika została przeka-

tów. Co prawda sam budynek
nie jest zabytkiem, ale znajduje się w streﬁe ochrony konserwatorskiej. Uruchomienie
poprzedził szereg prób – wyjaśnia Antoni Zdzienicki,
właściciel ﬁrmy.

Co najmniej 30 lat
Do oświetlenia użyto 49
punktów świetlnych, z czego 42 to nowoczesne lampy
ledowe. Mogą świecić na
każdy kolor, w zależności
od zaprogramowania. Barwy mogą być stałe, bądź się
zmieniać. Żywotność instalacji obliczona jest co najmniej
na 30 lat.

W korowodzie grała Orkiestra Dęta KWK
Rydułtowy

Na zakończenie wystąpił zespół Singers

Iluminacja w Rydułtowach zmienia kolory

zana miastu. W 2006 roku zakończył się remont. Ostatnie
trzy miesiące trwały prace na
budynku i w jego obejściu,
związane z uruchomieniem
iluminacji. Władze miasta
zdecydowały naprawić elewację zewnętrzną ze szkód
górniczych. Zakład Gospodarki Komunalnej przebudował murek od strony ul.
Raciborskiej. Jednocześnie
ekipa podłączyła obiekt do
kanalizacji. Zaś ﬁrma Zdzienicki na zlecenie Vattenfalla
wykonała samą iluminację. –
Było to spore przedsięwzięcie
prowadzone pod nadzorem
konserwatora zabytków, zaprojektowane przez architek-

Dziesiątki rydułtowików dołączyły do korowodu

Do muzyki górników tańczył zespół Sukces

(tora)

14 zapowiedzi
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7 - 9 października godzina 17.00

7 - 9 października godzina 19.00

KUBUŚ I PRZYJACIELE

O PÓŁNOCY W PARYŻU

Pewnego leniwego dnia w Stuwiekowym Lesie Kubuś wybiera się
na poszukiwanie ukochanego miodku. Jako że jego rozumek nie
jest zbyt wielki, przekręca znaczenie wiadomości, którą zostawił mu
Krzyś..

Inez (Rachel McAdams) i Gil (Owen Wilson) przybywają do światowej stolicy romansu, by zaplanować
ślub. Jednak wierność zakochanych zostanie wystawiona na próbę, gdy na ich drodze pojawią się wyraﬁnowany znawca sztuki Paul (Michael Sheen) oraz tajemnicza i zmysłowa muza Adriana (Marion Cotillard),
a po czarujących zakątkach Paryża zacznie oprowadzać ich sama Carla Bruni

Cena biletu na seans wynosi 10 zł. Kasa Wodzisławskiego Centrum Kultury czynna: poniedziałek – piątek 8.00 -16.00 oraz na godzinę przed każdym seansem ﬁlmowym.

RYDUŁTOWSKIE OWADY

BAJECZNE SOBOTY

do 10 października, Rydułtowy
Galeria za drzwiami biblioteki miejskiej zaprasza do oglądania
wystawy fotograﬁcznej Piotra Fojcika „Rydułtowskie owady w
obiektywie”. Piotr Fojcik jest rydułtowianinem, który fotografuje
od 30 lat. Prawie wszystkie zdjęcia powstały na terenie Rydułtów. Żadne nie zostało zainscenizowane ani podane manipulacji
w programie graﬁcznym poza wykadrowaniem oraz drobnymi
korekcjami. – Mam nadzieję, że ta wystawa przyczyni się, w
większym lub mniejszym stopniu, do poszanowania i ochrony
przyrody – mówi Piotr Fojcik.
(tora)

8 października, Rydułtowy
Biblioteka rozpoczyna cykl zajęć dla dzieci „Bajeczne soboty”. Zajęcia będą się odbywać co sobotę w godz. 10.00 – 12.00, pierwsze
8 października. Bibliotekarze zapraszają wszystkie dzieci, proszą
jednocześnie o przyniesienie jesiennych liści.

O TATRACH W BIBLIOTECE

WARSZTATY W BABSKIM GRONIE

(tora)

MUSICAL „HELLO DOLLY”
8 października, Skrzyszów
Ośrodek Kultury w Skrzyszowie zaprasza do wyjazdu na musical
„Hello Dolly” z Grażyną Brodzińską w roli głównej. Musical zostanie pokazany w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Wyjazd o godz.
16.45. Koszt biletu wraz z przejazdem to 55 zł. Informacje i zapisy
pod nr tel. 32 472 64 17.
(art)

ROCK TRENDY 7 – PIERWSZE ROZSTRZYGNIĘCIA

15 października, Wodzisław
Wodzisławskie Centrum Kultury organizuje drugą odsłonę projektu ALE!BABKI! To seria ciekawych warsztatów dla pań. 15 października tematem będzie „ﬁlcowanie z pomysłem”, 5 listopada
scrapbooking czyli sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania
albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Natomiast 17
grudnia panie będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie
tworzenia ozdób świątecznych. Poza tym przewidziane są dodatkowe atrakcje. Opłata za udział w warsztatach wynosi 30 zł.
Zajęcia odbywają się w soboty o godz. 11.00.
(raj)

URODZINY KSIĄŻKOWEGO MISIA
15 października, Rydułtowy
Biblioteka zaprasza najmłodszych czytelników na urodziny Misia książkowego. Impreza rozpocznie się o godz. 10.00. Liczba
miejsc ograniczona. Aby skorzystać, należy wcześniej zgłosić się
do książnicy po darmowe wejściówki.
(tora)

FESTIWAL FITNESS

Do 10 listopada, Wodzisław
W ﬁlii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu (budynek SP 10, os. XXX-lecia) oglądać można wystawę
fotograﬁi pt. „Moje wędrówki”. Jest to swoista wycieczka po najpiękniejszych zakątkach Tatr, a także po południowo-zachodniej
części województwa śląskiego. Autorem zdjęć prezentowanych
na wystawie jest Dominik Podsiedlik, fotograf amator. Wystawę
zorganizował Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu. Można ją oglądać do 10 listopada.
(tora)

JESIENNE KONCERTY ORGANOWE
Do 23 października, Wodzisław
Po raz czwarty w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny odbędą się koncerty w ramach kolejnej edycji międzynarodowego festiwalu pn. Jesienne Koncerty Organowe. W tym
roku koncerty rozpoczynać się będą o godz. 18.30. Cena biletów 10 zł. Koncert, który odbędzie się 9 października jest wyjątkowo bezpłatny, uświetnia bowiem 100-lecie paraﬁi WNMP. 9
października zagra Joachim Grubich z Krakowa. W programie
m.in. J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, F. Liszt. 16
października wystąpi Humberto Salvagnin (São Paulo/Genewa).
W programie m.in. J. S. Bach, M. E. Bossi, F. Peeters. 23 października będzie można posłuchać Beppino Delle Vedove (Udine, Włochy). W programie m. in. F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms,
M. Reger.
(red)

MAMY ROBIĄ TEATR
4 października, Wodzisław
Projekt „mamTEATR” to propozycja dla aktywnych kobiet. Do
teatru mogą zapisać się kobiety, które mają ochotę zrobić coś
ciekawego. Niekoniecznie mamy, choć organizatorzy liczą głównie na nie. Zajęcia poprowadzi instruktorka teatralna Dorota
Krawczyk. Będą się odbywały we wtorki w godz. 16.00 – 18.00 w
Wodzisławskim Centrum Kultury. Zespół będzie się kształtował
przez cały październik, więc będzie można do niego dołączyć w
kolejne wtorki miesiąca. Opłata za zajęcia – 25 zł miesięcznie.
Istnieje możliwość przyjęcia ok. 15 uczestniczek.
(raj)

KREATYWNA KRAINA MALUCHA
6 października, Wodzisław
Wodzisławskie Centrum Kultury proponuje zajęcia artystyczne
dla dzieci od 2 do 3 roku życia. Projekt „Kreatywna Kraina Malucha” to spotkania z najmłodszymi w każdy czwartek od godz.
10.00 do 11.00. Istnieje możliwość przyjęcia około 10 dzieci.
Zajęcia są płatne. Miesięczny koszt wynosi 30 zł. W programie
przewidujemy zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, różnego
rodzaju zabawy edukacyjne i wiele innych. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są w WCK pod nr tel.
(raj)
32 455 48 55.

8, 15 października, Pszów
Poznaliśmy 10 zespołów zakwaliﬁkowanych do eliminacji tegorocznego festiwalu Rock Trendy. 8 października na scenie MOK Pszów
zagrają Materia, Absynth, Latimeria, Mad Middle Fingers, Raymount X, Intoxicated, Le Fleur, Tzar, Fist of Heaven, Gif Noise. Na rezerwie czekają zespoły DeZeteL, Imperial Sin, Ossa, Black Sun i The
G[H]OST. Jeśli któryś z ﬁnalistów zrezygnuje, jego miejsce zajmie
automatycznie pierwszy z listy rezerwowych. Nagrodą za I miejsce w eliminacjach jest zagranie na głównym koncercie festiwalu
Rock Trendy 2011 wraz z zespołem KAT (na zdj.) 15 października,
dodatkowo 3 sześciogodzinne sesje nagraniowe w Studiu Izabelin
Andrzeja Puczyńskiego.
Przesłuchania eliminacyjne potrwają od godz. 14.30 do około
godz. 19.00. Potem zagrają Silver Samurai oraz czeski Cover Band
AC/DC. Bilety kosztują 10 zł w przedsprzedaży i 15 zł w dniu koncertu. Bilety na koncert ﬁnałowy kosztują odpowiednio 20 i 30 zł.
Wejściówki można kupować w siedzibie MOK przy ul. Traugutta
1 w Pszowie, w kiosku Kolporter na pszowskim dworcu autobusowym, w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks przy ul. Strzelców
Bytomskich 9a) w Sklepie Muzycznym „Rondo Music” przy ul. Wodzisławskiej 56 w Rybniku, w Wodzisławskim Centrum Kultury przy
ul. Kubsza 1 oraz w Pawilonie Muzycznym „Zygmunt” przy ul. Wrocławskiej 19a w Jastrzębiu. Można je również nabyć przez internet
wysyłając e-maila na adres mokpszow@mokpszow.pl w tytule Rock
Trendy 7 a w treści nazwisko i imię osoby kupującej bilet (albo lista
(tora)
osób).

SPOTKANIE EMERYTÓW
11 października, Mszana
Związek Emerytów i Rencistów zaprasza na comiesięczne spotkanie przy kawie. Odbędzie się ono 11 października. Początek o
godz. 16.00.
(raj)

COMBER Z TEŚCIAMI
15 października, Gorzyce
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach zaprasza na „Comber z Teściami”. Imprezę poprowadzi Szymon Kusarek. Organizatorzy
zapewniają śląskie jadło i dobrą zabawę. Początek o godz.
18.00. Koszt 30 zł od osoby. Wpłaty do 11 października.
(art)

15 października, Racibórz
Zbliża się kolejna edycja Raciborskiego Festiwalu Fitness. Na
imprezę zapraszają wszystkich fanów oraz miłośników ﬁtness
ﬁrma RECREO Krzysztof Pakulec oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Rozpoczęcie o godzinie 15.00. Lekcje podczas
festiwalu poprowadzą instruktorzy z najlepszych szkół ﬁtness w
Polsce oraz Czechach.
Wygraj podwójną wejściówkę na Raciborski Festiwal Fitness.
Aby wziąć udział w konkursie wyślij SMS z preﬁksem NRG, swoim imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania oraz odpowiedzią na pytanie na numer 7101 (koszt 1 zł + VAT). Pytanie:
czy aerobik to zestaw ćwiczeń, opierających się na bardzo intensywnej wymianie tlenowej? Przykładowy SMS: NRG Jan Kowalski Racibórz Tak. Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku 10
października do godziny 12.00. Zwycięzca o wygranej zostanie
poinformowany telefonicznie.
(red)

RODZINNE SPOTKANIA Z TEATREM
30 października, Wodzisław
To cykl comiesięcznych spektakli przygotowanych z myślą o najmłodszych widzach i ich rodzicach. Przedstawienia odbywają się
w każdą, ostatnią niedzielę miesiąca na scenie Wodzisławskiego
Centrum Kultury. 30 października, godz. 16.00 spektakl pt. „Król
Żaglonosy” Teatru Supełek z Rybnika. Cena biletu: 7 zł dzieci, 10
(raj)
zł dorośli.

FENIKS
7,8,9 październia, godzina 17.00

PAN POPPER I JEGO PINGWINY
Komedia rodzinna z Jimem Carreyem w roli biznesmena, który
dziedziczy sześć pingwinów i zmuszony zostaje przekształcić
swój luksusowy apartament w… zaśnieżoną arktyczną atrakcję.

7,8,9 października, godzina 19:00

KRET
Odkąd Paweł (Szyc) rozkręcił wraz z ojcem Zygmuntem (Dziędziel) wspólny interes, jego rodzina zaczyna coraz optymistyczniej patrzeć w przyszłość. Ich marzenia o dostatnim życiu
przekreśla pewnego dnia artykuł, który godzi w dobre imię
Zygmunta. Z dnia na dzień współpracownicy Pawła odwracają się od niego, a małżeństwo z Ewą (Czerwińska) przeżywa
poważny kryzys. Paweł zrobi wszystko, żeby odkryć prawdę i
oczyścić ojca z zarzutów.
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za lisem w Krostoszowicach

REGION

Myśliwy ze złomem to jest ktoś

Lisią kitę przejął
22-latek z Jastrzębia

WODZISŁAW

Dzielą się na normalnych i tzw. selekcjonerów.
„Normalny”, to w terminologii myśliwskiej myśliwy
po podstawowym kursie,
który nie może strzelać do
samców zwierzyny płowej,
np. saren, jeleni czy danieli.
Taki przywilej przynależy
właśnie selekcjonerom, ale
jak mówią sami zainteresowani, żeby nim zostać trzeba
zdać egzamin trudniejszy od
matury. W Kole Łowieckim
„Róg” jest dziś 37 myśliwych
z takimi uprawnieniami.
9 tysięcy hektarów do
zagospodarowania
Świętujący 60-lecie działalności „Róg” swoją siedzibę
ma w Katowicach, ale jego
obszarem działania są tereny od Wodzisławia, przez
Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko, Łaziska, aż pod czeską
granicę. Koło gospodaruje w
sumie na ponad 9 tysiącach
hektarów. Obecnie należy
do niego 49 osób (sami mężczyźni, choć w historii koła
odnajdujemy jedną kobietę
– myśliwego, którą fachowo
określa się Dianą) 6 kandydatów przygotowuje się do
roli myśliwego.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Organizatorem Hubertusa,
który miał miejsce 1 października, było Stowarzyszenie
Hodowców i Miłośników
Koni „Mustang” z Krostoszowic. Gonitwę zorganizowano
na polu państwa Marcolów,
natomiast samą imprezę na
ternie ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie
przy boisku miejscowego
Interu. Gonitwę za lisem wygrał 22-latek Szymon Migło
z Jastrzębia-Zdroju na koniu
Emir. – Udało się złapać kitę
bardzo szybko, co mnie bardzo cieszy. Jeździectwo to
moja pasja, której się oddaję
od 7 lat – mówi zwycięzca,
który odebrał okazały puchar. Dyplomy traﬁły także
do pozostałych uczestników
imprezy. Potem była wspólna
zabawa. – Takie imprezy jak
Hubertus to dla nas powrót
do tradycji. Dlatego też po
zakończeniu gonitwy siadamy, by wspólnie pośpiewać.
Nie odtwarzamy muzyki, ale
gramy sami. Jest akordeon i
gitara. Ludzie to doceniają
i myślę, że na zakończenie
sezonu jeździeckiego bawią
się dobrze – mówi Gerwazy
Mikułka, prezes Stowarzyszenia „Mustang”.
(raj)

Nietypowa odznaka
Najstarszym myśliwym
w „Rogu” jest 77-letni Zdzisław Czarkowski, przez 18
lat łowczy koła, a przez 10
– jego wiceprezes, odznaczony „Złomem”, czyli najwyższym odznaczeniem
łowieckim w Polsce. „Złom”
to, ustanowiony w 1929
roku, honorowy żeton zasługi, wykonany na kształt
gałązki igliwia, takiej samej,
którą wkłada się upolowanej zwierzynie do pyska, zaś
myśliwemu, który ją ustrzelił – za piórko kapelusza.W

Szymon Migło (z prawej) był najszybszy

– Na rehabilitację Kamila zebrano ponad 2600 zł

Motocykliści wsparli
chorego żużlowca

Kamilowi podczas imprezy towarzyszyła dziewczyna, brat i
mama

gają mi zupełnie obcy ludzie.
To wspaniałe – mówi Kamil,
który zapewnia, że wróci na
tor i będzie rywalizował z najlepszymi.
Wynik nie najważniejszy
Zanim doszło do męsko-żeńskiej rywalizacji na boisku
miłośnicy jednośladów przejechali kawalkadą przez miasto. Do Wodzisławia zjechało
ponad 150 motocyklistów z
całego regionu. – Zaskoczył
mnie tak pozytywny odzew
tych ludzi – mówi Mirosław
Kozielski, jeden z organizato-

Licytacja kasku i medalu
Jednym z punktów festynu
była licytacja. Licytowano
m.in. kask, złoty medal i koszulkę Mistrza Świata Piekarzy
i Cukierników w Kolarstwie,
czapkę Antoniego Lindberga
– czarnoskórego żużlowca rybnickiego klubu. – Był także tort
w kształcie piłki – mówi Sylwia
Wleklińska. Podczas imprezy
zebrano 2642 zł. Pieniądze
traﬁły do Kamila, któremu
podczas imprezy towarzyszyła dziewczyna, brat i mama.
Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku wraz
z motocyklistami zrzeszonymi wokół ﬁrmy Damir Team i
Piekarnia Kozielski.
(raj)

W uroczystości 60-lecia Koła Łowieckiego „Róg” wzięli także
udział sympatycy myślistwa. Na zdjęciu sympatyk koła Eugeniusz
Paloc dmie w róg myśliwski. Od lewej: łowczy koła – Marian
Materzok, prezes zarządu – Jan Suchorończak i wiceprezes
Eugeniusz Brzemia.

swoim zbiorze trofeów myśliwskich pan Zdzisław ma
114-kilogramowego dzika.
Mężczyzna śmieje się, że
aby zostać myśliwym trzeba
mieć miękkie serce i twardą
pupę. – Ciamajda na pewno nie może być myśliwym
– mówi – bo w lesie, albo na
polowaniu jeszcze gdzie polezie i zrobi krzywdę sobie,
albo innym.
Bóg i car
Bogiem i carem w kole
łowieckim jest jego łowczy.
W „Rogu” funkcję tę pełni
dziś Marian Materzok. To
on nadzoruje limity zwierząt do odstrzału, planuje
liczbę zbiorowych polowań
myśliwych, zajmuje się papierkową robotą. W sezonie
łowieckim 2011/2012 (sezon
rozpoczyna się 1 kwietnia, a
kończy 31 marca roku następnego) „Róg” może odstrzelić 111 saren, 92 dziki
i 150 lisów. Od 1997 roku
myśliwi nie odstrzeliwują
kuropatw i zajęcy, których
populacja jest zagrożona.
Myśliwi zapytani o to, czy

to drogie hobby, odpowiadają z uśmiechem: „podobnie
jak wędkarstwo”. Wszystko
zależy od zasobności kieszeni danej osoby. Strzelbę
można kupić bowiem już za
tysiąc złotych, a najdroższa
to wydatek nawet 50 tys.
zł. Do tego dochodzi zakup
lornetki, latarki, noża myśliwskiego, odpowiedniego
stroju, no i psa – nieodzownego atrybutu myśliwego.
Zdzisław Czarkowski wspomina, jak kiedyś w jednym
z komisów myśliwskich
natknął się na strzelbę, należącą niegdyś do Edwarda
Gierka. – Miała złote spusty,
piękny grawerunek, no i niesamowitą cenę. Kosztowała
360 tys. zł – wspomina.
Z okazji 60-lecia „Rogu”,
przy Domku Myśliwskim
w Czyżowicach odbyły się
uroczystości jubileuszowe.
Rozpoczęła je msza św., po
której zasłużonym członkom
koła wręczono złote, srebrne
i brązowe medale okręgowej
i krajowej Rady Łowieckiej.
Anna Burda-Szostek

Działkowcy żegnali lato
WODZISŁAW Pieczenie

ziemniaka i wspólne biesiadowanie. W ten sposób
działkowicze z Rodzinnych
Ogrodów
Działkowych
„Gajówka” w Wodzisławiu
żegnali lato. 1 października
spotkali się przy wspólnym
stole. Były zabawy i skecze. –
To nasza niepisana tradycja.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

rów przedsięwzięcia. O szczegóły imprezy dbali Łukasz i
Sylwia Wleklińscy. Sam mecz
był dobrą zabawą, w której wynik schodził na drugi plan. Z
dziennikarskiego obowiązku
podajemy, że wygrali panowie
4:2. O akcent muzyczny zadbał
zespól „Meritum”.

Mecz piłki nożnej – motocykliści kontra drugoligowa drużyna kobiet reprezentujących
barwy Czarnych Gorzyce to
główny punkt imprezy charytatywnej jaka 1 października
miała miejsce na obiektach
sportowych Gosława Jedłownik. Najważniejszy cel to
zbiórka pieniędzy dla Kamila Cieślara, pochodzącego z
Rybnika żużlowca Włókniarza Częstochowa. Przed rokiem Kamil uległ poważnemu
wypadkowi. Porusza się na
wózku. Potrzeba pieniędzy na
rehabilitację. – Dzisiaj poma-

– Koło Łowieckie „Róg” obchodzi 60-lecie istnienia

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

GODÓW – Pogoń

Uczestnicy zabawy

Zapraszamy działkowców,
by się wspólnie bawić i korzystać w ten sposób z ostatnich ciepłych dni – mówi
Janusz Jelonek, prezes ROD
„Gajówka”.
W tym roku ten wodzisławski ogród zajął pierwsze
miejsce w delegaturze rybnickiej Polskiego Związku

Działkowców. Tym samym
rywalizował z najlepszymi
ogrodami w województwie.
Tutaj zajął drugie miejsce.
Natomiast działka państwa
Jana i Haliny Tułów znalazła
się wśród najlepszych ogródków w województwie.
(raj)

16 jubileusze
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Ponad 18 tysięcy nocy i dni razem

FOT. TOMASZ RAUDNER (15)

Kolejne małżeństwa (na zdj. poniżej) odebrały medale prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. 21 września wręczył je Mieczysław
Kieca, prezydent Wodzisławia. Gratulował jubilatom i dziękował za przykład miłości i wierności. Mirosława Meisel, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śl. wyliczyła, że 50 lat w małżeństwie to ponad 18 tysięcy wspólnych dni i nocy. Medale wręczano także dzień później 22
(raj)
września. Tym razem jubileusz obchodziło 12 par z Wodzisławia i 4 z Marklowic.

Maria i Tadeusz Błońscy

Gizela i Henryk Dyrkaczowie

Gizela i Czesław Dzierżęgowie

Małgorzata i Józef Honkiszowie

Lucyna i Tadeusz Kołkowie

Hildegarda i Henryk Kuźnikowie

Gertruda i Alojzy Machnikowie

Zoﬁa i Józef Murasowie

Bibianna i Jan Pieschowie

Jadwiga i Franciszek Przybyłowie

Helena i Władysław Sitarzowie

Franciszka i Stanisław Szczyrbowscy

W ubiegłym tygodniu
prezentowaliśmy
pary małżonków
z Rydułtów
świętujących
swój jubileusz.
Zabrakło zdjęcia
Jana i Małgorzaty
Swobodów, którzy są
razem 55 lat (na zdj.).

Teresa i Władysław Szymurowie

Bożena i Kazimierz Świątkowie

uperbabcia
Ssupernagrody

konkurs 17
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Ta wypowiedź o Superbabci, która najbardziej przypadnie Wam do gustu, wygrywa. Głosować można, przesyłając
sms-y. Wyniki ogłosimy w styczniu. Nagrody to: wykwintny obiad w restauracji Leśniczówka w Wodzisławiu Śl.
dla Superbabci i jej rodziny oraz zabawki edukacyjne dla przedszkola, z którego pochodzi zwycięzca.

Wyślĳ SMS na numer 7101, odpowiadając na pytanie, która wypowiedź podoba
Ci się najbardziej (odpowiedzią jest imię i nazwisko przedszkolaka) czyli:
NRC imię i nazwisko przedszkolaka. Głosować można do poniedziałku
do godziny 12.00. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT

ANIA SOBIK

MACIEK LIANA

Przedszkole Publiczne w Czyżowicach.
Grupa 5 i 6-latków, wychowawczyni Janina Hibner. Na zdjęciu nauczycielka języka angielskiego Sylwia Funikowska.

KACPER KOŁECZKO

Mam dwie
babcie – Ulę
i Irkę. Babcia
Ula sprząta,
gotuje obiad.
Najbardziej
lubię
jak
babcia Ula
ugotuje zupę
pomidorową, mmm, już mi się ją
chce. I kotlet, ziemniaki i surówka
z marchewki, mniam, i różne tam
smakołyki. I za to ją kocham. Babcię Irkę też kocham. Ona mieszka
na dole. Jak przychodzi do mnie
do góry, to się też bawimy autami,
ale takimi zwyczajnymi.

MIKOŁAJ SKWIRA

Mam tylko jedną
babcię Halinkę. Nie
bawi się ze
mną, ale
gotuje dobre obiady.
Jak ugotuje frytki są dobre. Kocham ją
bardzo. Chodzi ze mną na spacery, tylko na plac zabaw i do
sklepu. I wtedy sama mi kupuje
na przykład takie te wielkie aktimele, a ja je lubię. I często się
uśmiecha.

MATEUSZ LENCZYK

Moja babcia ma na
imię Krysia
i robi bardzo smaczne obiady.
Najbardziej
dobre wychodzą jej
naleśniki. Czasem też się ze mną
bawi np. w odbĳanie balonem.
Niekiedy też babcia po mnie
krzyczy. Czy wtedy jak coś napsocę? Nie wiem.

Jedna babcia
ma na imię Ania
a druga Irka.
Babcię Irkę kocham za to, że
kupuje mi jajka
niespodzianki i
różne inne zabawki. Babcię
Anię kocham zaś za to, że ma truskawki, maliny i słonecznik. Czasem
za to, że mnie poczęstuje, ja pomagam kosić jej trawę.

Babcię Dankę
kocham za to,
że gotuje pyszne obiadki. Najbardziej lubię
kotleciki w płatkach. Bawi się
też ze mną na
placu zabaw,
który mam na podwórku. Dużo
spędzam u niej czasu, ale zazwyczaj bawię się wtedy z dziadkiem
bo babcia dużo leży.

Publiczne Przedszkole w Mszanie.
Grupa przedszkolaków z Mszany wraz z wychowawczyniami: Ewą Krzystałą i dyrektorką placówki Anną Włochyńską. Na zdjęciu także pani Monika
Sadowska i panie praktykantki: Klaudia Tatarczyk i Daria Felendzer.

RADEK SADOWSKI

Mam jedną
babcię Teresę. Gotuje
dobre obiady, wszystko lubię co
ona gotuje,
a najbardziej
frytki. No i
czasami mi coś jeszcze kupuje,
jakieś dobre batoniki, lody. Fajna
jest, no. Babcia zabrała nas do
parku dinozaurów, byliśmy tam
z dziadkiem, bratem i kuzynem.
Czasami babcia przyjeżdża z
Jastrzębia, chciałbym żeby częściej, no bo kocham ją, no.

JAKUB WLAZEŁ

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie.
Grupa 5-6 latków z nauczycielką Wiesławą Kściuczyk

MARTYNA OCZADŁY

JOANNA MOLENDA

Mam babcię Małgosię. Bardzo
ją kocham,
bo pozwala mi przed
zjedzeniem
o b i a d u
wyjść
na
dwór. Na podwórku bawię się z
kicią Kłębuszką, ale już uciekła.
Babcia miała też pieska, bo ktoś
go zgubił i powiedział babci, że
przywiezie małego pieska. Babcię kocham też za to, że jest taka
miła dla mnie.

Moje babcie to
Dorota i Edyta.
Dużo dla mnie
gotują. Kluski z
sosikiem, mięsko, rosół. Kocham też babcie, bo dużo
ze mną chodzą
na spacerki. Na Kalwarii spacerujemy. Bawię się też z babcią w klocki.
Babcia Dorka buduje mi z klocków
samoloty, a ja buduję statki. Często
się widuję z babciami i cieszę się z
tego powodu.

Moja babcia
to
Marysia.
Robi mi dobre
obiadki, zupę
pomidorową,
kalaﬁor z boczkiem, kotlecik.
Z babcią się
nie bawię, bo
musi szyć, tylko z dziadkiem. Bawię się klockami. Budujemy domy,
fabryki, są to klocki drewniane co
z nich nie można budować aut.
Mnie babcia jeszcze nic nie uszyła,
a chciałbym, żeby mi uszyła sweterek i kurtkę na zimę.

REKLAMA

PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE od godz. 12:00
ZABAWA ANDRZEJKOWA
BAL SYLWESTROWY
Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
e–mail: biuro@lesniczowka.wodzislaw.pl

DWOREK LEŚNY

* WESELA * BANKIETY * PRZYJĘCIA *

tel. 32 453 01 10, 32 453 01 12,
kom. 502 538 068, 509 211 766
www.lesniczowka.wodzislaw.pl

Fundatorem zabawek edukacyjnych
dla przedszkola jest ﬁrma Marko
ekspert zabawek rozwojowych
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18 ekoserwis
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WIEŚCI

z Funduszu
RADLIN MA POŻYCZKĘ
Gmina Radlin otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach
w kwocie do 255 tysięcy złotych
na budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków
i doprowadzeniem energii elektrycznej w Radlinie przy części ul.
Napierskiego.

Śląsk atrakcyjny dla inwestorów
jowym liderem w pozyskiwaniu europejskich środków
pomocowych. Okazuje się
bowiem, że ponad 10 procent
unijnych dotacji przyznanych
Polsce od 2007 roku, przypada na projekty realizowane w
woj. śląskim. Oznacza to, że
do 2013 roku region otrzyma
zastrzyk ponad 25 mld zł dotacji pozwalających na znaczną
poprawę jakości życia mieszkańców i stanu środowiska
naturalnego.
Jak podkreślano podczas
konferencji, wielu zagranicznych inwestorów jako jedne
z najatrakcyjniejszych miejsc
spośród krajów Europy wymienia Polskę, a w niej właśnie Śląsk. Dlatego marszałek
Adam Matusiewicz mówił
samorządowcom w Łazach,
że już teraz powinniśmy bardzo konkretnie myśleć o nowej perspektywie ﬁnansowej
Unii i przygotować warunki
dla przyszłych zagranicznych
inwestycji. Dużą rolę w ich
pozyskiwaniu odgrywać będą
gminy potraﬁące korzystać z
tej szansy.
Gabriela Lenartowicz prezentując konkretne możliwości pozyskania wsparcia ze
środków WFOŚiGW na zadania z zakresu ochrony śro-

dowiska, zwróciła uwagę iż
wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach najważniejsze
dla samorządów gminnych
staną się inwestycje z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej i
lokalne programy bezpieczeństwa energetycznego. Niezrealizowanie ich grozi nie tylko
karami unijnymi, ale i poważnymi kłopotami w ochronie
środowiska naturalnego.
Dlatego Wojewódzki Fundusz już teraz oferuje gminom
ﬁnansową pomoc przy realizacji obszarowych programów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków istotnych
zwłaszcza tam, gdzie z powodu rozproszonej zabudowy
nieopłacalne jest budowanie
sieci. Dzięki temu już wkrótce
powstanie kilkaset takich małych przydomowych oczyszczalni m.in. w Wodzisławiu
Śląskim, Gaszowicach i Marklowicach.
Prezes Lenartowicz zaoferowała także wsparcie ze
środków Funduszu dla gmin
zamierzających opracować i
wdrożyć programy efektywności energetycznej w oparciu
o lokalne uwarunkowania oraz
odnawialne źródła energii tak,
by w konsekwencji mieszkańcy
mogli łatwiej i taniej korzystać

NAPRAWIĄ SZKODY
PO POWODZI
Województwo śląskie otrzymało
środki na usunięcie zniszczeń w
gminie Kozy. Ubiegłoroczna powódź poczyniła tu sporo szkód. Z
pożyczki zaciągniętej w funduszu
ma być sﬁnansowane usuwanie
szkód powodziowych powstałych
w maju i czerwcu 2010 r. w korycie cieku Czerwonka.

NAMALUJ PLAKAT

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Jak umiejętnie w przyszłości
korzystać z unijnych środków
oraz wsparcia krajowego w
planowaniu gminnych inwestycji – to główny temat
spotkania
przedstawicieli
Województwa Śląskiego oraz
samorządowców Jury Krakowsko-Częstochowskiej, które
– z udziałem marszałka województwa śląskiego Adama
Matusiewicza – odbyło się 22
września w Łazach.
W konferencji uczestniczyła Gabriela Lenartowicz
– prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Spotkanie, w którym udział wzięło ponad stu
reprezentantów organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń, samorządów z powiatu
zawierciańskiego oraz posłów
i działaczy gospodarczych z
województwa śląskiego, stało się okazją do wymiany doświadczeń i poznania nowych
możliwości w zdobywaniu
kolejnych środków unijnych
w najbliższych latach.
Była to także szansa do zaprezentowania osiągnięć regionu, który – jak stwierdził
poseł Wojciech Saługa z komisji do spraw Unii Europejskiej
i komisji gospodarki – jest kra-

W konferencji uczestniczyła Gabriela Lenartowicz – prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

z dostępnej energii elektrycznej
i cieplnej. Pierwsze pilotażowe
programy budowania lokalnych strategii bezpieczeństwa

energetycznego przy pomocy
środków WFOŚiGW są już realizowane np. w Pietrowicach
Wielkich.
(eco)

Wiceminister
środowiska Bernard Błaszczyk
oraz Gabriela Lenartowicz
– prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach uczestniczyli w
odbywającej się 12 września
w Bielsku-Białej międzynarodowej konferencji pn. „Rozwój energetyki innowacyjnej
– budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i
gmin”.
Ponad 400 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także biznesu
związanego z produkcją,
dystrybucją i zarządzaniem
energią z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, przez dwa
dni dyskutowało nad zarysowaniem wizji przyszłości
miast, uwarunkowanej zasadami racjonalnego użyt-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Samorządowcy rozmawiali o energetyce

Bernard Błaszczyk ( z prawej) zwrócił uwagę, że energia
powinna być wykorzystywana w jak najbardziej racjonalny
sposób

kowania energii. Mówiono
o dbałości środowiska naturalnego i efektywności
energetycznej w aglomeracjach kształtującej się na
podstawie prawodawstwa
unijnego i krajowego oraz o
najlepszych przykładach z
pionierskich miast europejskich.

Zabierając głos podczas panelu samorządowców i polityków, wiceminister Bernard
Błaszczyk zwrócił uwagę na
konieczność wspierania starań samorządów w dążeniu
do jak najbardziej racjonalnego zużywania energii.
– W tym celu niezbędne jest
tworzenie na każdym szcze-

blu państwowych i samorządowych struktur dokładnych
bilansów opłacalności energetycznej, uwzględniających
lokalne
uwarunkowania
i bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Takie
pierwsze pilotażowe w skali kraju programy lokalnego
bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o odnawialne
źródła energii już powstają
w województwie śląskim, z
inicjatywy i przy wsparciu
ﬁnansowym WFOŚiGW w
Katowicach – powiedział B.
Błaszczyk. Wiceminister apelował także o wykorzystywanie możliwości ﬁnansowych
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dla termomodernizacji
budynków mieszkalnych, w
walce z niską emisją oraz by
wykorzystywać odnawialne

źródła energii w codziennym
funkcjonowaniu gmin oraz
aglomeracji miejskich. – Potrzebne jest do tego jednak
zarówno dobre prawo energetyczne, jak i determinacja
oraz odwaga samorządowców w działaniach innowacyjnych na rzecz interesów
ekonomicznych mieszkańców – mówił Bernard Błaszczyk
Tematycznie konferencja
wpisała się w jedną z priorytetowych dziedzin przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej, stąd została
ona objęta patronatem Polskiej Prezydencji. Wyrazem
poparcia dla tej inicjatywy
jest honorowy patronat przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego prof. Jerzego
Buzka.

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

(eco)

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłasza konkurs
dla uczniów szkół średnich i studentów na najciekawszy plakat
na temat środowiska i zmian jakie
w nim następują. Będzie on ﬁnansowany dzięki wykorzystaniu środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem
konkursu jest popularyzowanie
wiedzy i kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat funduszy unijnych i ich roli w przekształcaniu środowiska naturalnego, a
także promocja największego w
historii Unii Europejskiej programu pomocowego „Infrastruktura i
Środowisko”. Jury oceniać będzie
trafność doboru tematu, pomysłowość i walory artystyczne prac,
które należy składać do 25 listopada na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
ul. Plebiscytowa 19, 40–035 Katowice z dopiskiem „EURO–EKO”.
Każda praca musi być podpisana
przez autora. Należy do niej dołączyć zgłoszenie zawierające dane
adresowe, podpisane w przypadku niepełnoletniego uczestnika
przez rodziców lub opiekunów.
Zgłoszony na konkurs plakat powinien być tematycznie związany z
trzynastoma inwestycjami realizowanymi w województwie śląskim
w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
dla których Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą. Wykaz projektów/inwestycji znajduje się w
punkcie 5. regulaminu. Rozstrzygniecie konkursu przewidziano na
grudzień.
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POLECAMY

 BIATHLON LETNI
– Wojewódzkie Mistrzostwa UKS-ów

Medale Ani, Natalii i Soni

PIEKARNI

W najciekawszym meczu 6 kolejki Karkoszka
Cup pomiędzy Mustangiem Karkoszka i Piekarnią Sobala, minimalnie
lepsza okazała się drużyna Piekarni, wygrywając
zacięty mecz 3:2

Natalia Sikora (pierwsza z lewej), Anna Bargiel
(w środku) i Sonia Fulneczek (druga od prawej)
w towarzystwie koleżanki i trenerki

Zawodnicy Strzału Wodzisław przywieźli 3 medale z wojewódzkich mistrzostw UKS w biathlonie letnim. Zawody rozegrano 21 września w
Żywcu – Moszczenicy. Anna Bargiel zajęła 2.
miejsce. Natalia Sikora była trzecia. Bardzo dobrze spisała się startująca w kategorii młodziczek Sonia Fulneczek. Reprezentantka Strzału
na dystansie 3 km była druga. Trenerem ekipy
(art)
jest Edyta Zając.

 PIŁKA NOŻNA
– Turniej szkół o prymat w gminie Godów

Młodzi ze Skrzyszowa najlepsi
Tym samym drużyna ta przynajmniej częściowo zrewanżowała się za wiosenny ﬁnał zmagań, w którym przegrała właśnie z Mustangiem. W
pozostałych meczach Stodoła uległa 1:2 Bauerdachowi, Victoria minimalnie uległa 4:5 Galaktycznym, Sander rozbił 9:0 Rodzinę. Wygrał też
Orlik, który 5:1 pokonał Umera. W niedzielę, 9 października, o godz. 16.00 dojdzie do meczu na szczycie, w którym Piekarnia Sobala podejmie
Galaktycznych z Jedłownika. Mecze odbywać się będą również w sobotę od godz. 15.00.
red.

 KOSZYKÓWKA – Eliminacje MP juniorów U-18

Dwie wygrane koszykarzy MKS-u
Od dwóch zwycięstw
rozpoczęła sezon koszykarski drużyna MKS
Wodzisław, zmagająca
się w eliminacjach do
Mistrzostw Polski w streﬁe śląsko-opolskiej.
Sezon 2011/2012 drużyna
juniorów U-18 rozpoczęła 21
września, we własnej hali pokonując bez problemu Mickiewicza Katowice aż 102:52.
Kolejny mecz drużyna Marka

Malika rozegrała 28 września.
Tym razem na wyjeździe wodzisławianie sprostali Zagłębiu Sosnowiec, wygrywając
71:50.
Po dwóch meczach drużyna
MKS-u zajmuje 2. miejsce w
grupie 1, ustępując jedynie rywalowi zza miedzy MKKS-owi
Rybnik. Kolejny mecz wodzisławianie rozegrają na własnej
hali przy Zespole Szkół nr 3 w
Wodzisławiu. 5 października
ich rywalem będzie drużyna
Silesii Świętochłowice. Początek zmagań o 18.00.
(art)

 KOSZYKÓWKA – Ogólnopolski Turnieju Koszykówki

Koszykarki z Wodzisławia
najlepsze w Pawłowicach
Kadetki Olimpii Wodzisław
wygrały V Ogólnopolski Turniej Koszykówki rozgrywany
23 i 24 września w Pawłowicach. Najpierw podopieczne
trenera Grzegorza Korzenia
pokonały drużynę Startu Wisła 52:27 . Potem były lepsze
od gospodyń z Gwarka Pawłowice 46:35 (dogrywka 12:1) i
Avansu Zabrze 36:33.

Turniej rozgrywany w Pawłowicach stanowił ostatni etap
przygotowań drużyny kadetek Olimpii do rozgrywek Śląskiego Związku Koszykówki
w sezonie 2011 – 2012. Swój
pierwszy mecz w nowym sezonie młode zawodniczki Olimpii
rozegrają już 4 października w
Kędzierzynie-Koźlu.
(red)

 SZACHY – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Paulina ma srebro
Paulina Robakowska
srebrną medalistką
Międzywojewódzkich
Mistrzostw
Młodzików.
Zawody odbywały
się od 23 do 25września w Korbielowie.
Uczestniczyli w nich
najlepsi szachiści z
województw opolskiego i śląskiego,
urodzeni w latach
2001 – 2002. Zmagania zakończyły
się dużym sukcesem
zawodniczki UKS-u
Ognisko Rydułtowy Pauliny Robakowskiej. W grupie
dziewcząt do lat 10
zajęła ona 2. miejsce.
W 7 meczach Paulina raz tylko musiała
uznać wyższość rywalki, przegrywając
ze zwyciężczynią turnieju Julią Trusz, reprezentantką Rodła
Opole. Trenerem
zawodniczki, która
jest również aktualną brązową medalistką MŚl juniorów Paulina Robakowska wywalczyła w Korbielowie
jest Marcin Wałach. srebrny medal.

Reprezentacja SP w Skrzyszowie bezapelacyjnie
wygrała w Turnieju Piłki Nożnej dla Szkół z terenu gminy Godów. Zawody zostały rozegrane 29
września na orliku w Krostoszowicach. Młodzi
piłkarze ze Skrzyszowa awansowali do ﬁnału
rozgrywek. Drugim ﬁnalistą została drużyna SP
Krostoszowice. Spotkanie miało jednostronny
przebieg – młodzi zawodnicy ze Skrzyszowa
udowodnili swoją wyższość, pewnie wygrywając 7:0. W meczu o miejsce 3. SP Skrbeńsko
pokonało 2:0 SP Godów, zaś w meczu o miejsce 5. SP Gołkowice wygrały 3:1
z SP Łaziska. W
meczu o prymat
pomiędzy gimnazjami spotkały
się drużyny Gim.
Skrzyszów i Gim.
Gołkowice. Zwycięzcę wyłoniły
rzuty karne, w
których lepsze
okazały się Gołkowice, wygry- Piłkarze ze Skrzyszowa
zdecydowanie przewyższali
wając je 4:3.
(art)

swoich rywali

 SIATKÓWKA – III liga kobiet

Zorza poległa we własnej hali
Siatkarki Zorzy nie sprostały we własnej hali
trzeciej drużynie SMS-u Sosnowiec i przegrały
2:3. Spotkanie miało niezwykle zacięty przebieg.
Pierwszego seta wygrały przyjezdne, ale dwa
kolejne należały do gospodyń. Po zaciętej walce
w czwartej partii sosnowiczanki wyrównały stan
meczu i o zwycięstwie decydować musiał tie-break. Kolejną wymianę ciosów wodzisławianki przegrały, przez co musiały uznać wyższość
rywalek w całym meczu.Drużyna trenera Andrzeja Brzezinki zagrała w składzie: Agnieszka
Ostrzołek, Monika Wieliniec, Weronika Dusza,
Aleksandra Małek, Magdalena Prokop, Marta
Wójcik, Daria Hibner, Karolina Sowisz, Monika
(art)
Szczygieł.
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III LIGA

 PIŁKA NOŻNA – III liga

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

Stracone dwa punkty w Namysłowie

IX kolejka (01/02.10.2011)

Szczakowianka Jaworzno – BKS Stal B–B 0:0
Pniówek Pawłowice Śl. – TOR Dobrzeń Wielki 7:0
Skałka Żabnica – LZS Leśnica
1:0
Start Namysłów – Przyszłość Rogów
0:0
Polonia Łaziska Górne – Victoria Chróścice 2:0
Rozwój Katowice – Odra Opole
4:2
LZS Piotrówka – Victoria Częstochowa
5:0
Skra Częstochowa – Start Bogdanowice 1:0
21
19
18
18
17
16
14
14
13
13
10
9
6
5
3
1

Do wyjazdowego spotkania drużyna Przyszłości przystąpiła z mocnym postanowieniem zdobycia
trzech punktów. Beniaminek z Namysłowa do mocarzy nie należy,
nie wygrał jeszcze meczu, nic więc

Derby powiatu wodzisławskiego
w IV lidze to rywalizacja dwóch sąsiadujących ze sobą w tabeli drużyn. Polonia Marklowice przed tym
spotkaniem zajmowała 13 miejsce z
dorobkiem 7 punktów, natomiast Naprzód Rydułtowy miejsce 14 z 5 punktami.

IV LIGA

IX kolejka (01/02.10.2011)

Unia Racibórz – Podbeskidzie B-B II 0:3 (0:1)
Marklowice – Rydułtowy
2:2 (1:0)
Żory – Mikołów
2:2 (1:0)
3:2 (2:1)
Żywiec – Czechowice-Dziedzice
Czaniec – Wisła
2:0 (1:0)
3:1 (1:0)
Pszczyna – Rekord B-B
Góra – Ornontowice
1:1 (0:0)
Bojszowy – Jastrzębie (mecz odwołany z powodu braku zgody Policji na jego rozegranie
w Bojszowach)
21
18
17
17
16
15
14
14
13
12
11
8
8
6
4
3

Multum okazji
Gospodarze szybko objęli prowadzenie. W 10 minucie bramkę zdobył
Piotr Kobeszko. Naprzód za wszelką
cenę dążył do wyrównania, choć nie
było to łatwe, ponieważ jednobramkowa przewaga Polonii nie zadawalała.
Dogodnych sytuacji do podwyższenia
wyniku było co niemiara. Marnowali je solidarnie m.in. Kobeszko, Nikiel
czy Procek. Po drugiej stronie było podobnie. Swoich szans na wyrównanie
nie wykorzystali m.in. Mateusz Kołodziejczyk i Artur Miły. Po pierwszych
45 minutach było więc 1:0.

18:3
23:10
23:14
21:10
16:12
21:8
12:12
12:8
15:15
12:16
11:12
14:14
13:21
9:24
7:27
9:30

Trener chwali rywali
W przerwie trener gości Jan Furlepa, niezadowolony z zaangażowania
swoich zawodników, wprowadził na
boisko braci Margecioków – Sebastiana i Patryka. Zastąpili oni Tomasza
Lemiesza i Macieja Kasprzaka. Nie
przyniosło to jednak efektów natychmiastowych. W 75 minucie poloniści
podwyższyli rezultat strzelając drugą
bramkę. Kiedy wydawało się, że dowiozą zwycięstwo do końca goście z
Rydułtów zaczęli przeważać. W ostatnim kwadransie prezentowali się bardzo dobrze. Najpierw idealnej okazji

ZAPOWIEDZI
X kolejka (08/09.10.2011)
Ornontowice – Jastrzębie (sb 11:00), Czechowice-Dziedzice – Unia Racibórz (sb 15:30),
Mikołów – Marklowice (sb 15:30), Wisła
– Żory (sb 15:30), Rekord B-B – Bojszowy
(sb 15:30), Podbeskidzie B-B II – Czaniec
(sb 15:30), Rydułtowy – Pszczyna (nd 11:00),
Góra – Żywiec (nd 15:30).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

IX kolejka (01/02.10.2011)

TABELA

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1:1 (0:0)
0:1 (0:1)
4:0 (2:0)
2:2 (1:1)
1:1 (0:1)
1:2 (0:1)
0:2 (0:1)
2:6 (0:3)
24
19
18
18
16
16
14
12
12
11
10
10
9
7
6
3

31:8
19:8
26:14
27:13
19:13
20:17
12:15
19:22
14:20
17:18
16:29
12:10
13:14
12:17
12:34
8:25

ZAPOWIEDZI
X kolejka (08/09.10.2011)
Krzyżanowice – Czyżowice (sb 15:30), Rafako
Racibórz – Pszów (sb 15:30), Górki Śląskie
– Zawada (sb 15:30), Radlin – Nędza (sb
15:30), Rymer Rybnik – Gorzyce (sb 15:30),
Ruptawa – Syrynia (sb 15:30), Lubomia
– Pietrowice Wielkie (nd 15:30), Świerklany
– Jejkowice (nd 15:30).

do zdobycia bramki kontaktowej nie
wykorzystał Dawid Bober, a potem
pięknym strzałem głową popisał się
Patryk Knura. Znakomicie w tej sytuacji zachował się bramkarz Polonii,
który instynktownie wybił piłkę na
rzut rożny. Goście jednak nie rezygnowali i ich upór w końcu przyniósł
efekt. W 84 minucie, po akcji prawą
stroną boiska i celnym dośrodkowaniu, traﬁł Mateusz Kołodziejczyk.
Gospodarze na chwilę się ocknęli
oddając kąśliwy strzał w samo okienko bramki Naprzodu. Świetną interwencją popisał się jednak bramkarz.
Decydujące uderzenie zadali jednak
przyjezdni. W 90 minucie wyrównał
Patryk Bielica. – Nasza końcówka
była na tyle dobra, że mogliśmy pokusić się nawet o zwycięstwo. Remis
uważam jednak za sprawiedliwy
– podsumowuje Jan Furlepa, trener
Naprzodu z Rydułtów. Grę gości z
Rydułtów chwali także Mieczysław
Parzych, trener Polonii Marklowice.
– Nie będę owijał w bawełnę. Zagrali
wspaniały mecz czym mnie bardzo
zaskoczyli. Szkoda, że nie udało się
wygrać. Po nieudanej serii przydałyby
się trzy punkty, ale skoro nie wykorzystuje się 6 czy 7 sytuacji stuprocentowych to pretensje można mieć tylko
do siebie – powiedział po meczu trener Parzych.
(raj)
Polonia Marklowice

2:2

Naprzód Rydułtowy

Bramki dla Marklowic: Piotr Kobeszko, Piotr Szymiczek. Bramki dla Rydułtów: Mateusz Kołodziejczyk, Patryk Bielica

Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Jesteśmy na pewno zawedzieni. Jechaliśmy po
trzy punkty, chcieliśmy ten mecz wygrać. Graliśmy szczególnie w pierwszej połowie
dobrze, a jedyne czego zabrakło to bramek. Nie jednej bramki, a kilku bramek, bo
dobrych okazji do ich zdobycia było niemało. W pierwszej połowie praktycznie graliśmy na jedną bramkę. Natomiast po przerwie widać było rosnącą nerwowość w
naszych poczynaniach. Zawodnicy mieli świadomość tego, że te punkty gdzieś tam
zaczynają nam uciekać. Do tego przeciwnik kilka razy nas skontrował i mogliśmy
nawet przegrać. Ogólnie byliśmy jednak w tym meczu drużyną lepszą i remis traktujemy w tej sytuacji jak stratę dwóch punktów.

Zawodnicy z Rydułtów pokazali charakter. Walczyli do końca i z Marklowic
wywieźli punkt.

 PIŁKA NOŻNA – Turniej na oﬁcjalne otwarcie boiska w Jedłowniku

Strażacy z Radlina II z pucharem prezydenta

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

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

uległ zmianie i drużyny podzieliły
się punktami.
(art.)

Naprzód dogonił Polonię w sześć minut

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9

zdarzały się nerwowe chwile. Ostatecznie do końca meczu wynik nie

dziwnego, że rogowianie mieli spore apetyty na zwiększenie swojego
dorobku punktowego. Od pierwszego gwizdka ruszyli do natarcia, ale
pod bramką gospodarzy brakowało
im skuteczności. Dobrych okazji nie
potraﬁli wykorzystać napastnicy
Robert Żbikowski i Dawid Hanzel.
Po przerwie w dalszym ciągu Przyszłość prowadziła grę, ale z czasem
do głosu zaczęli dochodzić miejscowi i pod bramką Rafała Niedzieli

 PIŁKA NOŻNA – IV liga

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

TA B E L A

Przyszłość Rogów

Przyszłość: Niedziela, Kachel, Woniakowski, Pucka, Marcinkowski, Szkatuła, (72. Wieczorek), Kolisz,
Cichecki (67. Sałek), Radosław Żbikowski (60. Benauer), Hanzel, Robert Żbikowski

21-5
18-5
19-5
18-9
11-7
18-10
15-8
18-11
13-11
10-9
12-16
8-21
9-24
5-18
6-17
4-29

ZAPOWIEDZI
X kolejka (08/09.10.2011)

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

0:0

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

TA B E L A

1. Rozwój Katowice
9
2. Pniówek Pawłowice Śląskie9
3. Szczakowianka Jaworzno 9
4. Polonia Łaziska Górne
9
5. Skra Częstochowa
9
6. LZS Piotrówka
9
7. Skałka Żabnica
9
8. LZS Leśnica
9
9. Odra Opole
9
10. BKS Stal Bielsko-Biała 9
11. Przyszłość Rogów
9
12. TOR Dobrzeń Wielki
9
13. Victoria Częstochowa
9
14. Start Bogdanowice
9
15. Start Namysłów
9
16. Victoria Chróścice
9

Start Namysłów

W meczu o trzecie miejsce strażacy z Jedłownika byli wyraźnie lepsi od
ochotników z Zawady

Zawodnicy z czterech jednostek
ochotniczych straży pożarnych 1
października walczyli o puchar prezydenta miasta. Mecze rozgrywano
na boisku przy remizie w Jedłowniku. – Obiekt wykonali sami strażacy
przy wsparciu urzędu miasta, który
zadbał m.in. o materiały budowlane. Oni jednak włożyli w to bardzo
wiele wysiłku. Dzisiaj z tego boiska
korzystają także uczniowie pobliskiej
szkoły – mówi Piotr Miguła, kierownik Biura ds. Przeciwpożarowych w
Urzędzie Miasta w Wodzisławiu.
Na boisku najlepiej spisali się strażacy z Radlina II, którzy w ﬁnale po-

konali 1:0 OSP Turzyczka. W meczu
o trzecie miejsce zagrali gospodarze
z Jedłownika, którzy pokonali ekipę
OSP Zawada aż 9:0.
– Turniej to nie tylko dbanie o
sprawność ﬁzyczną, ale także ciekawe rozmowy na temat samych działań operacyjno–bojowych. Również
i tutaj strażacy dzielą się wiadomościami dotyczącymi służby – podsumowuje Piotr Miguła. Dodaje, że
strażacy rywalizują nie tylko w piłkę
nożną. Zimą organizowany jest turniej tenisa stołowego drużyn młodzieżowych.
(raj)
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A KLASA

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Górnik przełamał się w Zawadzie
Naprzód Syrynia blisko remisu

IX kolejka (01/02.10.2011)
3:0 (1:0)
3:1 (1:1)
4:2 (3:0)
2:5 (1:3)
2:3 (0:2)
0:0
5:1 (0:0)
0:2 (0:0)

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

TABELA

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
20
17
17
15
15
14
12
12
10
10
10
9
7
6
3

33:10
24:9
23:15
14:9
18:14
22:15
20:10
20:16
12:10
12:17
19:26
17:25
7:10
10:26
8:24
11:34

ZAPOWIEDZI
X kolejka (08/09.10.2011)
Krzyżkowice – Gamów (sb 15:00), Dzimierz
– Gaszowice (sb 15:00), Nowa Wieś – Ocice
Racibórz (sb 15:00), Krzanowice – Cyprzanów
(sb 15:00), Rudy – Turza Śląska (nd 15:00),
Nieboczowy – Kuźnia Raciborska (nd 15:00),
Kornowac – Ruda Kozielska (nd 15:00), Tworków – Buków (nd 15:00).

FOT. TOMASZ RAUDNER

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

VIII kolejka (01/02.10.2011)

Lider z Pszowa nie zdołał wygrać na boisku w Gorzycach
Czarni Gorzyce

1:1

Górnik Pszów

Bramki: Ogierman - Ł. Brzoska

Lider podzielił się punktami z
Czarnymi Gorzyce. Mecz nie stał na
najlepszym poziomie. Prowadzenie
dla Górnika zdobył Łukasz Brzoska
w 30. minucie, który dobił strzał
Tomasza Wardęgi. Kiedy wydawało się, że Pszów wywiezie skromne
zwycięstwo, przed końcem sędzia
podyktował rzut wolny z odległości
około 18 – 20 metrów za faul na Mirosławie Pawlusińskim. Była to idealna okazja dla Marcina Ogiermana,
który nie zwykł takich okazji marnować – posłał piłkę nad murem obok
bramkarza Pszowa. – Obydwa zespoły było stać na więcej. Nawet Pszów
jako lider nie był na tyle wymagający, żebyśmy przegrali jakoś specjalnie wysoko. Cieszymy się z jednego
punktu, gramy ciężkie mecze, więc
każdy punkt jest cenny – mówi Jan
Adamczyk, trener Czarnych Gorzyce. – Od 60. minuty nie wiem czemu,
ale sędzia bardzo pomagał miejscowym. W ostatnich minutach mieli
6 – 7 wolnych. Nigdy nie krytykuję
pracy sędziów, nie pozwalam też zawodnikom dyskutować, ale po tym
meczu czuję rozczarowanie. Może
nie graliśmy tak, żeby zainkasować

3 punkty, ale nie wiem też, czy Czarni
zasłużyli na remis – mówił rozgoryczony Tomasz Gajewski, trener Górnika Pszów.

każdy remis w meczu z tak mocnym
przeciwnikiem to sukces – komentuje Antoni Jeleń, trener Naprzodu.
Naprzód Zawada

Naprzód Czyżowice

2:2

Silesia Lubomia

Bramki: Palasz, Adamczyk - Socha 2

Ciekawy pojedynek zobaczyli kibice w Czyżowicach. Około 30. minuty
prowadzenie objęli goście. Bartłomiej
Socha otrzymał podanie od Przemysława Skrzeczowskiego i celnie
uderzył po długim rogu. Gospodarze wyrównali tuż przed zejściem
do szatni po ładnej akcji zespołowej
wykończonej przez Tomasza Palasza.
Kwadrans po przerwie Silesia ponownie objęła prowadzenie. Gola z
rzutu wolnego zdobył Socha. Gospodarze wyrównali po błędzie obrony
Silesii. Zbigniew Adamczyk przejął
piłkę po wybiciu bramkarza i zdobył
drugą bramkę dla Naprzodu. W końcówce gospodarze mogli wygrać, ale
Paweł Staniczek uderzył w słupek,
a Artur Sosna w poprzeczkę. – Mogliśmy wygrać, przegrać. Remis to
sprawiedliwy rezultat. Teren trudny,
boisko nierówne, myślę, że jeszcze
kilka zespołów z czołówki pogubi
tutaj punkty – podzielił się wrażeniami Bartłomiej Socha, grający trener
Silesii. – Jesteśmy młodą drużyną i

0:2

Górnik Radlin

Bramki: Jackowski, Szweda

Goście wyszli na prowadzenie w
35. minucie. Klaudiusz Szweda dograł do Kamila Jackowskiego. Ten z
18 metrów strzelił w okienko. W 45.
minucie Paweł Grabiec dostał drugą
żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę za niesportowe zachowanie
– odkopnął piłkę. Górnicy całą drugą
połowę grali więc w osłabieniu. Nic
więc dziwnego, że nastawili się na
kontry. W 55. minucie Szweda przejął
piłkę w środku, pociągnął kilkanaście
metrów i strzelił po długim słupku,
podwyższając wynik na 2:0. Pięć
minut później Zawada mogła strzelić bramkę kontaktową, ale traﬁła w
poprzeczkę. Radlin też miał okazje
do kolejnych bramek. Wynik jednak
nie zmienił się. – Jestem zadowolony
z gry. Graliśmy tym razem troszkę
inaczej. Prościej, bez efektownych
zagrań, za to skuteczniej. Warto podkreślić, że wspierała nas głośna grupa
kibiców – cieszył się Dawid Dylich,
trener Górnika Radlin. – Dwa błędy
indywidualne zawodnika skończyły
się stratą bramek. Byliśmy lepszym

zespołem w polu, ale nie potraﬁliśmy wykorzystać okazji do zdobycia
bramki. Szkoda meczu. Teraz trzeba
się przygotować na inne i dalej szukać szans – komentuje Robert Tkocz,
trener Naprzodu Zawada.
Naprzód Syrynia

1:2

LKS Krzyżanowice

Bramka dla Syryni: Mańka

Piłkarze Naprzodu wynik musieli
gonić już od początku. W 1. minucie
gola dla Krzyżanowic zdobył Dawid
Fryt. Gospodarze nie potraﬁli wyrównać, dodatkowo od 50. minuty grali
w osłabieniu bo Paweł Krótki dostał
czerwoną kartkę za faul na przeciwniku. Piłkarz miał rozbity nos i krwawił.
– Nie widziałem zdarzenia, trudno ocenić, czy był to faul na czerwoną – mówi
Krzysztof Zagórski, trener Naprzodu.
Gospodarze zdołali wyrównać w okolicach 70. minuty. Pięknym strzałem w
okienko popisał się Sebastian Mańka.
Goście objęli prowadzenie po rzucie
karnym. Wpierw sędzia podyktował
rzut wolny z około 25 metrów. Piłka
skozłowała przed bramkarzem Naprzodu, odbiła się od piersi. Golkiper
rzucił się do piłki faulując rywala i było
1:2. Syrynia powinna wyrównać w 85.
minucie. Nie wykorzystała jednak rzutu karnego. Wojciech Caniboł traﬁł w
poprzeczkę.
(tora)

 PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa IV

Świetny mecz Połomi – gol z połowy boiska
Płomień Połomia

3:0

Tarnowiczanka

Bramki: Kusztal, Kubok, Herok

Pewne zwycięstwo i piękny
gol z 50 metrów – to zostanie w
pamięci po meczu Płomienia z
Tarnowiczanką. Do przerwy mecz

nie zachwycał. Wynik otworzył w
60. minucie Łukasz Kusztal. Kolejne
bramki padły w samej końcówce. W
89. minucie Kamil Kubok zauważył,
że
bramkarz
Tarnowiczanki
wyszedł w stronę środka boiska.
Zdecydował się więc na strzał z 50
metrów i ku zaskoczeniu wszystkich

przelobował bramkarza, traﬁając do
siatki. Wynik gospodarze ustalili w
doliczonym czasie, dzięki bramce
Łukasza Heroka. – O naszym
zwycięstwie zdecydowała walka.
Tarnowiczanka też była waleczna
ale nasi chłopcy zagrali lepiej.
Pierwsza połowa troszkę niemrawa,

ale druga część gry, a szczególnie
końcówka w naszym przypadku
były super. Można powiedzieć, że
goście rzucili się do wyrównania, ale
zostali skarceni – mówi Krzysztof
Goraus, prezes Płomienia.
(tora)

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

TABELA

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

18
17
17
17
16
15
13
13
11
10
10
9
5
5
3
2

ZAPOWIEDZI
IX kolejka (08/09.10.2011)

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

20-6
22-10
15-10
16-9
15-9
19-12
22-18
21-13
28-20
13-16
15-26
20-32
17-19
11-19
9-26
9-27

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

B KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

VIII kolejka (01/02.10.2011)
LKS Baranowice – KS 27 Gołkowice
Sygnały Gotartowice – Polonia II Marklowice
KS Szczerbice – Dąb Dębieńsko
Ruch Stanowice – Orzeł Palowice
Żar Szeroka – Wicher Wilchwy
Iskra Rowień – Polonia Niewiadom

TABELA

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

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

19
19
18
12
12
12
10
10
9
9
7
7
4
4

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

24-10
23-13
21-9
18-14
12-13
11-11
19-13
19-20
13-20
12-9
15-19
13-17
12-29
7-22

ZAPOWIEDZI
IX kolejka (08/09.10.2011)
Polonia Niewiadom – Forteca II Świerklany,
Wicher Wilchwy – Iskra Rowień, Orzeł Palowice – Żar Szeroka, Dąb Dębieńsko – Ruch
Stanowice, Polonia II Marklowice – KS Szczerbice, KS 27 Gołkowice – Sygnały Gotartowice,
Górnik Boguszowice – LKS Baranowice.
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C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

V kolejka (01/02.10.2011)

1:3 (1:2)
1:1 (0:0)
0:3 (0:1)
2:2 (2:1)

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

TABELA

5
5
4
4
5
4
4
4
5

13 14:5
12 14:4
9 16:5
5 12:12
5 10:6
4 5:12
3 6:17
2 3:8
2 6:17

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (08/09.10.2011)
Wojnowice – Bełsznica (sb 15:00), Gorzyce II
– Bolesław (nd 11:00), Krzanowice II – Kokoszyce (nd 15:00), Syrynia II – Olza (nd 15:00),
Owsiszcze – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

VIII kolejka (01/02.10.2011)
Płomień Czuchów – Piast Leszczyny
4:1
LKS Zwonowice – Jedność Rogoźna
4:1
Inter Krostoszowice – Start II Mszana
2:3
KS 27 II Gołkowice – Gwiazda II Skrzyszów 1:2
Granica II Ruptawa – Polaris Żory
4:2
Zryw Bzie – Unia Książenice
1:0
Odra 1922 Wodzisław Śl. – KS Kleszczów 7:0

TABELA

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

18
18
17
16
16
15
15
10
10
9
7
7
3
1
1

28-10
31-15
25-8
38-9
31-18
19-13
27-6
14-12
18-31
12-25
12-19
15-29
12-24
10-46
7-34

ZAPOWIEDZI
IX kolejka (08/09.10.2011)

Nowiny WODZISŁAWSKIE
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 PIŁKA NOŻNA – A klasa, podokręg Rybnik

Olza wróciła na fotel lidera
Płomień Ochojec

0:4

Olza Godów

Bramki: 2 samobójcze, Zganiacz, Cnota

Ciekawy był pojedynek ekip z czuba tabeli, w którym m.in. padły dwa
gole samobójcze. W 13. minucie
pierwszy raz bramkarza Płomienia
pokonał głową jego obrońca, który niefortunnie interweniował po
strzale Macieja Cnoty. W 45. minucie po indywidualnej akcji Michała
Mazura gola na 0:2 zdobył Dominik
Zganiacz strzałem z woleja z 10 metrów. I jeszcze w doliczonym czasie
pierwszej połowy Zganiacz został
sfaulowany na polu karnym. Rzut
karny zamienił na bramkę Cnota. To 0:3 kosztowało drużynę z Ochojca mnóstwo sił. W drugiej połowie
to oni dominowali. Myśmy się bronili i nastawili na kontry. Po jednej
padła czwarta bramka – komentuje
Adrian Konieczny, trener Olzy. Gol
padł po akcji lewym skrzydłem. Jacek Mika mocno dośrodkowywał.
Tor lotu przeciął obrońca i wpakował ją do bramki.
Start Mszana

2:2

MKS 32 Radziejów

Bramki dla Mszany: Adamczyk, Kuźnik

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

Mecz do połowy na remis, w drugiej Start wypracował kilka sytuacji,
które powinny dać przynajmniej 4
bramki. Wynik na 1:0 otworzył zaraz
po przerwie Łukasz Adamczyk, lo-

minuty. Piotr Szwajlik wypatrzył
daleko wysuniętego bramkarza
Wielopola i przelobował go strzałem z 30 metrów. Przed przerwą
goście strzelili dwie bramki, a po
wznowieniu kolejne dwie. – Boli ta
porażka. My budujemy drużynę od
podstaw. Gra w środku powoli staje
się składna, gramy piłką, potraﬁmy
przytrzymać, rozegrać. Ale jak by
nie patrzeć, potrzebujemy bramkarza. Nasz 17–latek nie jest pewny.
Wynik nie odzwierciedla przebiegu
spotkania. Popełniliśmy kardynalne
błędy w obronie, po których traciliśmy bramki. Zimą postaramy się
sprowadzić lepszego bramkarza i
dwóch piłkarzy. Myślę, że gra się
poprawi i się utrzymamy – mówi
zasmucony trener LKS Skrbeńsko
Wiesław Herda.

bując bramkarza. Start kontrolował
sytuację i niedługo potem podwyższył na 2:0. Niepewną interwencję
golkipera Radziejowa, wykorzystał
Bartłomiej Kuźnik. Goście zdobyli
bramkę kontaktową z rzutu karnego. Mszana również miała okazję
zdobyć gola z karnego na 3:1, ale
okazji nie wykorzystał Paweł Hojak.
Kiedy wydawało się, że Start dowiezie cenne zwycięstwo, Radziejów
wyrównał w 88. minucie. Gospodarze sygnalizowali zagranie ręką, ale
sędzia uznał bramkę. – Dosłownie
nie poznawałem swoich chłopaków.
Grali z wielkim zaangażowaniem.
W jednym spotkaniu wypracowali tyle sytuacji podbramkowych,
co w kilku poprzednich meczach
razem wziętych. Przed meczem jeden punkt wziąłbym w ciemno, ale
po, czuję rozczarowanie. Jest to jednak dobry kierunek, myślę, że teraz
chłopcy będą już wykorzystywać
sytuacje – komplementował swoich
zawodników Andrzej Wiśniowski,
trener Startu Mszana.
LKS Skrbeńsko

1:4

Gwiazda Skrzyszów

2:3

Pierwszy Chwałowice

Bramki dla Skrzyszowa: Dulewicz, Jackowski

Od pierwszych minut w meczu na
szczycie inicjatywę na boisku w
Skrzyszowie mieli piłkarze Chwałowic. Prowadzenie objęli już w 8. minucie. Przez blisko godzinę wynik
nie ulegał zmianie. Potem w przeciągu 10 minut padły trzy branki.
Najpierw dwa razy traﬁali piłkarze
Pierwszego. Przy stanie 0:3 pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył
z rzutu karnego Dulewicz. Gwieź-

Energetyk II Wielopole

Bramka dla Skrbeńska: Szwajlik

W szeregach Energetyka biegało 6 zawodników drugoligowego
Energetyka ROW. Pierwsze pół
godziny w wykonaniu gospodarzy było niezłe. Prowadzili od 17.

dzie udało się jedynie zmniejszyć
rozmiary porażki w 85. minucie
dzięki bramce Jackowskiego. – Byliśmy słabszą drużyną. Przeciwnik
bardziej się starał i zasłużenie wygrał – komentuje Piotr Drożdż, szkoleniowiec Gwiazdy Skrzyszów.
Polonia Łaziska

4:1

LKS Rój

Bramki dla Łazisk: Hojka 3, W. Oślizło

Bardzo dobre zawody w barwach
Polonii rozegrał Paweł Hojka. To on
w pierwszej połowie meczu otworzył wynik. Po zmianie stron wpisał
się na listę strzelców jeszcze dwukrotnie. Szczególnie ważne było
trzecie jego traﬁenie. Wcześniej
bowiem przy stanie 2:0 kontaktowego gola z rzutu karnego zdobyli
przyjezdni i na boisku pojawił się
chaos, z którego dla gospodarzy
wynikało niewiele dobrego. Dopiero trzecia bramka Hojki uspokoiła
grę miejscowych. Wynik spotkania
uderzeniem z rzutu wolnego ustalił Wojciech Oślizło. – Hojka był
dziś naprawdę dobrze dysponowany. Cieszy mnie, że mimo sporego
osłabienia udało nam się wygrać i
to w sposób przekonywający. Dzięki wygranej zostaliśmy w czołówce
– nie kryje zadowolenia Roman Zieliński, trener Polonii.
(tora)

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

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

TABELA

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

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

18
16
15
15
13
7
7
6
6
4
4
3

25:7
24:10
30:11
20:9
23:9
11:18
11:19
7:15
10:16
4:14
4:24
4:21

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (09.10.2011)
Rafako Racibórz – Syrynia (nd 11:00), Zawada
– Pszów (nd 11:00), Bogunice – Unia Racibórz
(nd 11:00), Nędza – Krzyżkowice (nd 11:00),
Rudy – Krzyżanowice (nd 11:00), Studzienna
– Pawłów (nd 11:00).

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

V kolejka (01/02.10.2011)
1:3 (1:1)
1:1 (0:1)
1:2 (1:0)
2:2 (1:1)
1:4 (1:2)

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

TABELA

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
13
10
8
7
6
6
4
1
1

20:3
17:7
23:12
14:11
16:15
7:13
16:26
13:12
4:16
7:22

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (09.10.2011)
Turza Śląska – Brzezie (nd 11:00), Zabełków – Pstrążna (nd 11:00), Olza – Gorzyce
(nd 11:00), Tworków – Rzuchów (nd 11:30),
Kornowac – Dzimierz (nd 12:00).

 PIŁKA NOŻNA – A klasa, podokręg Racibórz

Weekend snajperów – Stasikowskiego i Kubicy
Dąb Gaszowice

0:0

Odra Nieboczowy

Pierwsze pół godziny należało
do Odry, potem do głosu doszli gospodarze. Piłkarze Dębu mieli sporo okazji do zdobycia gola. Odra
też miała swoje szanse, ale kibice
bramek nie zobaczyli. – Mieliśmy
szczęście piłkarskie, że zremisowaliśmy na wyjeździe. Przeciwnik wysoko zawiesił poprzeczkę. Mamy
kłopoty ze strzelaniem bramek. W
środku gra jest niezła. Problem w
tym, że ludzie pracują i nie zawsze
wszyscy mogą uczestniczyć w treningach – podsumowuje Łucjan
Wendelberger, prezes Odry Nieboczowy.
Unia Turza Śląska

0:2

KS Kornowac

Do przerwy był wynik remisowy. Po wznowieniu gry gospodarze wypracowali kilka sytuacji, ale
to goście objęli prowadzenie. Najpierw wykorzystali dośrodkowanie
z rzutu rożnego. Potem cofnęli się
do obrony, czekając na kontry. Po
jednej z nich zdobyli bramkę. Goście przejęli piłkę, jeden z piłkarzy
Kornowaca znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem. A ten
faulował. Sędzia podyktował rzut
karny, który goście wykorzystali.
Kornowac zaskoczył gospodarzy

składem. – To był ich pierwszy
mecz w pełnym składzie. Chłopaki pozjeżdżały się z zagranicy.
Mimo to, jeśli nie wygrywamy z
takimi drużynami, to będzie ciężko się utrzymać. Na pewno zespół
wymaga porządnych wzmocnień.
Na juniorach nie da się budować
składu – mówi Michał Goralczyk,
trener Unii.
Ocice Racibórz

2:5

celne podanie Stawiarza było jego
4 asystą w meczu. – Większość spotkania była pod naszą kontrolą. Pod
koniec w naszych szeregach było
już trochę nonszalancji. Gospodarze to wykorzystali i strzelili drugą
bramkę w 88. minucie – komentuje
Jacek Bugla, prezes Naprzodu.
Wypoczynek Buków

Bramki dla Krzyżkowic: Stasikowski 3, Ochyj, A.
Mandrysz

Już w 1. minucie na prowadzenie
wyszli gospodarze, którzy wykorzystali zamieszanie w polu karnym.
Naprzód odpowiedział już w 4. minucie. Wrzutkę z rożnego wykorzystał Marcin Stasiowski, zdobywając
bramkę głową. Na 2:1 podwyższył
Bartosz Ochryj w 20. minucie. Wyszedł sam na sam z bramkarzem i
posłał piłkę do siatki po długim
rogu. W pierwszej połowie gola
zdobył jeszcze głową Andrzej Mandrysz. Była 35. minuta. Po przerwie
hat-tricka skompletował Stasikowski. W 55. minucie celnie uderzył
głową. Około 70. minuty indywidualną akcję przeprowadził Wojciech
Stawiarz, dograł do Marcina który
zdobył swoją trzecią, a piątą bramkę dla zespołu. Warto zaznaczyć, że

3:1

Czarni Nowa Wieś

Bramki dla Bukowa: Kubica 3

Naprzód 37 Krzyżk.

FOT. TOMASZ RAUDNER

VII kolejka (02.10.2011)

Unia Racibórz – Studzienna
Pszów – Syrynia
Rudy – Rafako Racibórz
Pawłów – Zawada
Krzyżkowice – Bogunice
Krzyżanowice – Nędza

Kamil Kubica skompletował w meczu
przeciwko Czarnym hat-tricka.

Początek należał do gości, którzy otworzyli wynik w 15. minucie. Wypoczynek wyrównał w 32
minucie. Lewy pomocnik Michał
Zając dośrodkował wzdłuż linii
bramkowej, do piłki doszedł Kamil Kubica traﬁając do siatki z 5
metrów. W 69. minucie efektowną
akcję dwójkową rozegrali Kubica
i Jacek Janiczek. Ten drugi dograł
klepką do Kubicy, który wszedł
śmiało między dwóch obrońców
i podwyższył na 2:1. Tego dnia do
siatki Czarnych traﬁał tylko Kubica. Jego trzeci gol to majstersztyk
snajperski. Ograł dwóch zawodników i praktycznie wjechał z
piłką do bramki. – Nie było łatwo, mecz w miarę wyrównany z naszą niewielką przewagą.
Dyspozycja Kamila załatwiła wynik – komplementował syna trener
Adam Kubica.
(tora)
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JUNIORZY MŁODSI

 PIŁKA NOŻNA – B klasa podokręg Rybnik

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Wygrały tylko Gołkowice.
Wyczyny sędziego w Szerokiej
Sygnał Gotartowice

3:0

Polonia II Marklowice

Drużyna z Marklowic pojechała
do Rybnika w okrojonym składzie.
– Było nas 12 łącznie z rezerwowymi. Pierwsza nasza drużyna grała w
tym samym czasie mecz. Ja również
z powodu choroby nie mogłem wyjść
na boisko – powiedział nam Bartłomiej Matysek, trener drugiej drużyny z Marklowic. Jego ekipa chciała
jednak za wszelką cenę udowodnić,
że jest w stanie wywieźć z boiska rywala choćby punkt. Już w 7 minucie
Polonia mogła prowadzić. Z kilku
metrów uderzył Adam Skatuła, jednak piłka powędrowała obok słupka.
Gra była wyrównana. Gospodarze
sporadycznie atakowali co w ok. 30,
minucie przyniosło efekt. Wrzutka
z autu w pole karne dała 1:0. Jeszcze
przed przerwą Sygnał podwyższył
na 2:0. W drugiej połowie gospodarze dołożyli jeszcze jedno traﬁenie.
Bramka padła po błędzie obrońców

z Marklowic. Zawodnik Gotartowic
przejął futbolówkę i w sytuacji sam
na sam się nie pomylił. – Chłopcy dali
z siebie wszystko. Z konieczności w
naszej bramce stanął nasz zawodnik
Sebastian Fojcik. Robił co mógł, jednak widać było brak pewności. Mimo
to dziękuję zawodnikom za postawę
– podsumował trener Polonii Bartłomiej Matysek.
LKS Baranowice

0:3

KS 27 Gołkowice

Bramki dla Gołkowic: Marcin Pawłowski (k), Dawid Łaski, Bogdan Lubszczyk (k)

Mecz mógł się podobać. Był szybki, a co za tym idzie i fauli obrońców,
chcących powstrzymać szarżujących
napastników, nie brakowało. Pierwsza
bramka padła w 24. minucie z rzutu
karnego. Zawodnik z Gołkowic wbiegał w pole karne i został sfaulowany
przez obrońcę gospodarzy. Jedenastkę
wykorzystał Pawłowski. Kilka minut
później mogło być już 2:0. Pięknym

strzałem popisał się Krzysztof Kożuch.
Piłka uderzyła w spojenie słupka z poprzeczką i poszybowała poza boisko.
Również gospodarze mieli dobrą
okazję. Mogli wyrównać stan meczu,
jednak ich napastnik nie wykorzystał
sytuacji sam na sam z bramkarzem.
Druga połowa była równie ciekawa. W
63. minucie wynik podwyższył Dawid
Łaski. Znalazł się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem, umiejętnie zwolnił akcję i mimo powrotu obrońców
umieścił piłkę w siatce. Dwie minuty
później boisko musiał opuścić zawodnik ekipy z Gołkowic Dawid Grabiec,
który wcześniej został upomniany
przez sędziego żółtą kartką. Gospodarze starali się to wykorzystać, jednak
nadziali się na kontrę gości zakończoną rzutem karnym. Faulował bramkarz, który zobaczył czerwoną kartkę
i przewaga liczebna została anulowana. Z 11 metrów celnie strzelił Bogdan
Lubszczyk. – Jestem zadowolony nie
tylko z wyniku, ale i postawy moich

IX kolejka (01/02.10.2011)
Rogów – Chałupki
10:0 (3:0)
Krzanowice – Adamowice
1:3 (1:2)
Borucin – Gaszowice
4:2 (1:1)
Owsiszcze – Kobyla
0:13 (0:6)
Lubomia – Nowa Wieś
6:2 (1:0)
Bieńkowice – Kuźnia Raciborska 2:2 (0:1)
Rafako Racibórz – Ocice Racibórz 5:0 (5:0)
mecz zakończony w 41 minucie z powodu
zdekompletowania drużyny gości

TABELA

zawodników. Wyprowadzali skuteczne kontrataki i mimo chwilowej gry
w osłabieniu nie pozwolili rywalom
na wiele – podsumowuje mecz Piotr
Łyczko, trener KS 27 Gołkowice.
Żar Szeroka

2:0

Wicher Wilchwy

Od początku pojedynek był bardzo
nerwowy za sprawą sędziego. Już w
18 minucie podyktował kontrowersyjny rzut karny. Gospodarze to wykorzystali i było 1:0. Druga bramka
padła po błędzie obrońców Wichra.
Na domiar złego, sędzia wyrzucił z boiska dwóch zawodników tej drużyny
– Krzysztofa Piełkę i Grzegorza Ogórka. Mimo osłabienia goście atakowali i
momentami stwarzali widoczną przewagę. – Chłopcy zagrali bardzo dobry
mecz. Niestety, nie popisał się sędzia.
Po takim meczu zastanawiam się czy
trenowanie drużyny ma sens – mówi
Janusz Skrzypiciel, trener Wichra Wilchwy.
(raj)

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

27
25
21
19
16
14
12
10
9
8
7
7
7
0

ZAPOWIEDZI
X kolejka (09.10.2011)
Ocice Racibórz – Lubomia (nd 11:00), Nowa
Wieś – Rogów (nd 11:00), Kobyla – Borucin
(nd 11:00), Kuźnia Raciborska – Chałupki (nd
11:00), Gaszowice – Krzanowice (nd 11:00),
Bieńkowice – Owsiszcze (nd 12:00), Adamowice – Rafako Racibórz (nd 15:00).

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

VII kolejka (30.09/01.10.2011)

Nowa Wieś – Gorzyce
3:8 (1:5)
2:1 (2:1)
Pszów – Rogów
5:0 (2:0)
Czernica – Zabełków
Pstrążna – Nieboczowy
0:4 (0:0)
Krzyżanowice – Syrynia
0:8 (0:8)
mecz zakończony w 39 minucie z powodu
zdekompletowania drużyny gospodarzy
Studzienna – pauza

Zaległy mecz V kolejki (28.09.2011)
1:5 (0:2)

Pstrążna – Zabełków

 PIŁKA NOŻNA – C klasa, podokręg Rybnik

Odra wygrała z Kleszczowem
KP Odra Wodzisław pokonała 7:0
KS Kleszczów. Mecz miał być rozgrywany na wyjeździe, ale klub z Żor nie
KS Kleszczów

0:7

KP Odra Wodzisław

Skład: Krzywodajć, Klimek, Cichy, Kamiński (Bugajski), Demus, Jasiak (Psota), Błaszczyk, Fira,
Powichrowski (Kosiński), Bobrzyk, Marcol (Biernat)
Bramki: Kamiński, Cichy 2, Biernat 2, samobójcza, Bobrzyk

dostał od policji zgody na jego organizację i ostatecznie drużyny zmierzyły
się na Bogumińskiej.
Worek z bramkami rozwiązał w 3.
minucie Mateusz Kamiński. W 30.
minucie podwyższył Artur Cichy.
Dwie minuty później ten sam zawodnik traﬁł na 3:0. Takim też wynikiem
zakończyła się pierwsza połowa. W
tej części gry Kleszczów kilkakrotnie

Ireneusz Gabrysiak, trener Odry: Założyliśmy sobie, że nie będziemy zmieniać ani
stylu gry, ani taktyki. Nie chcę, by chłopcy spalili się przez wysokie wyniki, ale stwarzamy sytuacje, wykorzystujemy je i bez względu na przeciwnika wygrywamy. To
bardzo cieszy. Moim zdaniem na największą pochwałę zasługuje formacja obrony.

kontratakował, lecz nasz bramkarz i
obrona zachowywali się wzorowo.
W drugiej połowie padły jeszcze
cztery bramki dla Odry, w tym jedna
samobójcza. Bardzo dobrą zmianę dał
Dawid Biernat, który wszedł na plac
gry w 65. minucie i zdobył dwa gole.

Wynik ustalił w 90. minucie Wacław
Bobrzyk. Ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności – według organizatorów oglądało go 700 widzów
– Odra odniosła piąte zwycięstwo w
lidze.
(art)

Siatkarze Górnika Radlin
w trzech setach pokonali
na wyjeździe AZS ATH
Bielsko-Biała.
Siatkarze z Radlina mieli większe problemy tylko
w drugiej partii, wygranej
różnicą 2 punktów. W
trzecim secie spokojnie
dowieźli wygraną do końca i tym samym odnieśli
pierwsze
3-punktowe
zwycięstwo w tym sezonie.
(art)

AZS ATH Bielsko-Biała – Górnik Radlin 0:3
(21:25, 23:25, 20:25)

18
18
16
13
11
6
6
6
3
3
0

57:5
40:6
36:11
49:4
30:7
26:51
9:47
18:26
15:37
10:40
3:59

ZAPOWIEDŹ zaległego meczu
VI kolejki (05.10.2011)
Rogów – Krzyżanowice (śr 16:30).

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (08.10.2011)
Syrynia – Pszów (sb 11:00), Nieboczowy
– Nowa Wieś (sb 11:00), Zabełków – Krzyżanowice (sb 11:00), Studzienna – Pstrążna
(sb 11:00), Gorzyce – Czernica (sb 11:00),
Rogów – pauza.

V kolejka (30.09.2011)

Przemek wywalczył brąz
Przemysław Kotulski z
UKS-u Trójka Radlin zdobył brązowy medal Coneco
Cup, Ogólnopolskiego Turnieju młodzików i dzieci w
szpadzie. Medale w Mistrzostwach Śląska zdobyli też Kamil Cichaczewski i drużyna
szpadzistek Górnika Radlin.
Turniej rozegrano 24 września na planszach Częstochowy z udziałem prawie 200
zawodników i zawodniczek
z całej Polski. Najlepiej spośród reprezentantów powiatu wodzisławskiego spisał się
Przemek Kotulski, mieszkaniec Rydułtów. W kategorii
młodzików 6. miejsce wywalczył inny zawodnik Trójki Karol Blanik.
Dzień później, również w
Częstochowie
rozegrano
Indywidualne i Drużynowe
Mistrzostwa Śląska Młodzików w szpadzie dziewcząt
i chłopców. Trzecie miejsce

6
6
7
6
6
7
6
6
5
6
7

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

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

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

TABELA

4
4
5
4
4
5
4

12 39:2
9 16:5
7 12:21
7 15:7
6 13:18
3 8:23
0 1:28

ZAPOWIEDZI
VI kolejka (07.10.2011)
Gorzyce – Pszów (pt 16:00), Buków – Rogów
(pt 16:00), Zawada – Czyżowice (pt 16:00),
Lubomia – pauza.
FOT. ALEKSANDRA MATUSZCZYK-KOTULSKA

Trzy punkty
dla Górnika

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

TABELA

TRAMPKARZE MŁODSI

 SZERMIERKA – Coneco Cup i Mistrzostwa Śląska Młodzików
 SIATKÓWKA
– III liga mężczyzn

67:10
75:9
68:21
35:28
56:19
49:26
26:27
29:25
38:36
24:36
17:48
25:57
24:50
0:141

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

V kolejka (30.09.2011)

Gaszowice – Płonia Racibórz
0:1 (0:0)
12:0 (4:0)
Unia Racibórz – Rudnik
5:1 (1:0)
Borucin – Tworków
Ocice Racibórz – Kuźnia Raciborska 3:2 (2:1)

TABELA

Przemysław Kotulski (w niebieskim dresie, trzeci z lewej) na podium Coneco Cup

zajął Kamil Cichczewski,
zawodnik Górnika Radlin.
Również 3. miejsce zajęły radlińskie szpadzistki w turnieju drużynowym. W meczu o
brązowy medal pokonały ak-

tualne mistrzynie kraju młodziczek drużynę AZS-AWF
Katowice 45:43. Radlinianki
walczyły w składzie Wioleta
Elias, Weronika Skorupa i
Aleksandra Siwoń.
(art)

Za tydzień relacja z XII Ogólnopolskiego Turniej Szermierczego
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
i V Memoriał Pawła Ratajczaka.
Zawody te odbyły się 1 i 2 października w Radlinie.

1. Unia Racibórz
2. Borucin
3. Kuźnia Raciborska
4. Tworków
5. Płonia Racibórz
6. Rudnik
7. Ocice Racibórz
8. Gaszowice

5
5
5
5
5
5
5
5

15
12
9
6
6
6
6
0

33:2
19:12
17:11
20:20
12:20
7:21
21:22
4:25

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

24 noworodki
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Cześć! Nazywam się Kalina. Takie imię wybrali
dla mnie mama Aleksandra i tata Leszek Sitkowie z Wodzisławia, których jestem drugim
dzieckiem. Urodziłam się 18 września, o godz.
2.50. Ważyłam wtedy 3640 g i miałam 57
cm. Pozdrawiam mojego braciszka, 7-letniego
Szymona.

Dzień dobry! To słodko śpiące maleństwo to
ja, Hania. Takie imię wybrali dla mnie rodzice:
mama Justyna i tata Tomasz Suponikowie z
Rybnika, których jestem drugim dzieckiem. Urodziłam się 19 września, o godz. 8.09. Ważyłam
wtedy 2140 g i miałam 46 cm. W domu czeka
już na mnie 4-letnia siostrzyczka Paulinka.

Dzień dobry! Wita wszystkich Szymek. Takie imię
wybrali dla mnie rodzice: mama Elwira i tata Tomasz z Pszowa, których jestem pierwszym dzieckiem. Urodziłem się 21 września, o godz. 9.40.
Ważyłem wtedy 3730 g i miałem 56 cm.

Cześć! Nazywam się Maja, Magdalena. Takie
imiona wybrali dla mnie rodzice: mama Dorota
i tata Mieczysław Regułowie z Rydułtów. Rodzice
po raz pierwszy zobaczyli mnie 6 września, o godz.
8.50. Ważyłam wówczas 3500 g i miałam 55cm.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (16)

Dzień dobry! Wita rodzinka Pawlasów w komplecie. Na zdjęciu, na rękach mamy Agnieszki - maleńki
Kacper, Franciszek, obok tata Franciszek. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli Kacperka 26 września, o
godz. 23.00. Ważył wtedy 2710 g i miał 54 cm. Mieszkamy w Radlinie.

Cześć! Jestem Karol Kosel. Takie imię wybrali
dla mnie rodzice: mama Karolina Pawełek-Kosel i tata Krzysztof Kosel. Urodziłem się 11
września, o godz. 10.55. Ważyłem wtedy 3460
g i miałem 56 cm. W domu czeka już na mnie
20-miesięczny braciszek Borys.

Hej! To słodko śpiące maleństwo to ja, Martyna.
Jestem pierwszym dzieckiem Doroty i Roberta
Nowaków z Pszowa. Urodziłam się 21 września, o godz. 0.30. Ważyłam wówczas 3260 g
i miałam 56 cm.

Hej! Ten słodki malec to ja, Aleksander. Jestem
pierwszym dzieckiem Żanety i Rafała Bondarów
z Raciborza. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 21 września, o godz. 7.45. Ważyłem
wówczas 2640 g i miałem 54 cm.

Dzień dobry! Cała rodzinka w komplecie, czyli ja, Sebastian Swoboda z mamą Lucyną, tatą Marcinem
i siostrzyczką, 6-letnią Agatą. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 24 września, o godz. 11.40.
Ważyłem wtedy 3805 g i miałem 63 cm. Zamieszkam w Rydułtowach.

Cześć! To słodko śpiące na rękach mamy maleństwo to ja, Łukasz Gerlich. Jestem drugim dzieckiem Marii
i Andrzeja z Radlina. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 25 września, o godz. 23.40. Ważyłem wtedy
4240 g i miałem 57 cm. W domu czeka już na mnie 3-letni braciszek – Bartuś, którego pozdrawiam.

Cześć! To słodkie maleństwo na zdjęciu to ja,
Patryk Kosiński. Takie imię wybrali dla mnie
mama Roksana i tata Janusz z Wodzisławia.
Urodziłem się 26 września, o godz. 12.35.
Ważyłem wtedy 3900 g i miałem 59 cm. W
domu czeka już na mnie rodzeństwo: 9-letnia
Weronika, 8-letni Jurek i 3-letnia Żanetka,
których serdecznie pozdrawiam.

Cześć! Nazywam się Brajan Pochcioł i jestem
pierwszym dzieckiem Sandry i Grzegorza z Rybnika. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 26
września, o godz. 22.45. Ważyłem wtedy 3090
g i miałem 56 cm.

Karol Lach urodził się 25 września o godz. 2.05.
Ważył 3450 g i mierzył 55 cm. Jego rodzicami
są Anna (30) i Dawid (27) z Wodzisławia Śląskiego. Chłopczyk ma siostrę Julię (2).

Hej! To śpiące maleństwo to ja, Vanesa Piskor.
Jestem pierwszym dzieckiem Gabrieli Wojtali
i Rafała Piskora z Wodzisławia. Rodzice po
raz pierwszy uścisnęli mnie 26 września, o
godz. 17.10. Ważyłam wtedy 2900 g i miałam 56 cm.

Witam! To słodkie maleństwo to ja, Zuzanna.
Takie imię wybrali dla mnie mama Karina i tata
Bartosz Zającowie z Wodzisławia, których jestem
drugim dzieckiem. Urodziłam się 26 września, o
godz. 17.10. Ważyłam wówczas 4090 g i miałam 60 cm. W domu czeka już na mnie 5-letni
braciszek Paweł, którego pozdrawiam.

Hej! To słodkie maleństwo to ja, Kacperek. Takie
imię wybrali dla mnie mama Monika i tata Karol
z Połomi. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie
27 września, o godz. 10.35. Ważyłem wtedy
3510 g i miałem 57 cm. W domu czeka już na
mnie 5-letni braciszek, Mateusz.

Cześć! Ten słodki malec to ja, Bartosz Sładek.
Takie imię wybrali dla mnie mama Olga Kabot
i tata Zbigniew Sładek. Rodzice po raz pierwszy
zobaczyli mnie 26 września, o godz. 15.39. Ważyłem wtedy 4220 g i miałem 57 cm. W domu
czeka już na mnie 10-letnia siostra Karolina,
którą serdecznie pozdrawiam.
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26 ogłoszenia drobne
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• 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.

• Sprzedam Audi 80 B3 diesel cena
1500,00 do negocjacji tel.796-543-022.
• Honda accord executive 2006 stan
idealny. Cena do uzgodnienia, tel. 601518-722.
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INNE
• Złomowanie aut. Tel. 32-212-54-00.

• Kredyty bezwiekowo, 10 tys rata 188 zł,
hipoteczne konsolidacyjne Wodzislaw,
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65, 32-41045-32.

• Posiadasz niepotrzebne części motoryzacyjne? Wystaw je na darmowym
serwisie ogloszeniowym: www.rozneczesci.pl.
• Kasacja pojazdów samochodowych.
Zwrot OC. Wydawanie zaświadczenia
o złomowaniu. Przyjeżdżamy i płacimy
gotówkę, 667-109-628.

BIZNES

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.

• Sprzedam punkt małej gastronomi,
Racibórz, Opawska, 506-944-881.

• Szybka gotówka bez sprawdzania
zdolności kredytowej. Sprawdź! Racibórz 664-954-924, Wodzisław 784373-586, Rydułtowy 604-124-737, Żory
698-686-295.
• Chwilówka z obsługą w domu klienta! Pożyczki gotówkowe na dowolny
cel, bez poręczycieli – zadzwoń!
691-691-548 lub 71-793-75-21, www.
eurocent.pl.

• Kredyty oddłużeniowe, chwilówki,
konsolidacja kredytów przeterminowanych, czyszczenie złej histori BIK, Drzymały 26/26, tel. 531-666-396.

• Uwaga! Nowo otwarty sklep nocny
w Raciborzu, ul. Opawska 93 (świński
Rynek) Zapraszamy.

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

• Kredyty gotówkowe, konsolidacja,
hipoteki, chwilówki bez biku tel. 691699-767.
• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na jasnych
zasadach i bez zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7.00 – 21.00.
• Pożyczka bez BIK z dojazdem do klienta, tel. 530-483-570.

• 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 na działalność gospodarczą na
oświadczenie o dochodach i chwilówki,
32-454-71-71, 606-765-223.

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

• Kredyty konsolidacyjne od 10.000,
rata 188 zł, Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko)
tel. 32-415-32-82, 32-455-68-65.

• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

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

• Kredyty hipoteczne z opóźnieniami na
spłatę innych kredytów, 32-726-73-96.
• Kredyty hipoteczne na budowę, remont, spłatę zadłużenia, wysoka przyznawalność, 32-454-71-71, 606-765-223.
• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
chwilówki na dowód osobisty, również
z komornikiem, 32-726-73-96, 606-765223.

• Toyota corolla, carina 86 – 95, diesel
lub benzyna – wtrysk, stan obojętny,
601-555-581.

• Kredyty od 15 000 rata 282 zł Racibórz,
Długa 32 (obok Żabki), tel. 535-550-323,
32-455-11-67.

• Auto-skup samochodów osobowych,
busy, campingi, powypadkowe i całe,
667-109-628.

• Oddłużamy od 50 tys. rata 386 zł,
bezwiekowo Wodzisław, ul. Kubsza 14,
32- 455-68-65, 535-550-323.

• Chwilówki wypłacane od ręki, chwilówki z komornikiem, chwilówki na sam
dowód, duża przyznawalność, 32-45477-64, 515-454-398.

• Auto-skup: osobowe i dostawcze,
do remontu i na części. Tel. 609-701-170.

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

• Nowość! Szybka pożyczka, 2000 na
rok, 1000 na oświadczenie, bez BIK-u,
32-454-77-64, 515-454-398.

• Masz brak zdolności kredytowej? Kredyty od 20 000, rata 376 zł, Wodzisław,
Rynek 14, 32-476-70-65.

• 50 tysięcy na 12 lat, rata 560 zł. Z opóźnieniami do 180 dni, 32-454-77-64, 515454-398.

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

MATRYMONIALNE
• Kobieta po 50-tce pozna Pana w odpowiednim wieku w celu stałego związku.
Kontakt sms 794-732-488.
• Wdowiec 53 lata szuka na stałe kobiety
w podobnym wieku tel. 514-417-979.

• Zatrudnimy dynamicznego i kreatywnego lektora języka angielskiego. CV in
English. English School, Opawska 31/3,
Racibórz.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

• Sprzedam działki budowlane 10.5 arowe w miejscowości Bluszczów-media
tel. 784-379-566.

NAUKA

• Sprzedam dom, Krzanowice centrum,
pow. 120 m kw., działka o pow. 2,5 ara,
cena 155.000 zł, 32-410-84-34.

• Język angielski – niemiecki – matematyka – przedmioty ścisłe. Dojazd do domu ucznia, 507-799-916.
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.

• Sprzedam piętrowy dom do remontu
w Raciborzu, 512-242-175.

• Matematyka – korepetycje, przygotowanie do matury, 889-020-035.

• Sprzedam dom wraz z zabudowaniami
gospodarczymi w Ściborzycach Wielkich na granicy czeskiej o pow. 18000 m
kw., tel. 794-409-414.

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

• Dom po kapitalnym remoncie ciekawie położony w dzielnicy domków
centrum Raciborza, duży ogródek,
parking, 506-491-454.

• Zapraszamy na kursy językowe do English School. Duży wybór języków,
wszystkie poziomy, zajęcia konwersacyjne z brytyjskim Native Speakerem.
Zapisy do 7 pazdziernika! Tel. 32-415-1222, www.engli.pl, szkola@engli.pl.

• Sprzedam dom jednorodzinny 2 garaże + budynek gospodarczy oraz działkę
budowlaną w gminie Krzyżanowice,
0049/7118-45-498.

• Niemiecki – korepetycje. Tel. 660-219027.
• Doświadczony nauczyciel – korepetycje z fizyki, przygotowanie do matury,
Racibórz, 697-615-721.
• Angielski. Nauczycielka z pełnymi
kwalifikacjami i doświadczeniem.
Wszystkie poziomy zaawansowania,
przygotowanie maturalne, konwersacje. Racibórz, 510-656-955.

• Język niemiecki – korepetycje, przygotowanie do egzaminów i certyfikatów,
wszystkie poziomy, solidnie, skutecznie,
tel. 663-953-057.
• Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego. Możliwość
sprawdzenia twojej prezentacji, 665443-737, GG 11590622.

• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.
• Sprzedam działkę budowlaną w Nędzy,
tel. 32-410-20-45.
• Sprzedam dom dwurodzinny, pow.
mieszkalna ok. 160 m kw., 2 x kuchnia,
2 pokoje łazienka, wc + zabudowania
gospodarcze na działce o pow. 19 arów,
cena 349.000, Racibórz, Ocicka, 791088-825.

• Tereny inwestycyjne sprzedam – Kornice, tel. 600-368-683.
• Racibórz, Markowice, budowlane 32a
i hektar pod działalność, sprzedam, 601463-290.
• Sprzedam mieszkanie w centrum Raciborza, ul. Pracy, 55 m kw., na parterze,
602-618-412.

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!

* Ogłoszenie drobne do 15 słów

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI: • 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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• Wodzisław, Jedłownik, ul. Miczurina,
działka o powierzchni 8.900 m kw.,
0049-173-4319-028.

• M3, 47 m kw., Racibórz-Opawska,
balkon, 105000 zł, 534-737-900, www.
kamelraciborz.pl.

%3"."5

",$+"

10ő:$;0/:
/"3;&$;0/:

/JF[XZLZUISJMMFSTDJFODF
mDUJPO X SFƒZTFSJJ %VO
DBOB +POFTB v.PPOw 
[ +BLJFN (ZMMFOIBBMFN
v,TJŕƒŢ 1FSTKJ 1JBTLJ
D[BTVw  X SPMJ HØXOFK
,BQJUBO$PMUFS4UFWFOTCV
E[J TJŢ X KBEŕDZN [ EVƒŕ
QSŢELPžDJŕ QPDJŕHV /JF
QP[OBKF TJFE[ŕDFK PCPL
OJFHP E[JFXD[ZOZ  OJF
XJF HE[JFKFTU1PNJOV
UBDIPEKFHPQS[FCVE[FOJB
QPDJŕHFLTQMPEVKF8UFEZ
NŢƒD[Z[OBQS[FLPOVKFTJŢ 
ƒF CJFS[F VE[JB X S[ŕEP
XZNFLTQFSZNFODJF

LPOUBLU!OPXJOZQM

POSIADAM DO WYNAJĘCIA
• Wynajmę umeblowany pokój studentom w domu jednorodzinnym, po
remoncie. Racibórz, 694-771-912.
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QPQVMBSOZN UFMFUVSOJFKV
8 mOBPXFK SP[HSZXDF P
XZTPLŕ TUBXLŢ  OB QPMF
DFOJF T[FGØX QSPHSBNV 
NB QS[FHSBŗ [F TXPJN
LPOLVSFOUFN $IBSMFTFN
7BO%PSFOFN 3BMQI'JFO
OFT 5FSB[ UP PO TUBKF TJŢ
VMVCJFŴDFN QVCMJD[OPžDJ
%[JFOOJLBS[%JDL(PPEXJO
3PC .PSSPX  EFNBTLVKF
KFEOBL E[JBBOJB QSPEV
DFOUØXUFMFUVSOJFKV

• Wynajmę mieszkanie, 50 m kw.- 3
pokoje, kuchnia, łazienka – częściowo umeblowane. Racibórz, Ostróg.
Tel. kontaktowy 606-288-529.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję

SPORT 1

• Mieszkanie 2-pokojowe, umeblowane,
dla max 2 osób. Plac Długosza. 1000 zł +
media, kaucja. Tel. 698-341-144.

LPOUBLU!OPXJOZQM

• Wynajmę mieszkanie, pow. 60 m kw.,
• Sprzedam działkę budowlaną w Mar• Sprzedam dużą działkę, 8 arów w RaRacibórz, Kozielska, tel.
602-630-914.
• Mieszkanie do
wynajęcia
-"63&/5#kowicach
*/&5
-6%",01&*,*/"
."3$*/
80-4,* 75 m kw., M5
6,"4;
.0%&-4,*
obok osiedla Słoneczny Stok,
• Wynajmę
pomieszczenia o powierzchciborzu – Brzeziu wraz z domkiem re))I);"."$)
4".&464;/&%&$:;+&
%;*&8$;:/:80+&//&
na parterze%0,50345:,4
w Wojnowicach, 508-871ni 22 m kw. Lokalizacja: Rybnik. Kontakt:
tel. 666-089-040.
kreacyjnym, kompletnie wyposażonym.
• Wynajmę odnowione
2-pok. mieszka/","5"13"(*
8T[ZTDZEPCS[FXJFNZ
ƒF
;BQJFSBKŕDF EFDI X QJFS
466. .PEZ SBEJPXJFD  (XJEPO
505-070-800.
Działka bardzo
zadbana,
zadrzewiona,
nie, 57 m kw., umeblowane,
I p.,MPTZ
Raci-
Wydawnictwo
Literackie
•[BNBDIV
Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, ul. QPEFKNPXBOJF EFDZ[KJ OJF
TJBDI
XPKFOOF
0
MPTJF
UFHP
ogrodzona, położona w kompleksie
.JDIBPXJD[
 QS[FKNVKF
bórz, Przejazdowa,
1000
zł, 601-473-518.
• Do wynajęcia
kawalerka,
częściowo
•
Racibórz
centrum
mieszkanie
3-pokoKossaka
(od
ul.
Chełmońskiego),
38
m
KFTU
BUXF
;
PCBXZ
QS[FE
LPCJFU
NJO
+BEXJHJ
1J
o KFEOFK [ OBKHPžOJFK
POD „Żelbet”. cena 110.000 zł. Kontakt
QPQVMBSOF

umeblowana,
cenaTVDIPXJTLP
500 zł, Racibórz,
jowe, kuchnia,
tel. 604-774-068.
kw., 3 piętro (blok 4 piętrowy). Pokój,
QPQFOJFOJFN
CŢEVI p.,
D[Ţ
TVETLJFK DØSLJ .BST[BLB
T[ZDIBLDKJ[CSPKOZDISV
502-469-263.
• Wynajmę tanio
pokój
dla-XPX
1-2 studenLUØSFHP
UXØSDB [HJOŕ X
Rybnicka,
tel. 502-207-931.
z oknem, łazienka. Cena TUP  PELBEBNZ KF  DP X
1PMTLJ
 -JEJJ
[XJŕ
DIV PQPSV X aneks,
D[BTJF kuchnia
**
tek w centrum[BOFK[MFHFOEŕ",NB
Raciborza, umeblowaWynajmę mieszkanie
umeblowane
OJFXZKBžOJPOZDI PLPMJD[
XJFMV •QS[ZQBELBDI
J EVƒ
98 tys. zł. Tel. 693-654-217.
XPKOZEFDZEPXBZDIXJ
• M-3, 37 m kw., 3 piętro w 4-piętrowym
• Kawalerka o pow. 37 m kw., Racibórz
ny, TV, internet,
AGD, 609-55-88-73.
Wydawnictwo Literackie
przy ul. Żorskiej
w Raciborzu 900 zł
OPžDJBDI1SØCVKŕDEPQJTBŗ
T[FK QFSTQFLUZXJF
PCSBDB
KPSFNvVQBT[Lŕw
J)BMJOZ
MBOJFVXBHJ VUT[D[ŢžDJB 
bloku, Racibórz, ul. Rudzka, 85 tys.
Ostróg, II p., 664-984-264.
• Sprzedam 4 działki budowlane, Brze- TJŢ QS[FDJXLP
+1500 kaucja.
Tel. 601-471-188.
[BXJFT[POŕ IJTUPSJŢ J SP[
OBN 8BSUP
8JUUJH
PE[OBD[POFK
NF
do negocjacji, tel. 512-665-076.QFDIJQS[ZQBEFL,TJŕƒLB
•
Wynajmę
pokoje
z
łazienkami
umeblozie,v"OUI
ul. Wiśniowa, prestiżowa lokalizacja, TLPS[ZTUBŗ[SBE,PQFJLJOZ 
• Wynajmę
lokal,
Wodzisław,
blisko rynEBMFN4QSBXJFEMJXBXžSØE
XJŕ[Bŗ
UBKFNOJDŢ
žNJFSDJ
PLVMJTBDIPQFSBDKJ
wane
z
dostępem
do
pasażu
kuchenne•
Do
wynajęcia
lokal
użytkowy
550
m
505-079-369.
• Sławików k/Raciborza sprzedam
LUØSFKLTJŕƒLBUSBmBEPLTJŢ
/BSPEØXĽXJBUB +BLƒZŗ
ku, 28 QPQS[FEOJLB
m kw, 513-328-435.
SPQPJEw ))I) tel.
o )JNN
(XJEPOQSP
go w Raciborzu, 600-801-134.
kw., Racibórz ścisłe centrum, parter,
HBSŴ1P[XBMBNJOOBCSBŗ
XD[BTBDI HEZXBTOFXF
mieszkanie lub wynajmę osobie
bez
MFST)JSOIFJTTU)FZESJDI

TJPQPNPDBLUPSØX
LUØS[Z
• Piękny dom
w Istebnej, w nowocze• Wynajmę 1 pokój, IV p. w centrum
parking, 661-116-077.
XQSBXZXXZCJFSBOJVXB
TFMFLPŴD[ZTJŢBSFT[UPXB
•
Wynajmę
bar
i
mieszkanie, tel. 661nałogów ze słałymi dochodami,NØ[H)JUMFSBOB[ZXBTJŢ
600XTQØQSBDPXBMJQS[ZSFBMJ
snym stylu góralskim, pow. 96m + działRaciborza, wspólna kuchnia łazienka,
žDJXFKPQDKJ
OJFN QS[F[ HFTUBQP  HEZ
)FZESJDIv#MPOE CFTUJBw 
961-554.
• Lokal BUXPPLSFžMJŗ
użytkowy, Opawska, 150 m kw.,
359-718.
[BDKJQSPHSBNV
ka 6,3a. System centralnego odkurzania, PEQPXJFEOJ
723-921-923.
LPOUFLTUna
EMB
UZMLPCMJTLJQPSØEXTUS[Z
vD[PXJFLPTFSDV[ƒFMB
III p, kamienica,
biura, kancelarie.
ogrzewanie CO + koza w salonie, pod- EFDZ[KJ
• Do wynajęcia warsztat
samochodowy
/BKMFQT[BQPXJFžŗ.BSDJ
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
32
 VQSBT[D[Bŗ
J 661-116-077.
[B
NVKF XZLPOBOJF
XZSPLV
[BwKBLOB[ZXBHP)JUMFS
Atrakcyjna
cena.
•
Lokal
40
m
na
dużym
osiedlu
w
Ragrzewane podłogi,kuchnia na wymiar, XŢƒBŗ [BLSFT NPƒMJXPžDJ
wyposażony w tokarkę,
spawarki, prasę.
OB8PMTLJFHP QPMTLJFHP
pokojowe w centrum miasta położone
žNJFSDJ
XZLPOBOJF[Bž[B
oVDIPE[J[BvOBKOJFCF[
ciborzu,
ul.
Katowicka.
Przystosowany
taras i balkon, w pełni wykończony.
Głożyny, tel. 600-312-565.
• Wynajmę
pomieszczenie
na działalNJTUS[B MJUFSBUVSZ P OJF
QPQS[F[
EPLBEOŕ
BOBMJ[Ţ
EBOJBXZNBHBOBXJŕ[BOJB
QJFD[OJFKT[FHPD[PXJFLB
na parterze. Kontakt 607-841-581.
pod sklep spożywczy, mięsny lub bar,
Malownicza i spokojna okolica.Cena
ność gospodarczą lub biura o pow. 100
QSJPSZUFUØX
SPNBOTV[XSPHJFN
TLSŢQPXBOFKXZPCSBƑOJ
***3[FT[Z
•
Do
wynajęcia
M-4.
Rydułtowy, os. Oratrakcyjna
cena,
669994451.
• Działka budowlana, 10 lub 20 arów,
mLiterackie
kw., I p., Racibórz, Starowiejska, cena
do uzgodnienia Tel. 792-561-355.
Wydawnictwo
Literackie
Wydawnictwo
łowiec, tel. 605-073-043.
Gorzyczki, blisko autostrady, blisko me2000 zł netto, 602-641-823.
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem
• Działka budowlana, Krostoszowice, 11
dia, 604-974-570.
pod działalność gospodarczą szcze• Hala targowa, Racibórz – po• Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
arów, prąd, woda, gaz, telefon, dojazd
gólnie pośrednictwo pracy, 25 m kw.,
wierzchnia handlowa do wynajęcia,
• M3, 51 m kw, Rybnik-Smolna, balkon,
o pow. 70 m kw., ul. Ofiar Terroru 14, Rydrogą asfaltową, cicha, cena 60zł/metr,
Racibórz, atrakcyjna cena i lokalizacja,
501-540-146.
145000 zł, 513-221-250, www.kamel.
dułtowy. Cena 920 zł brutto plus media.
695-229-510.
604-240-919.
rybnik.pl.
Kontakt w godz.
8.00 – 16.00,UFMq3:#/*,
tel. 71q3"$*#®3;
VM%VHB
4PCJFTLJFHP
UFMqXXXFTPXBPTEXQM
• Do wynajęcia mieszkanie 2-pok., pow.
• Sprzedam ładne,. 3-pokojowe miesz• Do wynajęcia hala-magazyn (7 zł/m
303-40-11.
52 m kw., I p., Racibórz, Lotnicza, 601• M5, 75 m kw, Rybnik-Nowiny, balkon,
kanie,.
59,4
m,
III
p.
w
Raciborzu,
ul.
kw.), o pow. 1000
m kw. lub 2 x 500 m
4$*&/$&'*$5*0/
,0.&%*"
",$+"
%3"."5
151-061.
145000 zł, 513-221-250,
• Do0wynajęcia
1-pokojowe
."(%"-&/"(www.kamel.
3;&#"084,"
"//&#*4)01
4*&$,* -"5,084,*
#
*"04;&84,*  mieszkanie
Przejazdowa,
tel.
604-337-554.
."3*"/63084,"
,0%
kw, Racibórz,
ul. Wiejska, www.hala.BESTSELLERY 26*;4)08
10ő:$;0/:
58*&3%;"
1kw.,
3»4;:ĳ4,*
,TJŕE[1BSBEPLT
1"/*4)"-"%036
rybnik.pl.
o
pow.
42
m
ul.
Ofi
ar
Terroru
14,
Ry• Do wynajęcia pokoje
mieszkalne z ła3&26*&.%-"8*-,"

/"3;&$;0/:
maax.pl,
tel. 602-396-497.
• Mieszkanie
bezczynszowe, Racibórz,
4GSVTUSPXBOZ
HFOFSB
0CEBS[POZ[OBLPNJUŕQB
045"5/*-053"1035
#JPHSBmB+5XBSEPXTLJFHP/*&Ľ.*&35&-/0Ľ$*
$[BSOFLBNJFOJFLTJŢHB7***
dułtowy.
Cena 670 zł brutto plus media.
zienkami, Racibórz,
300-600 zł + media,
• M5, 70 m kw., Rybnik-Nowiny,/JF[XZLZUISJMMFSTDJFODF
balkon,
0
3)"/1".6,
v%[JFXD[ZOB
'SBODJT
9
)VNNFM
&E
NJŢDJŕNJFT[LBOJFDOPXP
Bema, III p., pow. 133 m kw., cena 1950 ,BUF)VETPO
• Do wynajęcia lokal użytkowy w cenKontakt w godz. 8.00 – 16.00, tel. 71zł
785-838-363. KPSTLJFK39,90
$;"3/",4*ġ("
135000 zł, 513-221-250, www.kamel.
NPKFHPLVNQMBw
)BSSJT XSB[[HSVQŕXJFS
E[JFMOJDZ 2VFFOT 
mDUJPO X SFƒZTFSJJ
zł/m%VO
kw. 661-186-888..
trum Raciborza,
przy ul. Nowej – 220 m2,
303-40-11. J(JOOJGFS
(PPEXJO v,PCJFUZQSBHOŕ
ƒPOJFS[Z
QJFDIP
)FSCJF4UFNQFM
rybnik.pl.
DBOB +POFTB v.PPOw 
2
• Wynajmę od zaraz
kawalerkę, +PIO5VS
49 m kw.
lub 2 xOZDI
120 m
, www.raciborz-nowa9.
• Atrakcyjny nowy dom w Żorach, ul.
CBSE[JFKw
 X [BLSŢDPOFK
UZ NPSTLJFK PQBOPXVKF
UVSSP  PEOPTJ TVLDFTZ X
• Racibórz
centrum, do wynajęcia lokal
[ +BLJFN (ZMMFOIBBMFN
Racibórz,
696-366-153.
maax.pl,
tel.
602-396-497.
8
0+$*&$)
4
6.-*ĳ4,*
• M3, 42 m kw., Rybnik-Centrum,v,TJŕƒŢ
balkon, 1FSTKJLasoki
4, proponowana kwota 243 tys. IJTUPSJJ
P  NJPžDJ
 QS[Z
XZTQŢ "MDBUSB[ J CJFS[F
QPQVMBSOZN
UFMFUVSOJFKV
handlowy
obok
rynku, 50 m kw., duże
1JBTLJ
39,90
zł
;.0$:#&;13"8*"
125000 zł, 513-221-250, www.kamel.
wartość według wyceny 364 tys. zł. KBƑOJwitryny,
J XT[ZTULJN
 DP KFTU
[XJFE[BKŕDZDI
KBLP [B
mOBPXFK
SP[HSZXDF P
D[BTVw  X SPMJzł,HØXOFK
POSZUKUJĘ8
DO
WYNAJĘCIA
• Mieszkanie
do wynajęcia
dla pracow784-052-775.
rybnik.pl.
32-434-18-24.
QPNJŢE[Z 3FXFMBDZKOB
(SP[J ul.
ƒFStaszica.
KFžMJ
XZTPLŕ TUBXLŢ  OB QPMF
,BQJUBO$PMUFS4UFWFOTCV
nikówLBEOJLØX
firm. Racibórz,
Cena
• Szukam mieszkania,
pokojuQSPHSBNV
do wy- 
• Wynajmę
kawalerkę
LPNFEJB
SPNBOUZD[OB
OB na Ostrogu, w
S[ŕEOJFTQFOJKFHPƒŕEBŴ
 m-c 1000
DFOJF T[FGØX
TJŢ X KBEŕDZN [ EVƒŕ
,"3&/.*--&3
od
osoby
250
zł
minimum
za
• M2, 33 m kw., Rybnik-Nowiny,E[J
nowe
KUPIĘ
najęcia
w
Wodzisławiu
i
okolicy.
Raciborzu,
2
p.,
foto
i
info:
http://tnij.
39,90
zł
QPETUBXJFCFTUTFMMFSB&NJ
PEQBMJSBLJFUZ[HPXJDBNJ
NB
QS[FHSBŗ
[F
TXPJN
QSŢELPžDJŕ QPDJŕHV
/JF
Wydawnictwo Literackie
/*&Ľ8*"%0.:."(
zł, tel. 602-396-497.
okna, 90000 zł, 513-221-250, www.kaTel. 725-911-311.
info/lotnicza,
tel. 796-603-443 (16.00
• Kupię
działkę budowlaną w Raciborzu MZ(JöO
v$PžQPƒZD[POFHPw
XZQFOJPOZNJ[BCØKD[ZN
LPOLVSFOUFN $IBSMFTFN
QP[OBKF TJFE[ŕDFK
PCPL
mel.rybnik.pl.
• kawalerka
m kw. pod
gabinet le– 20.00).
lub nowy
3BDIFM
NB XT[ZTULP  D[F
HB[FN44
CPKPXZN
X LJF
7BO%PSFOFN 3BMQI'JFO
OJFHP E[JFXD[ZOZ
OJF dom, rok budowy od 2009,
,"5&.0350/
karski,SVOLV
kancelarię
prawniczą,
HPQSBHOŕLPCJFUZ1SBXJF
4BO 'SBODJTDP
%P centrum
OFT 5FSB[
UP PO TUBKF
HE[JFKFTU1PNJOV
tel. 603-323-874.
PRACA
• M4, 55 m kw., Racibórz-NoweXJF
Zagrody,
36,00
zł TJŢ
• Wynajmę 2 pokoje z aneksem ku;"10./*"/:0(3»%
Raciborza,
XT[ZTULP  CP XDJŕƒ OJF
BLDKJ 698-120-173.
QPXPBOJ [PTUBKŕ
VMVCJFŴDFN QVCMJD[OPžDJ
balkon, 95000 zł, 508-195-363, UBDIPEKFHPQS[FCVE[FOJB
www.
chennym, Racibórz, ul. Waryńskiego
ZAMIENIĘ
DAM PRACĘ%[JFOOJLBS[%JDL(PPEXJO
[OBMB[BTXPKFKESVHJFKQP
TQFDKBMJTUB '#* EP TQSBX
QPDJŕHFLTQMPEVKF8UFEZ
kamelraciborz.pl.
503-766-639.
• Garaże
do wynajęcia, Racibórz Ostróg,
PXZ 4BNPQPD[VDJB OJF
CSPOJDIFNJD[OFKJUBKFN
.PSSPX
 EFNBTLVKF
NŢƒD[Z[OBQS[FLPOVKFTJŢ
 mieszkanie z ogrodem
• Zamienię
– opieka
nad
starszy5&3&4"'035*4• Praca dla kobiet3PC
515-101-273.
QPQSBXJB
žMVC OBKMFQT[FK
OJD[Z.BTPO CZZXJŢ[JFŴ
KFEOBL31,90
E[JBBOJB
QSPEV
ƒF CJFS[F VE[JBwXRoszkowie
S[ŕEP
zł
• M3, 55 m kw., Racibórz-Śródmieście,
(47 m kw., c.o., wymie• Do wynajęcia
od zaraz 2-pok. mieszkami osobami. Wymagany
niemiecki
pasz;&81645:/*
XZNFLTQFSZNFODJF
"MDBUSB[
dobry stan, 112000 zł, 534-737-900,
nione okna) na podobne lub mniejsze QS[ZKBDJØLJ%BSDZ
nie w centrum Raciborza (ul. Podwale).
• Wynajmę
kawalerkę 43 m kw., Racibórz
port, znajomośćDFOUØXUFMFUVSOJFKV
języka niemieckiego.
www.kamelraciborz.pl.
781-934-620.
w Raciborzu. Tel. 796-332-203.
Cena 1000 zł. kontakt tel. 505-847-595.
32-419-83-13.
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44,90 zł

34,90 zł

36,00 zł

41,90 zł
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0 MPTJF UFHP [BNBDIV
o KFEOFK [ OBKHPžOJFK
T[ZDIBLDKJ[CSPKOZDISV
DIV PQPSV X D[BTJF **
XPKOZEFDZEPXBZDIXJ
MBOJFVXBHJ VUT[D[ŢžDJB 
QFDIJQS[ZQBEFL,TJŕƒLB
PLVMJTBDIPQFSBDKJv"OUI
SPQPJEw ))I) o )JNN
MFST)JSOIFJTTU)FZESJDI 
NØ[H)JUMFSBOB[ZXBTJŢ
)FZESJDIv#MPOE CFTUJBw 
vD[PXJFLPTFSDV[ƒFMB
[BwKBLOB[ZXBHP)JUMFS
oVDIPE[J[BvOBKOJFCF[
QJFD[OJFKT[FHPD[PXJFLB
***3[FT[Z

LPOUBLU!OPXJOZQM

Nowość
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Nowość

Nowość
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8T[ZTDZEPCS[FXJFNZ ƒF
QPEFKNPXBOJF EFDZ[KJ OJF
KFTU BUXF ; PCBXZ QS[FE
QPQFOJFOJFN CŢEV D[Ţ
TUP  PELBEBNZ KF  DP X
XJFMV QS[ZQBELBDI J EVƒ
T[FK QFSTQFLUZXJF PCSBDB
TJŢ QS[FDJXLP OBN 8BSUP
TLPS[ZTUBŗ[SBE,PQFJLJOZ 
LUØSFKLTJŕƒLBUSBmBEPLTJŢ
HBSŴ1P[XBMBNJOOBCSBŗ
XQSBXZXXZCJFSBOJVXB
žDJXFKPQDKJ BUXPPLSFžMJŗ
PEQPXJFEOJ LPOUFLTU EMB
EFDZ[KJ  VQSBT[D[Bŗ J [B
XŢƒBŗ [BLSFT NPƒMJXPžDJ
QPQS[F[ EPLBEOŕ BOBMJ[Ţ
QSJPSZUFUØX

LPOUBLU!OPXJOZQM

."3$*/80-4,*

%0,50345:,4
.PEZ SBEJPXJFD  (XJEPO
.JDIBPXJD[  QS[FKNVKF
QPQVMBSOF TVDIPXJTLP 
LUØSFHP UXØSDB [HJOŕ X
OJFXZKBžOJPOZDI PLPMJD[
Wydawnictwo Literackie
OPžDJBDI1SØCVKŕDEPQJTBŗ
[BXJFT[POŕ IJTUPSJŢ J SP[
XJŕ[Bŗ UBKFNOJDŢ žNJFSDJ
QPQS[FEOJLB (XJEPOQSP
TJPQPNPDBLUPSØX LUØS[Z
XTQØQSBDPXBMJQS[ZSFBMJ
[BDKJQSPHSBNV
/BKMFQT[BQPXJFžŗ.BSDJ
OB8PMTLJFHP QPMTLJFHP
NJTUS[B MJUFSBUVSZ P OJF
TLSŢQPXBOFKXZPCSBƑOJ

6,"4;.0%&-4,*

%;*&8$;:/:80+&//&

;BQJFSBKŕDF EFDI X QJFS
TJBDI XPKFOOF MPTZ 
LPCJFU NJO +BEXJHJ 1J
TVETLJFK DØSLJ .BST[BLB
1PMTLJ  -JEJJ -XPX [XJŕ
[BOFK[MFHFOEŕ",NB
KPSFNvVQBT[Lŕw J)BMJOZ
8JUUJH PE[OBD[POFK NF
EBMFN4QSBXJFEMJXBXžSØE
/BSPEØXĽXJBUB +BLƒZŗ
XD[BTBDI HEZXBTOFXF
TFMFLPŴD[ZTJŢBSFT[UPXB
OJFN QS[F[ HFTUBQP  HEZ
UZMLPCMJTLJQPSØEXTUS[Z
NVKF XZLPOBOJF XZSPLV
žNJFSDJ XZLPOBOJF[Bž[B
EBOJBXZNBHBOBXJŕ[BOJB
SPNBOTV[XSPHJFN
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28 ogłoszenia drobne

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Austria, 71-38520-18, 601-759-797.
• Praca dla elekryków w Niemczech.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służbowe.Tel. 77-442-95-02.
• Przyjmę tynkarza, 12 zł m kw., tynki
gipsowe, agregaty, 669-953-757, 785918-057.
• Firma zatrudni osoby do roznoszenia
ulotek z okolic Wodzisławia. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel. 32-455-38-30.
• Kameralny Club w Knurowie o domowej atmosferze zatrudni panie,
wysokie zarobki, zakwaterowanie,
791-393-470 po godz.12.00

• Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem,
kelnerki do restauracji w centrum Raciborza. Tel. 663-135-720, 508-304-750.

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 4 października 2011 r.

• Zatrudnię na etat osobę z doświadczeniem w telemarketingu, tel. 601-317-156.

• Firma zatrudni kobiety do lekkiej produkcji. CV + LM na info@kamco.pl.

• Restauracja McDonald’s w Raciborzu
zatrudni na stanowisko pracownik restauracji, tel. 32-414-09-48.

• Spółka z o.o. zatrudni asystentkę i księgową/księgowego. CV ze zdjęciem na
email:biuro@usługi-rk.pl.

• Restauracja McDonald’s w Raciborzu
zatrudni osobę na stanowisko konserwatora, wymagane uprawniwnia elektryczne oraz doświadczenie w pracach
remontowo-budowlanych, tel. 32-41409-48.

• Pracownik budowlano – gospodarczy
od zaraz, Wodzisław, 604-974-570.
• Przyjmę kierowcę w ruchu międzynarodowym kat C tel. 509-747-006.
• Legalna, stała praca przy rozbiórkach na budowach w Niemczech.
Wszelkie zapytania oraz CV proszę
wysyłać na adres praca-rozbiorki@
o2.pl.

• Murarzy, malarzy, budowlańców
zatrudnię, tel. 660-898-439 po godz.
16.00.
• Przyjmę księgową wymagane: certyfikat księgowego oraz minimum 3-letni
staż pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, 604-845-468, starksiegowosc@interia.eu.

• Firma z Raciborza przyjmie do pracy
handlowca w dziale technicznym.
wykształcenie min. średnie. CV z listem
motywacyjnym wysyłać na atlatech@
atlatech.pl.

• Renomowany warsztat samochodowy
w Stanowicach poszukuje wykwalifi• Zatrudnię fryzjera oraz fryzjerkę
• Zatrudnię kierowcę, transport miękowanego mechanika. Preferowana
do
salonu fryzjerskiego w Gorzyczkach,
Wydawnictwo
Literackie
Wydawnictwo
Literackie
dzynarodowy, PD Europa, wymagania:
znajomość elektroniki samochodowej.
tel. 665-818-013.
prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwaliTel. 601-403-076.
fikacji, doświadczenie, 507-160-862.
• Firma Pivexin Sp. z o.o. z Raciborza
• Praca dla kobiet (erotyka) prywatny
zatrudni pracownika serwisu, ślusarza
dom
Racibórz,
tel.
531-394-912.
• Stacja kontroli pojazdów „Motoi spawacza. Wymagania: prawo jazdy
technika”, Wodzisław, Michalskiego
• Praca w charakterze opiekunki osób
kat. B, mile widziane doświadczenie
12, zatrudni od zaraz na 1/2 etatu
starszych w Niemczech. Możliwość
przy produkcji transporterów. CV na:
4$*&/$&'*$5*0/
,0.&%*"
diagnostę, 32-455-37-22.
szkoleń z zakresu języka niemieckiego.
aleksander.nowak@pivexin.com.pl.
,0%725-474-024.
10ő:$;0/:
• Zatrudnię pomocników na budowie,
• Zatrudnię
panie
 na Śląsku, wysokie za/"3;&$;0/:
/*&Ľ.*&35&-/0Ľ$*
• Firma z branży utrzymania czystości ,BUF)VETPO
robki, dowolne
dni pracy, komfortowe
praca od zaraz, tel. 32-451-61-47 lub
v%[JFXD[ZOB
/JF[XZLZUISJMMFSTDJFODF
poszukuje firmy do mechanicznego
warunki, dyskretnie,
697-177-760.
NPKFHPLVNQMBw
J(JOOJGFS 725-345-280.
mDUJPO X SFƒZTFSJJ %VO
wraz ze sprzętem, parkin- (PPEXJO v,PCJFUZQSBHOŕ
DBOB
+POFTB odśnieżania,
v.PPOw 
• Zatrudnię osobę z Raciborza na 1/2
• Zatrudnię do pracy w polu przy
pęczgu przy Tesco w Wodzisławiu Śląskim. CBSE[JFKw  X [BLSŢDPOFK
[
+BLJFN
(ZMMFOIBBMFN
etatu do pracy w solarium, Racibórz,
kowaniu, 502-620-831.
Kontakt;
tel.
692-447-002
lub
mail:
IJTUPSJJ
P  NJPžDJ  QS[Z
v,TJŕƒŢ 1FSTKJ 1JBTLJ
507-061-566.
dobija@muster.com.pl.
KBƑOJ J XT[ZTULJN  DP KFTU
D[BTVw  X SPMJ HØXOFK
• Praca w Austrii dla kobiet i męż• Pilnie zatrudnimy
3FXFMBDZKOBanglistę. Kursy języ,BQJUBO$PMUFS4UFWFOTCV
• Praca w Niemczech i Holandii dla pań QPNJŢE[Z
czyzn! Austriackie warunki, prace
LPNFEJB
SPNBOUZD[OB
OB to: English School,
kowe.
CV in English
E[J TJŢ X KBEŕDZN
EVƒŕtel. 514-222-116.
od[1.10,
produkcyjne, euro Labora, Racibórz,
QPETUBXJFCFTUTFMMFSB&NJ
QSŢELPžDJŕ QPDJŕHV /JF
ul Opawska 31/3, Racibórz.
Wydawnictwo
Literackie
32-701-02-33, www.euro-labora.com.
• Zatrudnimy
osoby do opieki, teren
MZ(JöOv$PžQPƒZD[POFHPw
QP[OBKF TJFE[ŕDFK
PCPL
• Przyjmę
kierowcę
3BDIFM
NB XT[ZTULP
 D[Fkat C+E w ruchu
Niemiec,
OJFHP E[JFXD[ZOZ
 OJF ze znajomością języka nie• Zatrudnię murarza z doświadczeniem,
krajowym
i
międzynarodowym,
tel. 532HPQSBHOŕLPCJFUZ1SBXJF
XJF
HE[JFKFTU1PNJOV
mieckiego w sposób komunikatywny,
mile widziane prawo jazdy, tel. 694555-777.
XT[ZTULP

CP
XDJŕƒ
OJF
UBDIPEKFHPQS[FCVE[FOJB
515-124-159,
504-737-346.
995-353.
[OBMB[BTXPKFKESVHJFKQP
QPDJŕHFLTQMPEVKF8UFEZ
• Zatrudnimy w Holandii młodych ludzi
PXZna4BNPQPD[VDJB
OJF
• Zatrudnimy
magazyniera z do
produkcji. Mieszkanie
gratis. Wy• Zatrudnię przedstawicieli fiNŢƒD[Z[OBQS[FLPOVKFTJŢ
nansoQPQSBXJB
žMVC
OBKMFQT[FK
ƒF
CJFS[F
VE[JB
X
S[ŕEP
świadczeniem
i
uprawniemiami
na
magany
język
angielski
lub niemiecki.
wych – praca dodatkowa! Pszów, RaXZNFLTQFSZNFODJF
wózek widlowy oraz emerytowanych QS[ZKBDJØLJ%BSDZ
32-410-92-80.
cibórz, Lubomia, Syrynia. Atrakcyjne
budowlańców z terenu Raciborza,
wynagrodzenie prowizyjne! Wyślij
32-755-16-00, 607-763-688.
• Zatrudnię kierowcę C+E, 609-227CV na adres praca@eurocent.pl.
991.
• Firma Automentel Centrum zatrudni
• Firma Automentel Centrum zatrudni
•
Zatrudnię
operatora koparko-ładowarmechanika samochodowego. Wymadoradcę serwisowego. Wymagane
ki z doświadczeniem, 609-227-991.
gane doświadczenie. Podania składać
doświadczenie. Podania składać
Wodzisław Śląski, ul. Witosa 8.
• Zatrudnię doświadczonego tynkarza,
Wodzisław Śląski, ul. Witosa 8.
-6%",01&*,*/"
-"63&/5#• */&5
609-227-991.
Mechanika samochodowego z do• Praca w Niemczech i Austrii dla osób
ze
))I);"."$)
4".&464;/&%&$:;+&
świadczeniem zatrudnimy. Kontakt
•
Zatrudnię
fachowca
znajomością jęz. niemieckiego: spawacz
/","5"13"(*
8T[ZTDZEPCS[FXJFNZ
ƒF do dociepleń,
505-070-800.
880-478-059.
Literackie
MAG i TIG,Wydawnictwo
operator wózka
widłowego,
QPEFKNPXBOJF EFDZ[KJ OJF
0 MPTJF UFHP [BNBDIV
• Elektromechanika samochodowego KFTU •BUXF
hydraulik, elektryk, lakiernik przemy; PCBXZ
QS[FE
o KFEOFK [ OBKHPžOJFK
Zatrudnię
przedstawiciela
handlowez doświadczeniem zatrudnimy. Kontakt QPQFOJFOJFN
D[Ţ
słowy. Tel. 32-332-64-62, 668-269-634.
T[ZDIBLDKJ[CSPKOZDISV
go-branżaCŢEV
rolna (handel
zbożem) wyTUP kształcenie
 PELBEBNZwyższe
KF  DP X
Certyfikat Agencji Nr 2808.
DIV PQPSV X 505-070-800.
D[BTJF **
język obcy 48-130
XJFMV
QS[ZQBELBDI
J EVƒ
XPKOZEFDZEPXBZDIXJ
Kietrz,
608-486-663.
• Poszukuję pracownika: kierowca C+E,
• Kierowców C + E zatrudni „Sanco”
Sp.
T[FK QFSTQFLUZXJF PCSBDB
MBOJFVXBHJ VUT[D[ŢžDJB

wymagania:
doświadczenie, umiejęt- TJŢ QS[FDJXLP
z o.o. Oferujemy : podstawa + diety,
• Zatrudnię
przedstawiciela
handloweOBN
8BSUP
QFDIJQS[ZQBEFL,TJŕƒLB
ność drobnych napraw przy samocho- TLPS[ZTUBŗ[SBE,PQFJLJOZ
wyjazdy do krajów UE z powrotami
go-branża biomasa (handel
pelletem)

PLVMJTBDIPQFSBDKJv"OUI
dach. Auto-laweta, tel. 504-075-110.
do Polski, 32-226-45-91.
LUØSFKLTJŕƒLBUSBmBEPLTJŢ
wykształcenie wyższe język obcy 48SPQPJEw ))I) o )JNN
HBSŴ1P[XBMBNJOOBCSBŗ
MFST)JSOIFJTTU)FZESJDI

130 Kietrz, tel. 608-486-663.
• Restauracja
„Karczma Hetmańska”,
• Zatrudnię osobę z doświadczeniem
XQSBXZXXZCJFSBOJVXB
NØ[H)JUMFSBOB[ZXBTJŢ
Racibórz
zatrudni
kucharza,
tel.
32-419i stażem do kwiaciarni w Chałupkach.
• Zatrudnię
przedstawiciela handlowežDJXFKPQDKJ
BUXPPLSFžMJŗ
)FZESJDIv#MPOE
CFTUJBw 
07-57.
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
go/pracownik
biurowy
PEQPXJFEOJ
LPOUFLTU
EMB wykształcenie
vD[PXJFLPTFSDV[ƒFMB
spożywczego z doświadczeniem.
695wyższe
język obcy-rosyjski
48-130 Kietrz
• Praca w Niemczech i Austrii: ślusarze EFDZ[KJ
 VQSBT[D[Bŗ
J [B
[BwKBLOB[ZXBHP)JUMFS
455-556.
tel. [BLSFT
608-486-663.
spawacze, mechanicy, op. CNC. Tel:
XŢƒBŗ
NPƒMJXPžDJ
oVDIPE[J[BvOBKOJFCF[
721-210-671; 32-700-82-31.
QPQS[F[
EPLBEOŕ
BOBMJ[Ţ
QJFD[OJFKT[FHPD[PXJFLB
• Do odśnieżania parkingu, z własnym
• Zatrudnię
ociepleniowców,
wykońsprzętem, na terenie Raciborza,***3[FT[Z
tel. 602czeniowców, wysokie zarobki, ciągłość
• Firma zatrudni pracownika do magazy- QSJPSZUFUØX
612-000.
pracy zimą, 511-902-646.
nu. CV + LM na info@kamco.pl.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w relacjach krajowych i międzynarodowych
48-130 Kietrz tel. 608-486-663.

• Zatrudnię pracownika gospodarczego prawo jazdy kat. T, 48-130 Kietrz,
tel. 608-486-663.
• Zatrudnię spedytora w ruchu krajowym i międzynarodowym, 48-130
Kietrz, tel. 608-486-663.

POSZUKUJĘ PRACY
• Podejmę pracę jako opiekunka osób
starszych lub dzieci (certyfikat) 788387-575.

04*&$,* -"5,084,* #*"04;&84,* 
13»4;:ĳ4,*

045"5/*-053"1035
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• 606-521-450, Radlin.
• Dyskrecja Racibórz, 789-105-990.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Viki 513-218-044.
• Pola 533-600-936.
• Ewa 793-958-079.
• Ola 516-496-348.

RÓŻNE
• Blaszaki, garaże. Najtaniej – Producent,
32-440-12-66, 662-762-065.

• 726-527-935.
• Rybnik, 518-205-456.

• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Ludowej – płacę cenę amatorską, 77-43736-81, 694-070-838.

• Paula, 788-401-662.

• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
",$+"
32-430-85-77, 32-454-61-37.

• Blondynka, Rybnik, tel. 507-206-422.
%3"."5
26*;4)08
• Puszysta, Nowa 794-949-853.
0CEBS[POZ[OBLPNJUŕQB
• 19-tka nowa, 534-183-168.
NJŢDJŕNJFT[LBOJFDOPXP
• Czarnula, 600-624-753.
KPSTLJFK E[JFMOJDZ 2VFFOT 
)FSCJF4UFNQFM +PIO5VS
• Przystępnie, 530-921-350.
UVSSP  PEOPTJ TVLDFTZ X
QPQVMBSOZN
• 513-504-384, Rybnik
41. UFMFUVSOJFKV
8 mOBPXFK SP[HSZXDF P
• 797-536-303, Rybnik,
XZTPLŕ28.
TUBXLŢ  OB QPMF
DFOJF T[FGØX QSPHSBNV 
• Carmen, XL, 535-839-389.
NB QS[FHSBŗ [F TXPJN
• Iza, Wodzisław,LPOLVSFOUFN
518-645-151.$IBSMFTFN
7BO%PSFOFN 3BMQI'JFO
• Dojrzała, centrum,
660-821-989.
OFT 5FSB[
UP PO TUBKF TJŢ
VMVCJFŴDFN
QVCMJD[OPžDJ
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
%[JFOOJLBS[%JDL(PPEXJO
• 789-059-591 Rybnik
518-160-754.
3PC .PSSPX
 EFNBTLVKF
KFEOBL E[JBBOJB QSPEV
• Ewa, Racibórz, 514-555-894.
DFOUØXUFMFUVSOJFKV
• Ania Rybnik 790-602-072

• Racibórz, 889-694-873.
LPOUBLU!OPXJOZQM

58*&3%;"

• Groszek, miał, węgiel – luzem i worko4GSVTUSPXBOZ HFOFSB
wany, 608-315-746.
'SBODJT 9 )VNNFM &E
XSB[[HSVQŕXJFS
• Tuje,)BSSJT
świerki
i inne ozdobne b.tanio
OZDI od
ƒPOJFS[Z
sprzedam,
2.50 zł, QJFDIP
32-476-51-42, 503UZ NPSTLJFK PQBOPXVKF
532-965.
XZTQŢ "MDBUSB[ J CJFS[F
[XJFE[BKŕDZDI
KBLPkominkowe,
[B
• Drewno
rozpałkowe,
(SP[J  ƒF KFžMJ flot,
muł LBEOJLØX
od 150 zł, eko-groszek,
S[ŕEOJFTQFOJKFHPƒŕEBŴ

węgiel,
itp., ekspresowa dostawa,
PEQBMJSBLJFUZ[HPXJDBNJ
gwarantowana
jakość, 692-236-095.
XZQFOJPOZNJ[BCØKD[ZN
• Antyki.
Kupię
meble, X
przedwojenne
HB[FN
CPKPXZN
LJF
odznaczenia,
srebra,
obrazy,
SVOLV 4BO
'SBODJTDP
%P zegary,
BLDKJstare
QPXPBOJ
militaria,
zdjęcia [PTUBKŕ
i wiele innych,
TQFDKBMJTUB '#* EP TQSBX
605-255-770.
CSPOJDIFNJD[OFKJUBKFN
• KupięOJD[Z.BTPO
stare książki
i różne inne staroCZZXJŢ[JFŴ
cie, 603-888-439.
"MDBUSB[
• Kapela HEIMAT-BAND gra na żywo
szlagry śląskie i niemieckie, Tworków,
tel. 664-182-86 lub 508-535-336.
• Sprzedam stół ping-pongowy, junkers
gazowy, nici do haftu, 32-42-22-376.

• Kasia, Rybnik, 783-620-601.
• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.

LPOUBLU!OPXJOZQM
• Wodzisław, Basia, 609-782-881.

• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.
."3$*/80-4,*

%0,50345:,4

• Racibórz, 889-694-869.

• XL, Wodzisław, 511-858-508.
6,"4;.0%&-4,*

%;*&8$;:/:80+&//&

• Eromasaże, 532-443-842.
• Posiadamy drewno rozpałkowe,
;BQJFSBKŕDF EFDI X QJFS
.PEZ SBEJPXJFD
(XJEPObrunatny,
kominkowe,
węgiel, węgiel
TJBDI XPKFOOF MPTZ 
• Rybnik XL, 666-479-320.
.JDIBPXJD[
QS[FKNVKF
eko-groszek,
flot, tani
muł, zapewniaLPCJFU NJO +BEXJHJ 1J
•
Adrianna,
Wodzisław,
518-928-440.
QPQVMBSOF
TVDIPXJTLP

my transport, 694-500-876.
TVETLJFK DØSLJ .BST[BLB
LUØSFHP UXØSDB [HJOŕ X
1PMTLJ  -JEJJ -XPX [XJŕ
• Wodzisław, 502-946-147.
• Sprzedam
duże ilości PLPMJD[
piasku kopalOJFXZKBžOJPOZDI
[BOFK[MFHFOEŕ",NB
nianego
wydobywanego
w
okolicach
•
Martyna,
Wodzisław,
507-595-561.
Wydawnictwo Literackie KPSFNvVQBT[Lŕw
OPžDJBDI1SØCVKŕDEPQJTBŗ
J)BMJOZ
Kietrza,
bardzo
dobrej
jakości
w
dobrej
[BXJFT[POŕ IJTUPSJŢ J SP[
8JUUJH
PE[OBD[POFK
• Gosia, 889-737-281, Wodzisław. NF
cenie zXJŕ[Bŗ
możliwością
dowozu
EBMFN4QSBXJFEMJXBXžSØE
UBKFNOJDŢ
žNJFSDJdo klienta.
• Egzotyczna, 788-933-723,
Racibórz.
Tel. 600-009-763.
/BSPEØXĽXJBUB
+BLƒZŗ
QPQS[FEOJLB (XJEPOQSP
XD[BTBDI
HEZXBTOFXF
TJPQPNPDBLUPSØX
LUØS[Z 50 gr
• Sprzedam
cegłę rozbiórkową.
• Justyna, 880-725-239, Wodzisław.
TFMFLPŴD[ZTJŢBSFT[UPXB
szt., tel.
782-822-578.
XTQØQSBDPXBMJQS[ZSFBMJ
• Sexy, Racibórz,OJFN
502-758-663.
QS[F[ HFTUBQP  HEZ
[BDKJQSPHSBNV
• Sprzedam
starą cegłę licówkę, tel. 32UZMLPCMJTLJQPSØEXTUS[Z
• Raciborzanka,
33, 883-272-757.
/BKMFQT[BQPXJFžŗ.BSDJ
451-65-75,
503-394-195.
NVKF
XZLPOBOJF XZSPLV
OB8PMTLJFHP QPMTLJFHP
žNJFSDJ
XZLPOBOJF[Bž[B
• Racibórz, 45-latka,
888-967-756.
• Sprzedam felgi aluminiowe z oponami
NJTUS[B MJUFSBUVSZ P OJF
EBOJBXZNBHBOBXJŕ[BOJB
zimowymi 225 x 50 R-17, szt. 4, rozstaw
• Racibórz, 888-076-379.
SPNBOTV[XSPHJFN
TLSŢQPXBOFKXZPCSBƑOJ
otowrów
5x114,3, stan bardzo dobry,

Wydawnictwo Lit

tel. 669-793-600.

• Komfortowo, Rybnik, 507-854-395.

q3"$*#®3; VM%VHB UFMq3:#/*, 4PCJFTLJFHP UFMqXXXFTPXBPTEXQM
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,TJŕE[1BSBEPLT

• TUW zgłasza zaginięcie polisy o nr SO
369280.

TOWARZYSKIE

• Firma od zaraz zatrudni wykwalifikowanych pracownikow budowlanych,
782-042-909.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję

."(%"-&/"(3;&#"084,"

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

• Zatrudnię mechanika samochodowego, 48-130 Kietrz, tel. 608-486-663.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję

,4*¥("3/*"408"

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

"//&#*4)01
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• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Maja, 792-209-587, Racibórz.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.

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.
• Wypożyczalnia samochodów. Osobowe, busy 9 osób. 533-080-533.
• Przewóz osób Racibórz – Munchen,
503-916-079 (w obie strony w każdy
weekend), +49-157-786-237-43.
• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów wykończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Usługi transportowe. Przeprowadzki,
przewóz materiałów budowlanych, itp.
Tel. 662-268-476.

TURYSTYKA
• Jesienne mega promocje! Hiszpania
od 1249 zł, Cypr od 1499 zł, Maroko
od 1699 zł. Ponadto Zima 2011/2012
już w sprzedaży! Biuro Podróży WW,
ul. Św. Jana 1, Wodzisław Śl., 32-45555-00, www.wakacjeww.pl.

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

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.
• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.
• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-7034, 608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• 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.
• Drenaże, wyburzenia, brukowanie,
utwardzanie wjazdów, przyłącza kanalizacyjne, koparki, minikoparki, wywrotki,
508-675-406.
• Biuro Detektywistyczne mtm – usługi
detektywistyczne, windykacja, Rybnik
ul. Przemysłowa 3, tel. 505-030-558,
505-030-573, 505-030-572, tel./fax 32728-67-31, Rybnik, Żory, Wodzisław,
Racibórz, Gliwice, Zabrze. e-mail: detektywi.mtm@gmail.com. www.detektywimtm.cba.pl.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Fryzjer, z dojazdem do klienta, atrakcyjne ceny, fryzury ślubne, okolicznościowe, tel. 788-949-435.
• Prywatne usługi opiekuńcze na terenie Polski nad osobami starszymi lub
niepełnosprawnymi, 515-124-159, 504737-346.
• Firma pielęgnująca ogrody zajmuje się
jesienną przecinką drzew, krzewów, żywopłotów i koszeniem trawników, zarośli, nieużytków, kontakt tel. 517697699.

• Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaik, podłóg, doradztwo w zakupie
dobrego, taniego parkietu, tel. 32-45782-93, 509-985-357, 513-134-616.
• Sprzątanie grobów. Zapalenie znicza,
mycie nagrobków, położenie wiązanki.
Dodatkowe usługi, tel. 505-542-511 lub
e-mail: akaminska250@wp.pl.
• Drewno kominkowe, brykiet bukowy, usługi transportowe do 3,5 tony,
794-497-362.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.

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.
• Osuszanie, odwanianie budynków, izolacje przeciw wilgoci, drenaże. Gwarancja, tel. 32-421-72-04, 517-435-518.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz,
łazienki, kuchnie, salony, itp., 694-214454.
• Wykańczanie wnętrz, sufity podwieszane, gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, tynki tradycyjne,
brukarstwo, ocieplanie budynków,
785-730-556.
• Nadzór budowlany, projektowanie
domów, świadectwa energetyczne,
665-871-450.
• Usługi minikoparką, tel. 667-563-774.
• Usługi hydrauliczne: wodno – kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania,
tel. 606-876-557.
• Usługi minikoparką i piaskowanie,
784-087-166.
• Elektryczne instalacje – tanio, z materiałem. Tel. 600-877-606, www.elektrocom.pl.
• Instalacje elektryczne, odkurzacze centralne. 660-665-329.
• Kamień w ogrodzie (piaskowiec,
granit itp.) obkładanie elewacji,
kominków 669-760-919.

• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa
inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-8281, 691-779-787.

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

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

• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne,
płyty k.-g., wykończenia wnętrz.
Negocjacja cen, 510-727-827.

• 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.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy–klinkier,
solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110496.
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki,
panele, 695-625-514.
• Malowanie, tapetowanie, płyty gipsowe, gładzie, kafelki, panele, inne usługi
remontowe, 785-529-569.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia i inne wyroby.
Atrakcyjne ceny, szybkie terminy.
603-411-536.
• Tynki maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe,
tel. 607-686-794.
• Kompleksowe wykańczanie wnętrz
oraz łazienek, sufity podwieszane,
gipsowanie, kafelkowanie, malowanie, tapetowanie, wymiana drzwi,
montaż paneli, docieplanie poddasza. Faktury. 514-429-411.
• Stawianie płotów, granit, brukarstwo
662-725-217.
• Koparko-ładowarka, minikoparka,
wyburzenia, brukarstwo, utwardzanie
placów, roboty ziemne, drenaże, wykopy wodno – kanalizacyjne, 604-207-218,
791-979-702.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo – gipsowe,
instalacja wodna, 788-398-686.
• 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.
• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• Dar-Tech, instalacje wod.-kan., c.o.,
gaz, projektowanie, montaż, wymiana,
tel. 601-094-777.

• Drenaże, izolacja budynków, szamba plastikowe i betonowe, sprzedaż
i montaż inst. wod.-kan. i c.o., 666573-251.
• Firma wykonuje wszystkie roboty
ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie Fak. Vat, 32-457-93-32, 502-087-125.
• Docieplanie domów, malowanie elewacji, tynkowanie. Tel. 501-550-880.
• Roboty remontowo-budowlane
w pełnym zakresie + ocieplenia budynków, remonty dachów. Wykonywanie
nadzorów budowlanych, 695-638-650,
32-415-16-45.
• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z – zapraszamy, tel. 517-531-887.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.
• Brukarstwo – płace, chodniki, drogi
dojazdowe. Szybko i solidnie. Promocyjne ceny, 515-736-368.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek, mieszkań, 30-letnie doświadczenie,
32-430-07-00, 781-759-872.
• Tanie usługi w zakresie remontów, malowania, ocieplenia, wykończeniówka,
sprzedaż bruków, brukowanie, płoty
z montażem, 507-709-403.

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

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

• Wiktoria Kralewska-Kućmierz, dr n.
med., specj. chorób skóry. Racibórz,
Solna 4/3, pn. – pt, 15.00 – 17.00, tel. 32415-37-50.
• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.
DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
– Kolor – Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

Odmień nasz
los..

• 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.
ENDOKRYNOLOGIA
• Irena Leśnik, specjalista chorób wewnętrznych, leczenie tarczycy, otyłości,
menopauzy, EKG, Racibórz, Ocicka 19,
606-399-821, www.tarczyca-raciborz.pl.
INTERNA
• Krężel Jarosław, specjalista chorób
wewnętrznych, przyjmuje w środy 16.00
– 17.00. Racibórz, W. Polskiego 26 b/7,
602-516-974.
KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kardiolog, poniedziałki, środy 17.00 – 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 6a/6,
602-695-679. Obowiązkowa rejestracja,
32-415-39-89.
LARYNGOLOGIA
• Specjalista laryngolog, Krężel Urszula,
przyjmuje pn. – czw. 16.00 – 18.00.
Racibórz, Wojska Polskiego 22/8, 692430-970.

• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501287-739.
NEUROLOGIA
• Stefan Maślanka, specjalista neurolog,
przyjmuje w Raciborzu, W. Polskiego 13,
czw. od 16.00, 661-115-983.
OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek
15.30 – 17.30.
STOMATOLOGIA
• Dental Pro. Rentgen cyfrowy, znieczulenie komputerowe, nowoczesne
leczenie kanałowe. Czynne: pn. – śr.
9.00 – 18.00, czw. 9.00 – 17.00, pt. 9.00
– 15.00, tel. 32-417-28-75, 603-783-383,
www.dentalpro.com.pl.

• Stomatolog Bartosz Pietrzykowski
Dental Pro, Racibórz, Warszawska 7a (z
tyłu marketu E.Leclerc). Wybielanie zębów, 32-417-28-75, 603-783-383, www.
dentalpro.com.pl.
PROTETYKA
• Nowość! Protezy nylonowe (estetyczne, niełamliwe, niealergiczne). Pracownia protetyczna, Izabela Kuczmierczyk.
Racibórz, Opawska 27A/1, 32-415-27-85,
513-129-915.
REHABILITACJA
• Gabinet Odno-MAS, Racibórz, ul. Kolejowa 19, rehabilitacja, leczenie bólu
kręgosłupa. Rejestracja, tel. 513-574-584
pon. – pt. od 8.00.
UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa. Wizyty domowe, tel. 696-478-189,
32-426-02-92.
MEDYCYNA NATURALNA
• Świecowanie uszu, 32-42-22-376.

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

EKSPOZYCJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH:

RYBNIK, ul. Zapolskiej 46

tel. 32 422 60 21

Zapraszamy: pn. – pt. 9.00 –17.00, sob. 9.00 – 13.00.
NISSAN ALMERA
RENAULT CLIO
3� RENAULT CLIO
4� RENAULT LAGUNA
5� CITROEN BERLINGO
6� FORD FOCUS
7� FORD FIESTA
8� FORD FOCUS
9� FIAT PANDA
10� SKODA FABIA II kombi
11� SKODA OCTAVIA
12� OPEL CORSA
13� OPEL COMBO
14� OPEL ASTRA
15� PEUGEOT 206
1�
2�

2005
2008
2006
2006
1999
2008
2008
2006
2008
2007
2006
2007
2008
2006
2005

20.900 zł
21.900 zł
13.900 zł
26.900 zł
8.500 zł
27.500 zł
19.900 zł
23.500 zł
17.500 zł
25.900 zł
34.900 zł
20.900 zł
25.900 zł
24.900 zł
10.900 zł

W ROZLICZENIU PRZYJMUJEMY
SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK

SALON SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH „TOMAS”

Rybnik – Popielów, ul. Wodzisławska 309
Tel. 32-425-08-80 (przy trasie Rybnik – Wodzisław)

Wodzisław Śl., ul. Rybnicka 42

• HONDA CIVIC 2008 1,8 SPORT krajowy, I wł.
• SKODA OCTAVIA 2009 1,9TDI nowy model!
• SKODA OCTAVIA 2008 2,0TDI klima, kraj, I wł.
• AUDI A4 2,0TDI 170KM S-LINE krajowy, I wł.
• VW GOLF VI kombi 2008 1,6TDI 105KM kraj
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2008 1,9TDI klima, krajowy, I wł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, I wł
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, I wł., metalik
• RENAULT SCENIC GRAND 2005 1,9DCI 7osób
• RENAULT LAGUNA 1999 1,9 DTI 120KM
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, I wł., klima
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, I wł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI klimatr.
• NISSAN MICRA 2008 1,2 klima, krajowy, I wł.
• SEAT LEON 2002 1,6 105KM klima, krajowy
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

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

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI MULTITRONIC KOMBI

05 r.

36.900

AUDI A4 1,9 TDI SEDAN

01 r.

28.900

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

14.900

CITROEN C3 1.4 HDI KLIMATYZACJA
VAN (CIĘŻAROWY)

08 r.

19.900

FORD MONDEO 1,8TDCI 125
HATCHBACK

08 r.

44.900

FORD TRANSIT 2,4 TDCI 135 KM
FURGON WYSOKI DŁUGI

05 r.

28.900

• Akupunktura, dr. n. med. Zbigniew
Górka, specjalista chirurgii urazowej
i ortopedii, 781-289-867.

NISSAN ALMERA TINO 1,8 16V
KLIMATYZACJA

01 r.

14.900

NISSAN MICRA 1,2 16v 80KM KLIMA
5-DRZWI

04 r.

18.900

URODA
• Odchudzę każdego, tel. 691-488-826
w godz. 8.00 – 9.00.

NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI PANORAMA
DACH

09 r.

72.900

OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4

09 r.

89.900

OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 KOMBI
ENJOY GOLD

08 r.

30.900

RENAULT CLIO II 1,2 16v KLIMA 3-drzwi

04 r.

13.900

SMART FORTWO 0,7 KLIMATYZACJA

04 r.

14.900

VW SHARAN 2,0 16V 115 COMFORTLINE
AUTOMAT

02 r.

24.900

VW PASSAT 2,0TDI 140KM COMFORTLINE SEDAN

05 r.

38.900

BMW 650 CI 367KM

06 r.

114.900

ZWIERZĘTA
• Sprzedam kocięta Norweskie Leśne
z rodowodem tel. 664-503-662.
• Sprzedam tanio yorka piesek, Lubomia, tel. 691-416-057.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Śliczne kocięta brytyjskie, krótkowłose po utytułowanych rodzicach
w kolorach niebieskim i liliowym,
515-134-797.

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

30 reklama
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Poszukujemy do pracy

w Niemczech:
 mechaników
 elektryków
 spawaczy
 pracowników branży metalowej

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

Wójt Gminy w Mszanie

Wymagana
znajomość
niemieckiego

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:
0608 678 209, 032 415 47 27 w.12

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje do wiadomości publicznej, że w siedzibie
Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń wywieszony został w dniu
04.10.2011 r. oraz podany na stronie internetowej www.mszana.ug.gov.pl, wykaz lokali przeznaczonych do najmu:
lokal o powierzchni 42,48 m2 składający się z 6 pomieszczeń,
położony na 1-wszym piętrze w budynku 3-kondygnacyjnym w
Połomi przy ul. Centralnej 93 w budynku tzw. „Starej Szkoł”;
oznaczona jako działka nr :2127/220 o powierzchni 1625 m2,
objęta księga wieczystą nr GL1W/00021097/0 będąca własnością Gminy Mszana.
Lokal w całości przeznaczony na cele handlowo-usługowe.
Najem ustalony zostaje na czas określony tj. okres 3 lat od
dnia podpisania umowy najmu.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres
21 dni od dnia 04.10.2011 r. do dnia 25.10.2011 r.

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

zł
54,50

Atas Postar
20 szybkoschnący
podkład cementowy
mrozo
i wodoodporny
25kg

Rynna ocynkowana
ﬁ 125 1mb

ł
7,50 z

ł
6,90 z

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

ł
8,90 z

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

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

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

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

OFERUJEMY

15 URODZINY FIRMY
z tej okazji:

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,

 Nowa atrakcyjna oferta roślin
 Jesienne obniżki cen
 Urodzinowe promocje

•Boazeria, podbitka,

����������������

ogłasza trzeci ustny przetarg na dzierżawę nieruchomości
zabudowanej budynkiem, w którym mieściło się przedszkole, znajdującym się w centrum gminy, przy drodze wojewódzkiej 932 - ul. Wyzwolenia 136 .
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 roku o godz. 10.00 w sali 205
budynku UG Marklowice przy ul. Wyzwolenia 71.
Poprzednie przetargi miały miejsce w dniach:

Szczegółowe informacje na temat warunków umownych można uzyskać
w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice,
ul. Wyzwolenia 71, pok. 302 tel. 32 459 28 32 w godz. 830 – 1400.

numer certyﬁkatu 6606

Szczegóły oferty
oraz aktualny
Poradnik Ogrodnika na

WÓJT GMINY MARKLOWICE

Warunki umowne:
Umowa z przyszłym dzierżawcą zostanie zawarta na czas nieoznaczony, przy
czym w przypadku gdy z winy wydzierżawiającego tj. Gminy Marklowice w
terminie 5 lat umowa zostałaby rozwiązana, wydzierżawiający zobowiąże się
do zwrotu nakładów dzierżawcy, proporcjonalnie do czasu użytkowania, poniesionych w budynku dla celów prowadzenia swojej działalności.
Dla celów prowadzenia działalności gospodarczej dla obiektu należy przeprowadzić zmianę sposobu użytkowania. Na czas przeprowadzenia niezbędnych
formalności oraz zmian i przeróbek w budynku czynsz będzie obniżony do 30%
jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Wójt
Gminy Marklowice zastrzega sobie możliwość waloryzacji stawek czynszu.
Dopuszcza się możliwość podnajmu.
Gmina Marklowice zastrzeże sobie w umowie możliwość korzystania z dojazdu
do sąsiedniej nieruchomości znajdującej się za budynkiem oraz korzystania z
budynku gospodarczego znajdującego się na wydzierżawianej nieruchomości.

POSZUKUJEMY DO PRACY

ul. Gliwicka 157
Rybnik
(trasa Rybnik – Gliwice)
tel./faks 32-42 46 366

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Opis budynku:
Lokalizacja w samym centrum Gminy Marklowice, przy drodze wojewódzkiej
nr 932 łączącej Marklowice z Żorami i Wodzisławiem Śląskim w odległości
ok. 5 km od węzła autostrady A1 w Świerklanach. Vis-à-vis znajduje się Park
Rekreacji – „Tropikalna Wyspa”, budynek Urzędu Gminy Marklowice, szkoła
podstawowa, gimnazjum, apteka, sklepy i kościół.
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 344 m2. Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Na parterze znajduje się hall, przestronna sala i pomieszczenia kuchenne. Na I
piętrze i poddaszu pomieszczenia użytkowe. Obiekt wyposażony w instalacje:
elektryczną wod.-kan, c.o. i monitoring. Budynek ogrodzony, na terenie nieruchomości parking. Stan techniczny budynku dobry. Obiekt na bieżąco konserwowany i remontowany, po termomodernizacji. W roku 2003 przebudowano
wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłownią (ogrzewanie
gazowe) oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem więźby dachowej. Remont instalacji elektrycznej w 2005 r. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice przewiduje w
przedmiotowym obiekcie usługi publiczne lub komercyjne.

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAPRASZAMY

informuje, że w dniu 29 września 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Pszów został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Pszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

I przetarg: 22.02.2011 r.; II przetarg: 5.04.2011 r.; III przetarg: 14.06.2011 r.
Przeznacza się pod dzierżawę całość budynku wraz z gruntem.
Powierzchnia użytkowa budynku: 344 m2
Powierzchnia działki:1756m2
cena wywoławcza za cały obiekt wraz z gruntem: 5.346,60 zł/miesiąc netto
+ obowiązujący podatek VAT
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wys 530,00 zł do
dnia 3.11.2011 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim
S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569
w Urzędzie Gminy Marklowice.
Dopuszcza się do udziału w przetargu uczestnictwo konsorcjum po przedłożeniu do przetargu umowy konsorcyjnej.

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

KABE perfekta farba
akrylowa o dużych
możliwościach barwienia
10L

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

krawędziaki

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

OGŁOSZENIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl. ogłasza nabór kandydatów do służby.
Kandydat do służby musi spełniać wymagania:
posiadać obywatelstwo polskie,
być nie karanym za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe,
korzystać w pełni z praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać zdolność ﬁzyczną i psychiczną do pełnienia służby
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
zaliczyć test sprawności ﬁzycznej
posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii B.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Tablica ogłoszeń w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 68
lub tel. 32 4539394 oraz na stronie internetowej:
www.katowice.kwpsp.gov.pl oraz na stronie internetowej
www.straz.wodzislaw.pl
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PILNIE POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Rok zał. 1994
Licencja nr 2762

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

MIESZKANIA DO SPRZEDANIA
1.

2.

3.

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

4.

PSZÓW, ul. Kościuszki. Mieszkanie
2-pokojowe (po remoncie) o pow. 54,18
m², Ip. cena: 100 000 zł.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

RYBNIK ul. Kościuszki. Mieszkanie
3-pokojowe o powierzchni 85 m² + garaż,
cena: 195 000 zł.

9.

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

21. WODZISŁAW, ul.

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

11. WODZISŁAW, M-3,

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

12. WODZISŁAW, ul.

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

13. WODZISŁAW, ul.

Bracka Mieszkanie 3
pokojowe o pow. 45,91 m², położone na
3 piętrze. cena: 100 000 zł.

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

9.

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

22. WODZISŁAW, os.

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

23. WODZISŁAW, ul.

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

24. WODZISŁAW, ul.

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

10. MARKLOWICE, ul.

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

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

26. WODZISŁAW, os.

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

27. WODZISŁAW, ul.

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

28. WODZISŁAW, ul.

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

29. WODZISŁAW, ul.

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

30. WODZISŁAW, ul.

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

24. ŻORY, ul.

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

12. PSZÓW, dom

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.

3.

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.

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

13. OKAZJA! PSZÓW, ul.

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

4.

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.

9.

33. WODZISŁAW, ul.

Waryńskiego, mieszkanie 2-pok. o pow. 44 m², II p. balkon,
cena: 89 500 zł.

34. WODZISŁAW, os.

Parterowy dom w zabudowie
bliźniaczej o pow 78,30 m². 4 pokoje,
kuchnia, łazienka. C.o. kominkowe z
nawiewami. Parcela: 587 m². Cena:
139 000 zł.

35. WODZISŁAW, os.

DOMY DO SPRZEDANIA
14. WODZISŁAW, ul.

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

1.

2.

15. WODZISŁAW, ul.

1000-lecia. Mieszkanie
1-pokojowe po remoncie o pow. 38 m²,
cena: 83 000 zł.

3.

16. WODZISŁAW, os.

1 Maja. Mieszkanie
2-pokojowe o pow. 54 m² z balkonem, II
p. cena: 91 000 zł.

4.

17. WODZISŁAW, os.

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

18. WODZISŁAW, os.

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

20. WODZISŁAW, ul.

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

21. WODZISŁAW ŚL. Dom

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

22. WODZISŁAW, os.

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

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

5.

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.

19. WODZISŁAW, os.

30-lecia mieszkanie
3-pokojowe o pow. 55,06 m², VII p. duży
balkon. cena: 108 000 zł.

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

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

23.

WODZISŁAW – ZAWADA, ul. Dzika.
Dom piętrowy idealny na dwie rodziny,
parcela: 700 m². Cena: 260 000 zł.

1.

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

22. OLZA, ul.

2.

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

23. TURZA ŚLĄSKA, ul.

3.

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

4.

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

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

Bogumińska. Działka bud. o
pow. 3 131 m². Cena: 75 000 zł.
Wodzisławska.
działka bud. o pow. 2 028 m². Cena;
75 000 zł.

24. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

25. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

26. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

29. WODZISŁAW, działka

30. WODZISŁAW, działka

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

10. PSZÓW, ul.

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

11. PSZÓW, ul.

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

12. PSZÓW, ul.

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

13. PSZÓW, ul.

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

14. PSZÓW, ul.

Niedurnego. Działka bud.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

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

20. WODZISŁAW ŚL., ul.

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

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

19. WODZISŁAW ŚL, luksusowy

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

21. RYDUŁTOWY, działka

9.

OBIEKTY DO SPRZEDANIA

18. TURZA Śl.

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

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

8.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

20. RYDUŁTOWY, ul.

8.

7.

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

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

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

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

17. RADLIN, dom

32. WODZISŁAW, ul.

8.

19. RYDUŁTOWY, ul.

7.

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

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

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

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

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

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

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

16. PSZÓW, ul.

31. WODZISŁAW, ul.

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).

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

2.

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

7.

DO WYNAJĘCIA
1.

11. ODRA, ul.

25. WODZISŁAW, os.

10. WODZISŁAW, M-3,

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

8.

1.

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

2.

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

15. RADLIN, ul.

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

16. ROGÓW ul.

Rogowiec. Działka mieszk. o
pow. 3 750 m², cena: 170 000 zł.

27. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

28. WODZISŁAW ul.

Czarnieckiego. Działka
mieszkaniowo-usługowa o powierzchni
1 622 m². Cena: 110 000 zł.
o pow. 2 509 m² z
murowana altanką o wymiarach 7x6 m,
cena: 59 000 zł.
m², cena: 41 500 zł.

31. 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.

32. 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 .

33. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

34. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

35. WODZISŁAW – KOKOSZYCE. działka

o pow. 1 460 m², cena: 69 000 zł.

36. WODZISŁAW – MARUSZE. działka

pow. 1 296 m², cena: 78 000 zł.

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

37. WODZISŁAW, ul.

4.

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

39. WODZISŁAW, ul.

5.

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

3.

6.

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

bud. o pow. 861

bud. o

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

38. WODZISŁAW – TURZYCZKA, ul.

Starowiejska. Działka o pow. 3 066 m², cena:
99 000 zł.
Wilcza. działka bud. o
pow. 937 m², cena: 55 000 zł. działka o
pow. 2 969 m² - cena: 119 000 zł.

17. ROGÓW ul.

Wyzwolenia Działka bud. o
powierzchni 1407 m², cena: 64 000 zł.

18. RYBNIK, ul.

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

40. WODZISŁAW – JEDŁOWNIK, ul.

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

41. WODZISŁAW, ul.

Bogumińska. Działka
budowlano-usługowa o pow. 1 326 m²,
cena: 95 000 zł.

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

ZAKŁAD STOLARSKI
Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

Sprawdź nas!

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

• kostka
brukowa
• galanteria
ogrodowa

PRODUKCJA SIATKI
I OGRODZEŃ PANELOWYCH
WRAZ Z MONTAŻEM

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

bud.

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

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

32 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 4 października 2011 r.
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PUSTAKI
ŻUŻLOWO–
–CEMENTOWE
pustaki
Rybnik Golejów

tel. 032 42 655 37, 0502 279 788

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

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

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

SALON SALON
SALON
SALON
ul. Ulica,
00-000
Miasto
ul.
Ulica,
00-000
Miasto
ul.
Ulica,
00-000 Miasto
Miasto
SALON
ul. Ulica,
00-000
Rybnik,
ul.www.adres.pl
Wodzisławska
54
www.adres.pl
www.adres.pl
SALON
ul. Ulica,
00-000 Miasto
www.adres.pl
tel. 32
432
77
88,
432
77
98
ul. Ulica,
00-000
www.adres.pl
SALON Miasto
www.adres.pl
ul.
Ulica, 00-000 Miasto
www.honda.kucza.com.pl
www.adres.pl

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

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER

JESIENNA PROMOCJA!

Okna PVC
i mnóstwo DRZWI

wewnętrzne i zewnętrzne

www.rcsb.pl

47-400 RACIBÓRZ
ul. Piotrowska 12
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 692-012-587

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

Rybnickie Centrum
Stolarki Budowlanej

Tel. (032) 42–44–066, 42–44–067
Rybnik ul. Zebrzydowicka 152

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
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