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Podstawowych
Wodzisławia

Pierwsze
w tym roku
pływackie
wodzisławski szkolnym zawod
y
nami. Na
ch podsta
krytej
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Strony
pełne
sportu!
O tym,
co wydarzyło się
na boiskach
od III ligi do C klasy

Za co maluchy kochają swoje babcie
Wielu ciekawych rzeczy na temat babć możemy dowie 16
dzieć się od przedszkolaków
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 PŁYWANIE
– Zawody Szkół

FOT. UG MSZANA

nw@nowiny.pl
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Największe rondo
w Wodzisławiu
czeka na patrona

Czy ostatnie wydarzenia mają związek z atmosferą w zakładzie?

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

KTO STRZELAŁ
W OKNO DYREKTORA?

Rondo imienia Odry Wodzisław czy Armii Krajowej? A może św. Wawrzyńca? Propozycji może
być więcej. Już teraz sprawie towarzyszą spore
kontrowersje.

7

Drogi nie można
przesunąć... bo tam,
bytuje dzięcioł
Ponad 100 mieszkańców wzięło udział w tzw.
rozprawie administracyjnej dotyczącej Drogi
Głównej Południowej. Ludzie pytali o wyburzenia domów, możliwość zmiany przebiegu trasy i
narzekali na niedokładne mapy geodezyjne.

4

Pracownik
zapali za nas znicz,
ale się nie pomodli
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI (2)

Na rynku rozwija się nowy sektor usług pogrzebowych. Prywatna ﬁrma zapali za nas znicz,
wyczyści nagrobek a nawet posadzi chryzantemy. Opłacając takie usługi z góry możemy sprawić wrażenie, że ktoś opiekuje się wskazanym
grobem nawet w ciągu roku. To tylko kwestia
pieniędzy.

9

ISSN 1508-8820

42

w Wodzisławiu. Z naszych informacji wynika, że na portierni
SKM funkcjonariusze znaleźli
pusty nabój po gazie i śrut.
Dziurę w szybie dyrektor zauważył w poniedziałek 10 października. – Natychmiast mnie
o tym poinformował. Powiedział, że ktoś do niego strzelał
– relacjonuje Leszek Baliński,

Wulgarnymi anonimami
chciał rozbić związek

9 7 7 1 5 0 8 882108

kierownik działu administracyjno-gospodarczego SKM. Dzień
później sprawę zgłoszono policji. Funkcjonariusze ustalili, że
uszkodzone są także trzy inne
okna. W budynku magazynowym, w siedzibie związków zawodowych i samej portierni.
Czy sprawa ma związek z atmosferą w zakładzie, gdzie od

6

miesięcy trwa konﬂikt części
załogi z dyrektorem? Atmosfera
się zagęściła, gdy jeden z pracowników złożył w sądzie pozew o
mobbing, nieznani sprawcy
porysowali samochody zaparkowane przez siedzibą SKM,
a dyrektor ogłosił listę osób do
zwolnienia.

Uczniowie którzy odebrali
stypendium premiera

Więcej str. 5

2

Brakuje pieniędzy
na pomoc bezdomnym
i głodnym
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Cztery okna uszkodzone, w
tym jedno w biurze dyrektora
Jacka Szkolnickiego. Nie ma
wątpliwości, że szyby zostały
przestrzelone. Kto strzelał nie
wiadomo. – Prowadzimy czynności i dla dobra postępowania
nie chcę zdradzać szczegółów –
mówi st. sierż. Joanna Paszenda
z Komendy Powiatowej Policji

W schronisku dla bezdomnych kasa prawie pusta. Podobnie w jadłodajni prowadzonej przez
Misję Nowa Nadzieja. Wolontariusze twierdzą,
że problemy to efekt opóźnienia w wypłacie
gminnej dotacji.

3
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PW „M.K.T. TRANS” Tadeusz Kaczmarczyk
informuje, iż z dniem 01.11.2011r ulega Nie przegap okazji i zadzwoń już dziś
519 186 613, 32 42 49 772
zmianie cena mułu oraz ﬂotokoncentratu , więc nie zwlekaj i zamów opał do 31.10.2011
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Bezpłatne badania
w Wodzisławiu

MSZANA –

Karolina Mołdrzyk z Zespołu Szkół w Gogołowej jest jedną z laureatek stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to traﬁło do 12 uczniów naszego powiatu.

Stypendium przeznaczy
na zakup auta?

WODZISŁAW Od 19 do 21
października przy Miejskim
Ośrodku Kultury i Rekreacji
w Wodzisławiu (ul. Bogumińska 8) odbędą się bezpłatne
badania mammograﬁczne.
Organizuje je urząd miasta
wraz z Centrum Onkologii w
Gliwicach. Cyfrowa pracownia mobilna będzie wykonywać badania: 19 października
w godz.: 10.00 – 17.00, 20 i 21

Jest najlepszą uczennicą Zespołu Szkół w
Gogołowej. W ubiegłym roku szkolnym jej
średnia ocen wynosiła
5,125. Tym samym
18-letnia Karolina
Mołdrzyk znalazła się w
grupie uczniów uhonorowanych stypendium
premiera.

(red)

Rock Trendy
– zwycięzca nie dotarł
PSZÓW Nawet ci, którzy
nie słuchają ich muzyki na co
dzień przyznawali po sobotnim koncercie, że Kat słusznie
zalicza się do legend polskiej
muzyki metalowej. Weterani
dowodzeni przez charyzmatycznego wokalistę Romana
Kostrzewskiego zakończyli
swój występ tuż przed północą. Fani mocnego brzmienia
puścili w niepamięć nawet
40-minutową przerwę przed
koncertem legendy, w trakcie
której ekipa techniczna dopiero ustawiała sprzęt. Kat, tak jak
tradycyjnie każda gwiazda festiwalu, dostał statuetkę Rock
Trendy. Natomiast w tym roku
pierwszy raz swoją statuetkę
przyznała publiczność. Nie
było liczenia karteczek, podnoszenia rąk czy innych sposobów głosowania. Wszyscy
umówili się, że laur odbierze

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Karolina Mołdrzyk, stypendystka premiera wraz z dyrektorką szkoły, Grażyną Chachulską

roku ma swojego stypendystę, nagradzanego wyróżnieniem premiera. Jednak
jak dotąd, od dziesięciu lat
były to same dziewczyny. –
Przydałby się też jakiś uczeń
– stypendysta – uśmiecha
się Grażyna Chachulska,
dyrektor Zespołu Szkół w
Gogołowej. – A tak na poważnie, jestem dumna z
każdego, który zdobywa
nagrody za dobrą naukę.
(abs)

STYPENDYŚCI PREMIERA
ZE SZKÓŁ POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Justyna Duda z I LO w Wodzisławiu
Beata Segiet z I Liceum Proﬁlowanego w Wodzisławiu
Artur Kaczmarek z II LO w Wodzisławiu
Tomasz Bańczyk z III LO w Wodzisławiu
Tomasz Bugdoł z Technikum nr 1 w Wodzisławiu
Debora Wieczorek z Technikum nr 2 w Wodzisławiu
Krystian Zygmunt z Technikum nr 3 w Wodzisławiu
Agata Cygan z LO w Rydułtowach
Paulina Szymkowiak z Technikum w Rydułtowach
Agata Zielecka z Technikum w Pszowie
Michał Czech z Technikum w Radlinie
Karolina Mołdrzyk z LO w Gogołowej

Utrudnienia na Bogumińskiej

Wielka zbiórka elektrośmieci

POWIAT W związku z trwającym remontem ul. Bogumińskiej, na
odcinku od torów kolejowych w Wodzisławiu, aż po sołectwo Turza,
wprowadzony został ruch wahadłowy. To oznacza utrudnienia w ruchu
drogowym dla kierowców podróżujących tą trasą. Remont nawierzchni
ul. Bogumińskiej prowadzony jest przez ﬁrmę Strabag na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace mają potrwać do 25
października.
(red)

WODZISŁAW 21 i 22 października organizowana jest w mieście
bezpłatna zbiórka elektrośmieci. Zbierany będzie zużyty sprzęt komputerowy, AGD, RTV. Sprzęt będzie można oddać przy ul. Arendarskiej
– parking za „Halą Targową” i przy ul. Chrobrego – parking naprzeciw
kościoła. 21 października 15.00 – 18.00, 22 października – 9.00 – 13.00.
Dla każdego oddającego przedmioty przygotowana została eko–torba.
(red)
PODZIEKOWANIA

najgłośniej oklaskiwana kapela. Wygrał The Six Pounder z
Wrocławia. Na festiwalu zabrakło natomiast zwycięzcy przeglądu, tarnogórskiego zespołu
Absynth. – Bardzo chcieliśmy
przyjechać do Pszowa, bo zawsze jesteśmy tu ciepło przyjmowani. Niestety, tym razem
zdecydowała za nas proza życia. Sebastian (Idzik, perkusista – przyp. red.) zachorował i
nie mógł dojechać – mówi Remigiusz Idzik, klawiszowiec.
Dodajmy, że drugie miejsce w
przeglądzie zajęła Materia, a
trzecie – Le Fleur. Tegoroczny
Rock Trendy zgromadził porównywalną liczbę widzów, co
zeszłoroczny. Publika nad oglądanie pierwszych występów
przedkładała jednak zaplecze
z piwem. Sala zapełniła się dopiero, kiedy na scenę wyszedł
pszowski Digger.
(tora)

FOT. DAWID LACH

Karolina uczęszcza obecnie do III klasy LO z rozszerzonym językiem polskim
i angielskim. W czerwcu
ubiegłego roku szkolnego
szkoła wytypowała ją do
nagrody premiera. Żeby się
na nią załapać trzeba mieć
średnią ocen minimum 4,75
i wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie. Karolina w stu
procentach spełniała te wymagania.
W październiku tego roku
z kancelarii premiera przyszła odpowiedź, że dziewczyna została wyróżniona
stypendium. – To był szok
– mówi Karolina. – Bardzo
się ucieszyłam. A rodzice
jak się cieszyli!
Stypendium opiewa na
kwotę 2,5 tys. zł. Laureatka
myśli o spełnieniu dwóch
marzeń. – Albo będę zbierać
na auto, albo przeznaczę je
na przyszłe studia. Planuję
bowiem studia prawnicze
– mówi.
Szkoła w Gogołowej co

października w godz. 9.00
– 16.00. Z darmowej proﬁlaktyki mogą skorzystać kobiety w wieku od 50 do 69
lat (rocznik 1942–1961), które w ciągu ostatnich dwóch
lat nie miały wykonywanych
badań mammograﬁcznych.
Więcej informacji pod nr tel.
(32) 278 98 96. Nie trzeba się
wcześniej rejestrować.

The Six Pounder są pierwszym laureatem nagrody publiczności
REKLAMA
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Izba
Wydawców
Prasy

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

0 600 082 301

9 października 2011 roku
odbyły się
wybory parlamentarne.
Pragnę serdecznie
podziękować
za udzielone mi poparcie.
Uzyskany wynik jest dla mnie
wielkim wyróżnieniem.
Obiecuję nie zawieść
Państwa zaufania
i w nowej kadencji
jeszcze skuteczniej
pracować dla dobra
regionu i Kraju.
Łączę wyrazy szacunku
Ryszard Zawadzki

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

Szczegóły oferty
oraz aktualny
Poradnik Ogrodnika na

����������������
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WODZISŁAW

– Nigdy nie było tak źle – mówią szefowe jadłodajni i schroniska dla bezdomnych

Brakuje pieniędzy
na pomoc bezdomnym i głodnym

Cennik
Dotacja miejska na prowadzenie działalności to 25
tys. zł. Około 5 tys. zł to darowizny przekazane przez
ludzi w ramach 1 procenta
dla organizacji pożytku publicznego. Mieszkaniec Wodzisławia nie posiadający
dochodów płaci za dzień pobytu w schronisku 2 zł, czyli
60 zł miesięcznie (koszty pokrywa ośrodek pomocy społecznej). Osoba spoza miasta

WODZISŁAW

musi zapłacić za dobę 13 zł,
czyli 400 zł miesięcznie (koszty pokrywa gmina, której jest
mieszkańcem). Osoby ze stałym dochodem płacą natomiast 450 zł miesięcznie. To
jednak nie wystarcza.
Projekty przepadły
Pani prezes miała nadzieję, że jak co roku dodatkowe
pieniądze uda się pozyskać
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W ministerstwie
wnioskowano o 53 tys. zł, w
ROPS o 18 tys. zł. Oba wnioski nie uzyskały akceptacji i
Towarzystwo Charytatywne
Rodzina pozostało bez dotacji. – Żywności nam nie
zabraknie, ponieważ otrzymujemy unijne wsparcie w
tym zakresie. Nie będziemy
mieć jednak funduszy na telefon, energię elektryczną,
wodę czy opał – mówi pani
Grażyna.

Schronisko jest w stanie przyjąć 22 mężczyzn.
W okresie letnim ta liczba
miejsc wystarcza. Zimą wykłada się dodatkowe materace. Obecnie nie ma już
wolnych miejsc. Pojawiły się
pierwsze dostawki. Zapowiada się tłok. – Musimy jakoś
sobie poradzić. Liczymy na
ludzi dobrej woli – mówi
Grażyna Mnich.
Liczą na sponsorów
Równie trudna sytuacja jest
w jadłodajni prowadzonej
przez Chrześcijańską Misję
Pomocy Ludziom Uzależnionym „Misja Nowa Nadzieja”.
Codziennie z bezpłatnego pożywienia w jadłodajni przy
ul. Wojska Polskiego korzysta ok. 50 osób. Dotacja miejska na działalność placówki
to prawie 20 tys. zł. – Sama
kwota nas nie martwi. Największym problemem jest
tegoroczne opóźnienie w wypłacie dotacji organizacjom

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

– Zostało nam 5 tys. zł do
końca roku a za pasem zima.
Oszczędzamy na czym się
da. W piecu palimy paletami i znalezionym w okolicy
drewnem – mówi Grażyna
Mnich, prezes Towarzystwa
Charytatywnego Rodzina,
prowadzącego schronisko
dla bezdomnych przy ul.
Marklowickiej. Istnieje ono
14 lat. Wolontariusze twierdzą, że tak źle jeszcze nie
było.

Maria Bartas, dyrektor wodzisławskiego oddziału Misji Nowa Nadzieja i Grażyna Mnich, prezes
Towarzystwa Charytatywnego Rodzina

pozarządowym. Przyznano
ją dopiero pod koniec marca. Przez pierwsze miesiące
roku utrzymywaliśmy się
sami. Teraz mamy problem,
ponieważ brakuje środków
własnych. Tak źle nigdy nie

było – mówi Maria Bartas,
dyrektor wodzisławskiego
oddziału Misji Nowa Nadzieja. Pieniędzy może zabraknąć
na energię elektryczną czy
wodę. Podobnie jak Grażyna Mnich prowadząca noc-

legownię, szefowa jadłodajni
nie liczy na wsparcie miasta
lecz hojność sponsorów. W
budżecie Wodzisławia nie
ma pieniędzy na dodatkowe
dotacje dla stowarzyszeń czy
fundacji.
(raj)

– Dlaczego tylko trzy osoby otrzymały nagrody i stypendia sportowe?

Tylko trzy osoby z nagrodą prezydenta
Na nagrody i stypendia
sportowe miasto wyda w tym
roku niecałe 8 tys. zł! Dominika Bielecka (biegi narciarskie)
otrzymała 3 tys. zł nagrody i
stypendium 500 zł wypłacane
co miesiąc do końca roku. Nagroda dla jej trenera wyniosła

1500 zł. Stypendium w wysokości 300 zł otrzymał także
Maciej Kowalski, utalentowany zawodnik judo.
Podczas ostatniej sesji rady
miejskiej radni dopytywali,
dlaczego tym razem pieniądze traﬁły jedynie do 3 osób.

Odpowiedź jest prosta. Pozostałym uniemożliwia to
uchwała przyjęta przez radnych, także tych którzy w tej
sprawie zadawali pytania.
Władze miasta ustaliły, że
fundusze wypłacane będą
jedynie zawodnikom, którzy

reprezentują miasto w rozgrywkach na szczeblu centralnym, czyli krajowym. A
że w Wodzisławiu po „upadku” Odry Wodzisław niewiele jest drużyn i zawodników
walczących z najlepszymi w
kraju, nie ma komu pieniędzy

wypłacać. – Musimy się zastanowić, czy nie należy zmienić
tych zasad – mówi Eugeniusz
Ogrodnik, wiceprezydent
Wodzisławia odpowiedzialny m.in. za sport. – Z jednej
strony takie wymagania (osiągnięcie poziomu centralnego

– przyp. red.) są mobilizacją
dla klubów i zawodników, by
piąć się coraz wyżej. Z drugiej ograniczamy dostęp do
środków ﬁnansowych sportowcom rywalizującym na
niższych szczeblach – mówi
prezydent Ogrodnik.
(raj)
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POMOC W UZYSKANIU

99% towaru

z Europy zachodniej (Niemcy, Holandia, Belgia...)

oferujemy proszki, płyny do prania,
kosmetyki, szampony, żele pod prysznic
i wiele innych...

- TANIEJ NIE ZNAJDZIESZ 44-300 Wodzisław Śl.
ul. Rynek 3

tel. 32 451 32 28

Wymagana
znajomość
niemieckiego

oszukujemy do pracy
w Niemczech:
info@lima–group.com
 mechaników  wulkanizatorów
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
 elektryków  spawaczy
Tel. 32 422 40 46
 pracowników branży metalowej Kędzierzyn –Koźle, ul. Szkolna 15
Tel. : 77 461 61 47
 monterów kolektorów słonecznych

ZA
SŁUPY I SIECI ENERGETYCZNE,
RURY (WOD.-KAN., GAZ, CIEPŁO)
USYTUOWANE
NA TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI

ORGANIZUJEMY POMOC PRAWNĄ
I FINANSOWANIE
PROWADZENIA SPRAWY

-ZAPRASZAMYP

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

ODSZKODOWANIA

nr. certyﬁkatu 3971

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za poparcie jakiego
udzieliliście mi w ostatnich wyborach
parlamentarnych. Aż 19.825 osób
uznało, że jestem wiarygodnym kandy
datem na senatora.
Każdy z tych głosów jest dowodem
Państwa sympa�i i zaufania. Dla mnie
w pracy
zaś, to dodatkowa motywacja
na rzecz ludzi i naszego regionu.
Obiecuję, że Państwa nie zawiodę.
Z całego serca dziękuję!
Eugeniusz Wala

Wizard Sp. z o.o.

40-121 Katowice
ul. Chorzowska 50
e-mail: biuro@wizard.katowice.pl
Tel.: 32 731 51 01
Tel. kom.: 606 429 429

4 aktualności
WODZISŁAW
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– Ciąg dalszy negocjacji w sprawie Drogi Głównej Południowej

Drogi nie można przesunąć,
bo tam... bytuje dzięcioł
Ponad 100 mieszkańców
wzięło udział w tzw. rozprawie administracyjnej dotyczącej oddziaływania na
środowisko zaplanowanej
Drogi Głównej Południowej.
Spotkanie odbyło się w minionym tygodniu w Wodzisławskim Centrum Kultury, a
prowadzili je przedstawiciele
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Katowic.
Na ich pytania odpowiadał
Jacek Seweryński z ﬁrmy
„Euroekspert”, która wygrała przetarg na opracowanie
projektu drogi.

map terenów, przez które ma
przechodzić droga, w związku z czym wielu domów i
obiektów na trasie planowanej drogi po prostu nie ma.
– Mapy kupione przez nas
od starostwa w Wodzisławiu
mają sporo braków, nie są aktualne – mówił Seweryński. –
Mapy satelitarne są aktualne
na 2008-2009 rok. Nowszych
nie ma. Możemy oczywiście
zrobić naloty i nanieść na
mapy brakujące obiekty, ale i
tak nie uwzględnimy wszystkich, bo musimy na to przyjąć jakąś cezurę czasową.

Domów
nie ma na mapach
Ponieważ zainteresowanie
tematem było bardzo duże,
mieszkańców podzielono
według tzw. list dyskusyjnych, na które mogli wpisywać swoje pytania. Jako
jedyni do dyskusji nie zgłosili się mieszkańcy z terenu
Jastrzębia, Mszany i Pszowa.
Ale pytań było i tak bardzo
dużo. Wiele z nich się powtarzało, jak na przykład te
związane z nieaktualnością

Budynki
do wyburzenia
Pytania dotyczyły też drgań
powodowanych przez pojazdy, które będą poruszały się
po nowej drodze, poziomu
zanieczyszczenia powietrza
i liczby budynków do wyburzenia. Takie pytania padły
m.in. od mieszkańców z ul.
Wiejskiej w Wodzisławiu.
W odpowiedzi usłyszeli oni
m.in., że sprawę drgań rozwiązuje się odpowiednią
podbudową drogi, tak by

nie przenosiły się one na budynki powodując pęknięcia.
– Ale w wyniku ekspertyzy
może się okazać, że dany
budynek nie będzie mógł
być zabezpieczony i wtedy
można się ubiegać o prawo
jego wykupu – mówił Jacek
Seweryński.
Konieczne
wyburzenia
obejmą od 136 do 209 budynków, w zależności od
wariantu trasy drogi, który
zostanie ostatecznie przyjęty (pod uwagę branych jest 5
wariantów, według których
trasa miałaby mieć od 19 do
23 km), ale są to dane obliczone tylko w oparciu o mapy,
którymi dysponuje ﬁrma, a
więc, jak się okazuje, bardzo
nieaktualne.
Ludwik Piechaczek ze
Skrzyszowa, w imieniu
mieszkańców ul. Leśnej i
Wallacha pytał o możliwość
przesunięcia drogi w kierunku zwałów kamienia, tak by
odsunąć ją od zabudowań,
bo obecnie planowana trasa
przecina np. jedno z gospodarstw ogrodniczych dokładnie na pół. Dodał też, że

mieszkańcy z końca ulicy Leśnej nie potraﬁą zrozumieć,
dlaczego drogi nie można
przesunąć w kierunku lasu,
gdzie i tak sporo ldrzew już
wycięto. W odpowiedzi usłyszał, że kolejne przesunięcie
drogi na tereny leśne, gdzie
bytuje m.in. dzięcioł, byłoby
niekorzystne z punktu widzenia ochrony środowiska.
Ochronę zabudowań z tej ulicy mają zaś zapewnić ekrany
akustyczne. Jacek Seweryński zapewnił, że projektanci
będą na tym terenie wykonywać szczegółowe pomiary
geodezyjne i one zweryﬁkują
ostateczny przebieg drogi.
Zapominacie
o ludziach
Janusz Jelonek, który prezesuje Rodzinnemu Ogrodowi
Działkowego „Gajówka” z
Wodzisławia, zarzucił planującym budowę drogi, że
zapominają o ludziach. – Zlikwidowanie 300-metrowej
działki 70-latków jest dużo
łatwiejsze niż domu za milion złotych – mówił. – Ale
dla tych ludzi ta działka to

jedyna rozrywka, a nierzadko i utrzymanie dla rodziny.
Czy ktoś w tym wszystkim
bierze pod uwagę ludzi starych? – pytał. – Poza tym na
tym terenie rośnie np. stuletni dąb, czy ktoś myślał o tym,
że trzeba go będzie usunąć?
Nasze ogrody to zielone płuca miasta – dodał.
Odpowiadając mu Jacek Seweryński stwierdził, że gdyby trzeba było zlikwidować
ogródki działkowe, to inwestor, w ramach rekompensaty, powinien przeznaczyć
inne tereny pod odbudowę
działki. – Wiem, że to nie załatwia sprawy, ale taka forma
odszkodowania przysługuje
– zakończył.
Nie możemy blokować
mieszkańców
Wielu mieszkańców jest
oburzonych tym, że miasta i gminy, przez które ma
przechodzić Droga Główna
Południowa, w dalszym ciągu wydają na tym terenie
pozwolenia na budowę nowych domów, wpędzając
ludzi w koszty. Ma to m.in.

dotyczyć Wodzisławia. Odpowiadający na zarzuty
– Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta Wodzisławia
zauważył, że pozwolenia na
budowę wydawane są przez
starostwo pod warunkiem
ich zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Ale Droga Południowa
budowana jest w ramach tzw.
trybu specustawy. Mówi ona,
że inwestycja może zostać
zrealizowana niezależnie od
planu przestrzennego zagospodarowania, pod warunkiem, że nie oddziaływuje
negatywnie na środowisko.
– Ostateczny wariant drogi
nie został zatwierdzony. Do
momentu wystawienia opinii
środowiskowej nie jesteśmy
w stanie przewidzieć jej lokalizacji – mówił wiceprezydent
Szymczak. Dodał, że miasto
nie może czekać i blokować
mieszkańcom możliwości inwestowania i budowania się
na tym terenie, skoro nie wiadomo jaki będzie ostateczny
przebieg drogi.
(abs)

Stracili dzieci, szukają wsparcia
FOT. TOMASZ RAUDNER

RYDUŁTOWY Około 50

Renata Kleszcz-Szczyrba, psycholog z Katowickiego Instytutu
Psychoterapii mówiła m.in. o relacjach w rodzinie po stracie
dziecka

osób wzięło udział w podsumowaniu projektu „Dla
świata nie jestem mamą”,
prowadzonego przez Grupę
Wsparcia dla Rodziców po
Stracie Dzieci przy paraﬁi
św. Jerzego w Rydułtowach.
Spotkanie odbyło się 15
października w Oratorium
św. Józefa, w obchodzonym

w całej Polsce Dniu Dziecka
Utraconego. – Niech dzień
ten na stałe zapisze się w
kalendarzu naszego powiatu – mówi Klaudia Kolar z
Grupy Wsparcia.
Grupa realizowała projekt
za fundusze starostwa przy
współpracy Stowarzyszenia
Rodziców po Poronieniu i
Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie. Spotkanie
miało charakter otwarty.
Były prelekcje, rozmowy.
W kościele została odprawiona msza św. o ukojenie
bólu rodziców. Po mszy na
sąsiadującym z kościołem
Miejscu Pamięci o Dzieciach Utraconych uczestnicy zapalili światełko dla
malucha i pomodlili się.

Projekt obejmował m.in.
spotkania Grupy Wsparcia
z personelem w szpitalach,
kapelanami, mieszkańcami. Grupa opracowała też
ulotkę „Pierwsze Kroki
Po Stracie”. Broszurka ma
wspierać pacjentki, które
straciły dzieci, kiedy jeszcze są w szpitalu.
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WODZISŁAW – Dokończenie

Pĳany wpadł
pod samochód

ze str. 1

Kto strzelał w okno dyrektora
Służb Komunalnych Miasta?

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

WODZISŁAW W sobotę
15 października na ul. Głożyńskiej 21-latek kierujący renault kangoo potrącił
pieszego wodzisławianina. Policja ustaliła, że 37-latek szedł w tym samym
kierunku, w którym jechał
samochód. W pewnym momencie nagle wszedł na
ulicę wprost przed renault.

O problemach w Służbach Komunalnych Miasta słyszymy od co najmniej 10 lat

Strzały na terenie Służb Komunalnych Miasta przy ul.
Marklowickiej zbiegły się w
czasie z narastającym konﬂiktem na linii załoga – dyrektor. Zarówno Jacek Szkolnicki,
szef SKM jak i Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta
odpowiedzialny za Służby nie
chcą tej sprawy jednoznacznie
oceniać. Czekają na ustalenia
policji. Zdaniem samych pracowników kojarzenie tych
dwóch wątków jest absurdalne. – Jesteśmy normalnymi
ludźmi i potraﬁmy swoje sprawy załatwiać w cywilizowany
sposób. Do głowy by nam nie
przyszło, by strzelać dyrektorowi w okno – mówi Kazimierz
Piechaczek, szef zakładowej
Solidarności. Dodaje, że gdyby ktoś z uporem chciał udowodnić, że za sprawą stoją
członkowie załogi, to on byłby pierwszym podejrzanym.
Należy bowiem do grupy
rekonstrukcyjno-historycznej Powstaniec Śląski, która
organizuje pokazy historycznych bitew. Pasjonaci używają także wypożyczonej broni.
– Ludzie którym przeszkadza
moja działalność związkowa z
pewnością chętnie by to wykorzystali. Nic z tego. Te strzały
to nie moja sprawka – dodaje
Piechaczek.
Skąd ten konﬂikt ?
Jacek Szkolnicki objął posadę dyrektora SKM w marcu
2009 r. Już po kilku miesiącach część pracowników negatywnie oceniała jego pracę.

Twierdzą, że nie liczy się on z
nimi i podejmuje decyzje dla
nich krzywdzące. Dyrektor
z kolei uważa, że dyscyplina to podstawa sprawnego
funkcjonowania jednostki.
Spór trwa prawie dwa lata.
Prześledźmy najważniejsze
sytuacje, które doprowadziły do jego eskalacji.
Starcie pierwsze
Natychmiast po objęciu stanowiska dyrektor zabrał się
za oszczędności. Postanowił
przede wszystkim kupować
paliwo po cenach hurtowych.
Na bazie pojawił się zbiornik, z
którego napełnia się służbowe
pojazdy. Na tym nie poprzestał.
Postanowił sprawdzić ile faktycznie jego pracownicy spalają ropy. Po wprowadzeniu
systemu kontroli okazało się,
że rocznie wystarcza ponad
100 tys. litrów, czyli o prawie
10 tys. mniej niż dotychczas.
Na kradzieży przyłapano jedną osobę. Została zwolniona.
– Ten przypadek nie oznacza,
że wszyscy kradną – oburza
się Kazimierz Piechaczek,
szef zakładowej Solidarności.
– Te posądzenia to paskudne
spekulacje. Nie powinny mieć
miejsca, ponieważ godzą w
nasze dobre imię – dodaje Piechaczek. Dyrektor jest jednak
nieugięty i nadal kontroluje
ilość zużywanego paliwa. –
Sprawę doprowadzę do końca.
Dopóki nie będę miał jasności
co do tego ile nasze maszyny
spalają, nie dam temu spokoju
– mówi Jacek Szkolnicki.

Starcie drugie
Kolejne spięcie dotyczy bezpieczeństwa pracy. W tym
roku Państwowa Inspekcja
Pracy kontrolowała dyrektora
SKM czterokrotnie. Po jednej
z kontroli dyrektor zapłacił (z
własnej kieszeni) karę w wysokości 1 tys. zł. Pracownik
obsługujący urządzenie nie
miał aktualnych uprawnień.
Bezpieczeństwu w Służbach
przygląda się także Dariusz
Woźniczka, wybrany przez
załogę społeczny inspektor
pracy. Jacek Szkolnicki przypuszcza, że notoryczne kontrole to m.in. jego zasługa.
– Nie mam z tym nic wspólnego – zarzeka się Woźniczka.
Twierdzi ponadto, że dyrektor
się na niego uwziął i przed
sądem oskarża szefa SKM o
mobbing.
Kilka miesięcy temu do
związków zawodowych wpłynął wniosek 38 pracowników,
którzy domagali się odwołania
Woźniczki z funkcji inspektora. Bezskutecznie. Związki
zawodowe podejrzewają, że
ludzie złożyli wniosek pod naciskiem i odroczyły bezterminowo rozpatrzenie sprawy.

Starcie trzecie
We wrześniu Jacek Szkolnicki zdecydował o zwolnieniu
kilku pracowników. Mowa
była o 7 osobach. O swoich
planach poinformował związki zawodowe, do czego zobowiązują go przepisy. Na razie
wypowiedzenia otrzymały
dwie osoby. Kolejne mogą się

z tym liczyć niebawem. Dlaczego dyrektor zwalnia?
– Nasz budżet jest coraz
mniejszy. W przyszłym roku
o kolejne 5%. Poza tym te osoby nie spełniają moich oczekiwań – mówi Jacek Szkolnicki.
– Większość z nich notorycznie przebywa na zwolnieniu
lekarskim. To dezorganizuje
pracę zakładu i powoduje, że
cierpią na tym inni. Poza tym
część maszyn i urządzeń stoi,
ponieważ nie ma kto ich obsługiwać – mówi dyrektor.
Nie zgadza się z tym Kazimierz Piechaczek. Twierdzi,
że osoby o których mowa nie
są idealne, ale to nie znaczy,
że należy je zwalniać. – To
pracownicza.
propaganda
Dyrektor wykorzystuje drobne niedociągnięcia, które każdemu się zdarzają – twierdzi
Piechaczek. Jego zdaniem w
SKM dzieją się straszne rzeczy, a dyrektor powinien jak
najszybciej odejść ze stanowiska. – Nie będzie użycia siły z
naszej strony. Nie zamierzamy
wywozić dyrektora na taczce.
Chcemy zrobić to legalnie wywierając nacisk na prezydenta
i na radnych. Obiecano nam
sprawnego menedżera, a zakład leży na łopatkach – dodaje Piechaczek.
Dariusz Szymczak, wiceprezydent miasta nie podziela tej
opinii. Twierdzi, że nie utracił
zaufania do dyrektora Szkolnickiego i obecnie nie zamierza go zwalniać.
Rafał Jabłoński

Doznał ogólnych potłuczeń
i wstrząsu mózgu. – Z naszych ustaleń wynika, że
pieszy był nietrzeźwy, ale
ile miał alkoholu dowiemy
się po analizie krwi – mówi
Joanna Paszenda, rzecznik
wodzisławskiej policji. Kierujący 21-latek z Wodzisławia był trzeźwy.
(tora)

Ciężarówka uderzyła
w autobus
RADLIN Trzy osoby
ucierpiały w zderzeniu ciężarówki z autobusem PKS
12 października na skrzyżowaniu ulic Rybnickiej z
Korfantego. Kierujący scanią wjechał z Rybnickiej
na skrzyżowanie na czer-

wonym świetle. Uderzył
naczepą w prawidłowo wyjeżdżający z ul. Korfantego
autobus. Obrażeń doznał
57-letni kierowca autobusu
i dwie pasażerki. Obaj kierujący byli trzeźwi.
(tora)

Biegła do mamy,
wpadła pod auto
ROGÓW Z poważnym

urazem głowy została przetransportowana śmigłowcem
do szpitala w Katowicach 8-letnia dziewczynka. Dziecko ucierpiało w wypadku
11 października około godz.
15.00 na ul. Rybnickiej w
Wodzisławska
Rogowie.
drogówka wstępnie ustaliła,
że dziewczynka szła chodni-

kiem z prawej strony jezdni
w kierunku Syryni. Najprawdopodobniej widząc nadjeżdżającą z przeciwka autem
mamę nie upewniła się, czy
droga jest pusta i wbiegła na
jezdnię. Wpadła pod koła
dostawczego peugeota boxtera. Kierujący peugeotem
był trzeźwy.
(tora)

Zginął kierowca ﬁata
POŁOMIA Do tragicznego
wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Wolności ze
Szkolną. Zginął 46-letni wodzisławianin. Ze wstępnych
ustaleń drogówki wynika,
że w piątek 14 października
około godz. 21.00 kierujący
ﬁatem panda jadąc ul. Wolności wymusił pierwszeństwo.
Wjechał na skrzyżowanie
zderzając się z nadjeżdżają-

cym volvo. Auta zjechały na
pobocze, gdzie uderzyły w
stację przepompowni wody.
46-latek kierujący ﬁatem
zginął na miejscu. Obrażeń
doznała również 56-letnia
pasażerka volvo. Z urazem
klatki piersiowej traﬁła do
szpitala. Policja wyjaśnia
szczegóły wypadku.
(tora)

PROMUJ SIĘ NA TELEBIMACH

W RACIBORZU

ZAMÓW TERAZ PAKIET STARTOWY
I ZYSKAJ

50% RABATU

ZYSKUJ POTRÓJNIE! TEL. 600 081 664

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

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY



– 1 zł
– 1 zł

outer bezprzewodowy
nstalacja
iesiąc na testy

GO

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

KUPON RABATOWY

REKLAMA

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
ju
tel.: 32 ż dziś !
72 02 7
05
698 99
lub nap 8 573
biuro@s isz 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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– Kto terroryzuje rodzinę z Mszany?

Wulgarnymi anonimami chciał rozbić
związek, a oni jeszcze bardziej się kochają

Będziesz przeklęta!
Pierwszy anonim przyszedł
pocztą na ich domowy adres.
Było to dwa miesiące po tym,
jak Karolina zaczęła spotykać
się z Przemkiem. Jeszcze w
styczniu para na „Naszej klasie” umieściła swoje zdjęcie.
Ktoś przeglądając internetową stronę wyraził uznanie
dla tej znajomości, wpisując
jednocześnie niepochlebny komentarz pod adresem
byłej dziewczyny Przemka.
Ten, poproszony przez jej rodzinę, wpis usunął. W marcu
2010 roku rodzice Karoliny
otrzymali anonim. W kopercie, oprócz listu, w którym
„życzliwy” pisał m.in. o tym,
że Karolina została uwiedziona, że będzie przeklęta, że
wyje jak krowa (dziewczyna
jest organistką w kościele),
znalazły się także dwie małe
kartki z napisem „Kochaj życie”, na których ktoś dopisał
odręcznie: „Co będzie jak to
echo rozniesie się wśród ludzi. Uważaj na siebie Karoli-

innych o anonimach (szkalujących rodzinę pani Elżbiety),
które dotarły także do ich domów, powiedziało pani Elżbiecie. – Nie mieliśmy o tym
pojęcia. Wtedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że
takie listy krążą po Mszanie
– mówi pan Bogusław. – Dostali je m.in. sąsiedzi z naszej
ulicy i ulicy, przy której mieszka Przemek. – Przez rok, od
kiedy sami otrzymaliśmy anonim nie robiliśmy z tym nic.
Dusiliśmy to w sobie, myśląc,
że ten ktoś się opamięta. Ale
teraz postanowiliśmy działać.
Zdobyli próbki pism niektórych osób, które ich zdaniem
mogły pisać te anonimy i poszli z tym do grafologa. Ten
orzekł, że wśród zebranych
próbek pisma jest jedno, łudząco podobne do charakteru
pisma z anonimów. Karolina i
jej rodzice zgłosili wtedy sprawę na policję, a ta skierowała
ją do prokuratury. Na początku listopada w sądzie ma się
odbyć pierwsza rozprawa
pomiędzy poszkodowanymi
a osobą podejrzaną o pisanie
anonimów.

na. Nie baw się z…” i tu pada
nazwisko jej chłopaka. Jego
rodzina także zaczęła otrzymywać anonimowe listy.
– Osoba, które je pisze
musi być chora psychicznie
– mówi Przemek. – Widać
komuś bardzo zależy, byśmy
z Karoliną nie byli razem.
Traumę przeżyła też młodsza siostra Karoliny, która
na ulicy, obok przystanku
autobusowego znalazła plik
kartoników opakowanych w
brudną podpaskę, na których
ktoś wypisywał pod adresem
Karoliny najgorsze plugastwa:
„ty szmato, dziwko, k…”.
Ludzie pokazują nas
palcami
A co miało oznaczać „to
echo”, które rozniesie się
wśród ludzi – rodzina z
Mszany miała się przekonać
już niedługo. Okazało się
bowiem, że podobne anonimowe listy, zawierające
wulgarne słowa i oszczerstwa pod adresem Karoliny,
jej chłopaka i ich rodzin zaczęli otrzymywać także inni
mieszkańcy Mszany. Ostatni
taki list ktoś z mieszkańców
Mszany otrzymał pod koniec
września tego roku. Pisząca
je osoba opisuje w nich także
plotki, które rzekomo rodzina
Karoliny miała rozpowiadać
o adresatach anonimów.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Od półtora roku życie
mieszkańców Mszany – Bogusława i Elżbiety oraz ich
21-letniej córki Karoliny i
jej narzeczonego Przemka,
zamieniło się w koszmar. A
to za sprawą anonimowych
listów, które otrzymują oni i
ich najbliżsi.

Niektórzy palcami zaczęli
pokazywać rodzinę pani Elżbiety i Bogusława, chrząkali
znacząco, gdy oni pojawiali
się w sklepie. – Dziwi nas
postawa niektórych ludzi z
Mszany – mówi pani Elżbieta. – Mieszkamy tu od pokoleń, znają nas, a mimo to są

żądni sensacji, jakby cieszyli
się z czyjegoś nieszczęścia.
Z anonimami
do grafologa
Na szczęście nie wszyscy
są tacy. Kilka osób wsparło
rodzinę dobrym słowem,
oferując swoją pomoc. Kilka

Depresja, szpital i kilkanaście kilogramów
mniej
– Chciałabym, żeby ten
ktoś miał cywilną odwagę i

przyznał się do pisania tych
anonimów. Bo to nie jest życie – płacze pani Elżbieta.
– Nie czujemy się bezpiecznie, zostaliśmy zniesławieni,
a czujemy się jak przestępcy.
Musimy walczyć o swoją
godność i dobre imię, choć
niczego złego nie zrobiliśmy.
Tych ran, które wyrządziła
nam osoba pisząca anonimy,
nigdy nie da się zaleczyć.
Pani Elżbieta wpadła w depresję. Po tym jak zemdlała,
tydzień spędziła na obserwacji w szpitalu. Jej córka
Karolina w ostatnim czasie
schudła kilkanaście kilogramów. Cała rodzina korzysta z
porad psychologa. – Chcemy
spokojnie i normalnie żyć –
mówi Elżbieta. A jej mąż Bogusław dodaje: „Gdyby mnie
ktoś uderzył w twarz, to nie
bolałoby to tak, jak te wszystkie oszczerstwa, wypisywane
pod naszym adresem”.
A co z miłością Karoliny i
Przemka? – Te bolesne przeżycia jeszcze bardziej nas
złączyły – mówi dziewczyna. – Przekonałam się, że na
Przemka mogę liczyć w każdej sytuacji. Zaręczyliśmy się
i planujemy ślub. – Choćby
nie wiem ile ten ktoś wysłał
anonimów, to i tak nam nie
przeszkodzi – dodaje Przemek.
(red)

– Firma, która zastąpi wykonawcę wyrzuconego z placu budowy będzie
znana w połowie listopada
WODZISŁAW

Budowa kanalizacji w Radlinie II
ruszy ponownie wiosną
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji buduje
obecnie kanalizację na czterech odcinkach na terenie
Wodzisławia. Ruszyły już
prace na terenie Starego i Nowego Miasta (zakończenie
planowane jest na grudzień
2013 r. ). Roboty, które mają
potrwać do stycznia 2013 r.
realizowane są przy ul. Czyżowickiej w Jedłowniku i Karkoszce. Ruszyły także te przy
ul. Chrobrego w Radlinie II
na odcinku od ronda w kierunku Szkoły Podstawowej

nr 21. Tutaj prace mają się
zakończyć w październiku
2013 r. Niestety ciągle stoją
roboty w pierwszej części ul.
Chrobrego (od ul. Rybnickiej
do ronda), o czym wielokrotnie informowaliśmy.
Usuwają usterki
W maju wodzisławskie
wodociągi wypowiedziały
umowę ﬁrmie Piecobiogaz z
Poznania, która nie gwarantowała zakończenia inwestycji w terminie. Wykonała
jedynie 10% robót. – Rozli-

POLECAMY

czyliśmy tę część zadania z
uwzględnieniem usterek, które tutaj wystąpiły. Usuniemy
je sami do końca roku obciążając kosztami wykonawcę.
Na kolejne 90% ogłosiliśmy
przetarg. Zainteresowanie
jest spore. Otwarcie ofert
nastąpi w pierwszej połowie
listopada – mówi Wiesław
Blutko, prezes PWiK w Wodzisławiu. Zakłada on, że
podpisanie umowy nastąpi
na przełomie roku, a prace ruszą jak tylko odpuści
zima.

Wydali ponad 15 mln
Budowa kanalizacji w ramach Funduszu Spójności
trwa także w Gorzyczkach,
Marklowicach i Radlinie
(Reden i Wypandów – najdłuższy odcinek o długości
ponad 200 km). Do tej pory
w ramach całego zadania
wydano ok. 15 mln zł. Szacuje się, że wszystkie prace
w czterech gminach kosztować będą ok. 120 mln zł. Pierwotnie zakładano nawet 200
mln. Po przetargach kwoty
znacznie spadły.
(raj)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI
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Wiesław Blutko, szef wodzisławskich wodociągów ma nadzieję,
że w Radlinie II roboty przebiegać będą sprawnie
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NAJWIĘCEJ OFERT PRACY
Szukaj
tylko
u nas



BRAMY GARAŻOWE  OGRODZENIA 

STOLARKA  AUTOMATYKA 

MOmCateJmA- 2199 zł
PRO
a z auto

rażow
brama ga
Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 45, bramyiogrodzenia@interia.eu
tel. 694 199 478

PUSTAKI
ŻUŻLOWO–
–CEMENTOWE
pustaki
Rybnik Golejów

tel. 032 42 655 37, 0502 279 788

www.pustak.com.pl, biuro@pustak.com.pl
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Strażacki miś
dla profesora Buzka
Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, było największym
wydarzeniem wizyty trójki
strażaków ochotników z powiatu wodzisławskiego w
Belgii 9 – 13 października.
Do Brukseli pojechali: Henryk Majchar z OSP Pszów,
Roman Bura z OSP Mszana
i Grzegorz Student z OSP
Czyżowice.

Nagroda internautów
Wycieczka była główną
nagrodą w konkursie Zwycięski Florian, organizowanym przez posła Krzysztofa
Gadowskiego, prof. Buzka,
przy współudziale Tadeusza
Skatuły, starosty wodzisławskiego i Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży
Pożarnej. Konkurs odbywał się na portalu nowiny.
pl oraz na łamach „Nowin
Wodzisławskich”. Polegał
na głosowaniu internautów.
Konkurs spotkał się z ogromnym odzewem. Na Henryka
Majchara głosowało ponad
10,8 tys. osób, na Romana
Burę ponad 8,2 tys., a na
Grzegorza Studenta ponad
7,1 tys. osób.
Siusiająca Dziewczynka ładniejsza
Do Brukseli jechał pełen
autokar. Oprócz strażaków
byli m.in. laureaci rozmaitych konkursów i plebiscytów szkolnych, studenckich,
organizowanych w minionym roku pod patronatem
prof. Buzka, a nawet goście z
Ukrainy, na co dzień współpracujący z instytucjami w
Polsce. W czasie podróży
do Beneluksu nie obyło się
bez nocnej przygody. Ekipa tkwiła ponad 5 godzin
w gigantycznym korku na
autostradzie w Niemczech.
Nikt do końca nie wiedział,
co było przyczyną zatoru.
Policja nie starała się przywrócić ruchu, wytyczyć objazdów. Przede wszystkim
trzeba posprzątać, a korek
sam się rozładuje. – To typowe dla Niemiec – komentowali kierowcy autokaru.
Na trasie do Brukseli Polacy
zatrzymali się krótko w Leuven. To 90–tysięczne urocze
miasto jest siedzibą największej i najstarszej uczelni w
Beneluksie – Uniwersytetu
Katolickiego. Na kilkunastu
oddziałach studiuje około
100 tys. osób, dlatego w roku
akademickim wszędzie w
mieście widać studentów.
W Leuven znajduje się też

największy belgijski browar produkujący koronną
markę piwa Stella Artois.
Naszej ekipie najbardziej
podobał się jednak Wielki
Beginaż – średniowieczny
zespół budynków mieszkalnych i sakralnych. Obecnie
ten kompleks wpisany na listę dziedzictwa światowego
UNESCO podlega uniwersytetowi. Sama Bruksela to
oczywiście wspaniała katedra św. Michała i św. Guduli, przypominająca paryską
Notre Dame, Wielki Rynek
z pięknym ratuszem i kamienicami. Stały punkt wizyt
turystów to pomnik – fontanna Manneken Pis, czyli
Siusiający Chłopiec, symbol
Brukseli pojawiający się na
pocztówkach,
kubkach,
koszulkach, czekoladkach
i wszelakiej maści innych
pamiątkach. Mało kto zdaje
sobie jednak sprawę, że ładniejszy, choć znacznie mniej
popularny jest pomnik Jeanneke Pis, czyli Siusiająca
Dziewczynka. Wszystkim,
a szczególnie chłopakom i
mężczyznom podobało się
muzeum militariów i lotnictwa. O ile każdy wiedział,
czego się mniej więcej spodziewać, o tyle Atomium,
ostatni punkt zwiedzania
Brukseli, budziło ciekawość.
Atomium to ogromny model
kryształu żelaza powiększony 165 miliardów razy.
Zespół 9 kul – atomów połączonych okrągłymi rurami
– korytarzami wznosi się na
103 mety. Zbudowany został
w 1958 roku z okazji wystawy Expo. W środku mieści
panoramę widokową, wystawy, restaurację, ruchome
schody i windę.
Szef parlamentu już
czekał
Ostatni dzień wizyty grupa spędziła w Parlamencie
Europejskim. – Do końca byliśmy niepewni, czy będzie
spotkanie z Jerzym Buzkiem.
Różne chodziły pogłoski, że
może nie być obecny z powodu obowiązków. A był, porozmawialiśmy, zrobiliśmy z nim
zdjęcia – cieszy się Grzegorz
Student. – W czerwcu też z
konkursu jechaliśmy do naszego sejmu. Mogliśmy więc
porównać go z Parlamentem
Europejskim – mówi Roman
Bura. Zadowoleni strażacy
dziękują Jerzemu Buzkowi,
Krzysztofowi Gadowskiemu
i naszemu wydawnictwu za
zorganizowanie i obsługę
wyjazdu do Brukseli.
(tora)

Spotkanie z Jerzym Buzkiem. Profesor dostał od ochotników strażackiego misia oraz gminne pamiątki.

Zwiedzanie Wielkiego Beginażu w Leuven

Strażacy w galowych mundurach przed gmachem Parlamentu
Europejskiego

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

POWIAT Spotkanie z prof.

Podsumowanie konkursu Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego. Od lewej – Henryk Kretek z biura poselskiego Jerzego Buzka,
poseł Krzysztof Gadowski, druh Henryk Majchar, druh Roman Bura, druh Grzegorz Student, starosta Tadeusz Skatuła
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Coraz więcej osób zleca opiekę nad grobami prywatnym ﬁrmom. Powody są różne
,jednak najczęściej klienci tłumaczą się brakiem czasu lub odległym miejscem zamieszkania. Czy to wystarczy?

Co tydzień podajemy ceny paliw na 29 stacjach
w regionie. Ceny sprawdzamy w każdy poniedziałek pomiędzy godz. 7.00 a 9.00.

Gdzie
taniej?
Pracownik zapali za nas znicz,

CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE

ale się nie pomodli

Przelew za znicz
Szukając internetowych
usług sprzątania pomników
znaleźliśmy kilka ﬁrm, w tym
„Memento” z Wodzisławia.
Okazało się, że we wrześniu
tego roku założyło ją kilka kobiet z terenu miasta. W ofercie mają opiekę nad grobami
w Wodzisławiu, Katowicach i
okolicach, w tym m.in. mycie
pomnika, usuwanie starych
kwiatów i zniczy, zamiatanie
wokół grobu, czy odśnieżanie.
I tak np. jednorazowa usługa
przy grobie pojedynczym
kosztuje tu 35 zł, 6 wizyt w
ciągu roku – 190 zł, zaś całoroczna opieka, comiesięczna
– 360 zł. Dla grobu podwójnego kwoty te wynoszą odpowiednio: 50 zł, 270 zł i 510 zł,
zaś dla grobowca – 65 zł, 340 zł
i 665. Jak na razie właścicielki
ﬁrmy nie mogą odpowiedzieć
na pytanie, czy to intratne zajęcie. Do tej pory zgłosiło się do
nich kilka osób, w tym pani z
Holandii, która zamówiła całoroczną opiekę nad grobem
bliskiej osoby.

ON

Pb95 LPG

Statoil, ul. Witosa

5,15

5,19 2,82

Shell, ul. Rybnicka

5,15

5,19 2,82

Orlen, ul. Rybnicka

5,15

5,19 2,82

St1 (samoobsługowa), ul. Pszowska

5,05 5,09

WODZISŁAW

–

RYDUŁTOWY

Orlen, ul. Raciborska

5,15

5,19 2,84

Petrol Point, ul. Raciborska

5,14•

5,18

Statoil, Aleja Piłsudskiego

5,19•

5,29• 2,84

Shell, ul. Cieszyńska

5,19•

5,29• 2,89•

–

JASTRZĘBIE–ZDRÓJ

BP, ul. Wodzisławska

5,19•

5,29• 2,84

Bliska, ul. Jagiełły

5,13

5,17 2,79

Statoil, plac Mostowy

5,19

5,29• 2,84

Orlen, ul. Piaskowa

5,30 5,19 2,84

Shell, ul. Opawska

5,15

5,24• 2,89•

BP, ul. Reymonta

5,19

5,29• 2,84

Auchan, ul. Rybnicka

5,11

5,15

Bliska, ul. Rybnicka

5,13

5,17 2,81•

Shell, ul. Rybnicka

5,29•

5,29• 2,81

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,19

5,29• 2,84

5,15

5,19

5,17

5,13 2,84

BP, rondo Wileńskie

5,19•

5,29• 2,86

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,13

5,17

Shell, ul. Budowlanych

5,19•

5,29• 2,90

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,19•

5,29

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,13

5,17 2,82

Bliska, ul. Wyzwolenia

5,13

5,17 2,81

Carrefour, ul. Gliwicka

5,13•

5,16• 2,80

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,19•

5,29•

–

5,13•

5,24•

–

RACIBÓRZ

Halina i Cezary Orzechowscy z Wodzisławia sprzątają grób rodziców pana Cezarego

Abonament
na nagrobek
Część z prywatnych ﬁrm
oferuje nawet specjalne abonamenty, które bez najmniejszych problemów można
wykupić przez stronę internetową nawet przebywając za
granicą. – Naszą ofertę kierujemy do każdego, kto sam nie
jest w stanie okazać bliskim
swej pamięci – czytamy w
ofercie ﬁrmy Sercem Blisko
z Żor, która zajmuje się opieką nad miejscami pamięci w
regionie. Działa w Rybniku,
Żorach, Wodzisławiu, Raciborzu, Czerwionce–Leszczynach i wielu innych miastach.
Mimo, iż jednym z haseł ﬁrmy
Sercem Blisko jest: „Pamięć
jest bezcenna”, rzeczywistość
wygląda jednak inaczej. Pamięć bardzo łatwo daje się w
tym przypadku przeliczyć na
złotówki. Przykładowo – za
jednorazowe umycie grobu
żorskiej ﬁrmie zapłacimy 50
zł. W tej cenie mamy sprzątanie, mycie nagrobka oraz
zapalenie dwóch zniczy.
Zaplanuj swój pogrzeb
Innym wyjściem jest na
przykład sieć Mementis, która to ﬁrma oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe.
Na ich stronie internetowej,
prócz oferty standardowej,
jak przygotowanie pogrzebu
czy kompleksowa opieka nad
nagrobkiem, jest także możliwość zaplanowania własnego (!) pogrzebu. Raciborski
oddział ﬁrmy Mementis oferuje pakiety, w których można określić ile razy grób ma
zostać posprzątany w roku.
Można zamówić również
jego przystrojenie a nawet
zlecić aby pracownicy pamiętali o wskazanych przez nas
rocznicach. – Ceny są ustalane indywidualnie. Można
złożyć zlecenie osobiście lub

przez telefon. Ceny zaczynają
się już od 20 zł, jednak wiele
zależy od zakresu prac i stanu
w jakim jest nagrobek – wyjaśnia Bożena Najwer–Kubik z
raciborskiego Mementis.
Posprzątają
służby miejskie
Usług związanych z czyszczeniem nagrobków na
zlecenie nie wykluczają wodzisławskie Służby Komunalne które administrują
cmentarzem komunalnym
przy ul. Bogumińskiej. Takie
zlecenie każdy z krewnych
spoczywających tam osób
mógłby zlecić zakładowi
przez internet. – Nosimy się z
takim zamiarem od dłuższego
czasu – mówi Jacek Szkolnicki, dyrektor SKM w Wodzisławiu. Dodaje, że w tym roku
uruchomienie takiej oferty
nie będzie jeszcze możliwe,
a to ze względu na problemy
z uruchomieniem programu
internetowego z dostępem do
takiej usługi. Obecnie klikając na stronę wodzisławskiego cmentarza komunalnego i
wpisując nazwisko zmarłego
oraz datę jego śmierci, można odnaleźć zdjęcie grobu.
Okazało się jednak, że nie
wszystkim krewnym zmarłych podoba się to, że takie
zdjęcie zostało tu umieszczone. Dlatego dyrekcja służb
komunalnych czeka na opinię
prawnika w tej kwestii. Dopiero po wyjaśnieniu wszelkich
wątpliwości można też będzie uruchomić internetową
zakładkę z usługami związanymi ze sprzątaniem nagrobków na zlecenie.
Para buch
Im dłużej nagrobek pozostawał bez opieki, tym większe
prawdopodobieństwo, że zanieczyszczeń nie usuniemy
nawet przy wielogodzinnym

ręcznym czyszczeniu. Najbardziej zapuszczone nagrobki
czyści się dzięki specjalnym
urządzeniom. Jedną z ﬁrm,
której niestraszne są tego typu
groby jest raciborska Mobilna
Myjnia Parowa. – Posiadamy
specjalny samochód, z odpowiednim urządzeniem,
które generuje gorącą parę.
Jesteśmy w stanie doczyścić
każdy grób. Para ma wysoką temperaturę i już sama w
sobie rozpuszcza najbardziej
oporne zabrudzenia. To tak
naprawdę sama woda, więc
nie ma ryzyka, że środki chemiczne cokolwiek zniszczą
– zapewnia właściciel Bartosz
Ziółkowski.
Nowa moda?
Jak mówi wiceprezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Raciborzu, zlecanie prywatnym ﬁrmom opieki nad grobami to w pewnym sensie
nowość. – Kiedyś jako PK opiekowaliśmy się cmentarzem Jeruzalem, dziś nie mamy tego
w statucie. Nie przypominam
sobie aby którakolwiek z osób
prywatnych prosiła nas o taką
usługę. Można powiedzieć,
że zainteresowanie wówczas
było zerowe. Gdy ktoś był za
granicą, dogadywał się ze
znajomymi, którzy dbali o
grób – mówi Elżbieta Nowara z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu. Czy
zapalenie znicza przez ﬁrmę
wystarczy? – Na to każda osoba musi sobie odpowiedzieć
sama. Na pewno w innej sytuacji jest ktoś, kto rzeczywiście
jest za granicą, a w innej ktoś
kto mieszka blisko, ale tłumaczy się brakiem czasu – mówi
ksiądz Adam Rogalski z paraﬁi Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Raciborzu.
Adrian Czarnota,
Anna Burda–Szostek

–

RZUCHÓW

Orlen, ul. Pstrązka 1

–

KUŹNIA RACIBORSKA
Bliska, ul. Tartaczna
RYBNIK
–
–

CZERWIONKA
Petrochemia

 wzrost  spadek • bez zmian

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

REKLAMA

Pełny zakres usług pogrzebowych

ZAKŁAD POGRZEBOWY
CAŁODOBOWY Dzierżęga
www.dzierzega.wb.pl

Pytali o zniknęli
Przed rokiem do proboszcza
Paraﬁi św. Marii Magdaleny
w Wodzisławiu–Radlinie II
zwróciła się ﬁrma z Rybnika.
Pytała o możliwość umieszczenia ogłoszenia o swojej
działalności przy cmentarzu.
– Jej przedstawiciele w zamian
zaoferowali, że od czasu do
czasu będą sprzątać obejście
cmentarza, chodniki – mówi
proboszcz, ks. Tadeusz Wciórka. – Ale nigdy ich tu nie widziałem. U nas każdy sprząta
samodzielnie groby swoich
zmarłych i myślę, że taka
oferta sprzątania na zlecenie
u nas się nie przyjmie. Na
dużych, komunalnych cmentarzach – być może – dodaje
proboszcz.

Stacje paliw

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Na rynku rozwija się nowy
sektor usług pogrzebowych.
Prywatna ﬁrma zapali za nas
znicz, wyczyści nagrobek a
nawet posadzi chryzantemy.
Opłacając takie usługi z góry
możemy sprawić wrażenie, że
ktoś opiekuje się wskazanym
grobemnawet w ciągu roku.
To tylko kwestia pieniędzy.
– W zasadzie nie ma takiej
usługi, której nie bylibyśmy
w stanie wykonać przy grobie – zapewnia Maciej Marynowski z raciborskiej ﬁrmy
Cleanco. – To usługa jak każda inna i przyjmujemy na nie
zlecenia, choć zajmujemy się
również praniem dywanów.
Każde zlecenie jest omawiane indywidualnie i wówczas
również ustalamy cenę oraz
zakres prac – dodaje.

poniedziałek 17 października

0 501 169 465
szeroki wybór trumientel.
i urn
kompleksowa obsługa ceremoni pogrzebowych
palmy, wieńce, wiązanki
specjalistyczny transport samochodami pogrzebow
międzynarodowy transport zwłok
kosmetyka pośmiertna, kremacje, ekshumacje
akcesoria pogrzebowe, oprawa muzyczna ceremoni
organizacja pogrzebów dla najuboższych
organizacja styp, możliwość wynajęcia autobusu

ROZLICZAMY ZASIŁEK POGRZEBOWY

WODZISŁAW ŚL.
WODZISŁAW ŚL.
CZYŻOWICE
ul. Wiejska 48 ul. 26 Marca (obok szpitala)
ul. Jastrzębska 133
tel. 032 451 33 25, 0 513 103tel.
663 0 501 169 465 tel. 0 502 424 577
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– Każdy może zostać wolontariuszem lub darczyńcą „Szlachetnej Paczki”

Zostań wolontariuszem kolejnej edycji
„Szlachetnej Paczki”

Grudzień 2009 r. Wolontariuszki Monika Sobik i Izabela Hudek (z tyłu) wnoszą ciężkie paczki do
mieszkania państwa Domaradzkich.

łyśmy jeździć do Rybnika,
co w jakiś sposób utrudniało zadanie wolontariuszom
– wyjaśnia Monika Sobik,
inicjatorka przedsięwzięcia
i liderka regionu Godów.

Bezpłatna mammograﬁa
w Gorzycach
GORZYCE 19 i 20 października przy Wiejskim
Domu Kultury w Gorzycach
odbędą się bezpłatne badania
mammograﬁczneﬁnansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Przysługują one kobietom
w wieku od 50 do 69 lat (roczniki od 1942 do 1961), które
przez dwa ostatnie 2 lata nie
miały wykonywanego refundowanego badania. Re-

jestracja odbywać się będzie
telefonicznie. 19 października pod numerami (42) 254 64
10 lub 517 544 004. 20 października należy się rejestrować pod innymi numerami
tel.: 583 257 602 lub 583 257
605.
Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr
PESEL i nr telefonu. Z kolei
na badanie należy zabrać dowód osobisty.
(red)

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER

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

Na czym polega idea
„Szlachetnej Paczki”?
Pod koniec października i na
początku listopada wolontariusze w oparciu o dane ośrodków
pomocy społecznej wykonują

GORZYCE

ankiety wśród rodzin, o których wiadomo, że przyda się
im pomoc materialna. Najczęściej są to rodziny, które nie
mają postawy roszczeniowej,
za to wielodzietne, niepełne, z

Poszukiwani
wolontariusze
Ale by idea działała bez
zarzutu oprócz darczyńców

potrzebni są również wolontariusze. W akcji „Szlachetna
Paczka” to oni są pośrednikami między rodzinami a darczyńcami. – Dlatego szukamy
osób, które nie obawiają się
kontaktu z potrzebującymi
ludźmi, odpowiedzialnych i
zaangażowanych w to, co robią – podkreśla Izabela Hudek, która z Moniką Sobik
dwa lata temu włączyła się
do akcji.
Obecnie trwa nabór osób,
które chcą zostać wolontariuszami regionu Godów. Zgłosiło się już kilka osób, ale wciąż
poszukiwanie są kolejne. Wolontariuszem może zostać
każda pełnoletnia osoba, najlepiej zmotoryzowana, bo to
wolontariusz dostarcza paczkę z magazynu do rodziny.
Żeby zgłosić swój akces do
programu wystarczy wejść
na stronę www.superw.pl,
poszukać na widniejącej tam
mapce rejon, w którym chce
się zostać wolontariuszem i
wypełnić krótki kwestionariusz, a następnie poczekać
aż skontaktuje się z nami lider rejonu.
Artur Marcisz

– Najpiękniejsze ogrody w gminie wybrane

Niespodziewane zwycięstwo...
dzięki synowi
Konkurs na najpiękniejszy
ogród w gminie Gorzyce nie
cieszył się co prawda porywającym zainteresowaniem,
ale ci, którzy zdecydowali się
w nim wziąć udział mieli się
czym pochwalić. W sumie
napłynęło 6 zgłoszeń.
Warto
znać ogrodowe triki
Za najpiękniejszy jury uznało ogród zgłoszony przez Szymona Kwaśnicę z Rogowa.
Kiedy przyjechaliśmy porozmawiać ze zwycięzcą okazało
się, że to nie on jest właścicielem ogrodu, a jego rodzice
Agata i Marian Kwaśnicowie.
– Chciałem zrobić rodzicom
niespodziankę. Uważam, że
mają piękny ogród, któremu
poświęcają sporo czasu i który ma szansę zwycięstwa w
takim konkursie – wyjaśnia
Szymon. Rodzicom o swoim
pomyśle powiedział... dzień
przed wizytą komisji oceniającej ogród. Byli zaskoczeni.
– Sam nie myślałem o tym
żeby wystartować bo ogród
pielęgnuję dla siebie, a nie po
to żeby go pokazywać na zewnątrz. Ale oczywiście cieszę

się, że został tak dobrze oceniony – mówi nieco zaskoczony Marian Kwaśnica. Pracuje
w kopalni i ogrodem zajmuje
się razem z żoną po pracy. Jak
podkreśla, traktują to jak relaks. W utrzymaniu sporego
ogrodu pomagają też dwaj
synowie. Co rzadko spotykane, zdecydowaną większość
z kilkudziesięciu krzewów i
drzewek właściciel ogrodu
wyhodował znasion. Dosko-

nale zna nazwę każdego z
nich. Zamiłowanie do roślin
przejął po wujku, który jest inżynierem ogrodnictwa. – Kiedy byłem młodszy nauczył
mnie kilku ogrodniczych trików – przyznaje pan Marian.

Rogów górą
Oprócz ogrodu państwa
Kwaśniców jury wysoko
oceniło jeszcze dwa inne
ogrody. Ex aequo dwa miej-

sca drugie zajęły – ogród
Joanny Smyczek, która podobnie jak zwycięzca jest
z Rogowa, i ogród Państwa
Elżbiety i Czesława Parmów
z Olzy. Ponadto przyznano
3 wyróżnienia. Zwycięzca
otrzyma w nagrodę 1000 zł,
a właściciele ogrodów, które
zajęły miejsce 2. otrzymają
po 700 zł.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

A wszystko dzięki temu,
że dwie wolontariuszki zaangażowane w „Szlachetną
Paczkę”, z przychylnością
Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie, którego są
pracownicami,
postarały
się by w gminie powstała
osobna struktura zarządzająca akcją – tzw. region
Godów. – Do tej pory działałyśmy jako wolontariuszki dla regionu Rybnik. Tam
nabrałyśmy doświadczenia,
poznałyśmy jak to działa. Teraz zdecydowałyśmy żeby
utworzyć odrębną strukturę
w naszej gminie, bo dzięki
temu będzie większa szansa
by pomoc traﬁała do rodzin
z naszego terenu. Będziemy
mieć własny magazyn na
paczki, a do tej pory musia-

FOT. ARTUR MARCISZ

Do tej pory od 2009
roku w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”
obdarowanych zostało 6 potrzebujących
rodzin. Jest szansa, że
w tym roku liczba ta
znacznie wzrośnie.

chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi, bądź innymi członkami, rodziny dotknięte przez
niezawinione nieszczęście. Na
podstawie tych ankiet wolontariusze dowiadują się czego
w danej rodzinie najbardziej
brakuje. Ankieta, opisująca rodzinę, bez podawania danych
osobowych jej członków, traﬁa do bazy internetowej, która
zamieszczona zostanie na stronie www.szlachetnapaczka.
pl. Z tej bazy darczyńca może
wybrać rodzinę, której chce
pomóc. Paczka traﬁ do rodziny przed świętami Bożego Narodzenia. – Darczyńca nie wie
jaka to jest konkretnie rodzina,
ale z opisu wie jakiej pomocy
ona potrzebuje – wyjaśnia Monika Sobik.
Jak pokazuje doświadczenie
darczyńcy potraﬁą być hojni.
Do jednej z rodzin w Godowie
traﬁła pomoc, która mieściła
się w ponad 30 pakunkach.
Były ubrania dla dzieci, zeszyty
i przybory szkolne, żywność.

Marian Kwaśnica doskonale zna nazwy każdego drzewa i krzewu. A ma ich kilkadziesiąt gatunków,
które w większości sam wyhodował z nasion
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– Niemiecki wynalazca urodził się w tutejszym pałacu

Przypomnieli o sławnym człowieku stąd
gorzyckiego kościoła pochodzi z wcześniejszej świątyni,
której patronowała rodzina
Arco. Z kolei w wodzisławskim muzeum znajdują się
obrazy, pochodzące z pałacu
w Gorzycach. Świadectwem
obecności rodu jest wreszcie
sam pałac.

Pamiątki pozostały
Miejsce konferencji było
nieprzypadkowe. Siedziba
WOLOiZOL znajduje się
bowiem w pałacu, który w
XIX wieku należał do rodziny Arco. To w tym miejscu
w latach 60-tych XIX stulecia urodził się późniejszy
wynalazca. Od młodości
przejawiał niecodzienne jak
na ziemianina zainteresowania. – Zamiast roli, interesowały go wszelakie maszyny
– przypomniał Daniel Jakubczyk, który przedstawił
wykład na temat wynalazcy
i jego rodu. Uczestnicy konfe-

Izba pamięci,
a może interaktywne
muzeum?
Georg von Arco po raz
ostatni w miejscu swoich narodzin był w czasie plebiscytu, który miał zadecydować o
przyszłości Górnego Śląska.
Przyjechał tu wtedy oddać
głos. Naukowiec, który jest
bardzo znany w Niemczech,
w Gorzycach jest postacią
nieco zapomnianą. – Trochę na nowo obecnie go
odkrywamy – przyznaje Jakubczyk, przypominając, że
Arco jest jedną z dwóch osób
– obok profesora Dominika

FOT. ARTUR MARCISZ

W czwartek 13 października
w siedzibie Wojewódzkiego
Ośrodka Leczenia Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach
odbyła się konferencja na temat grafa Georga von Arco,
niemieckiego wynalazcy i
pioniera radiofonii.

Dla gości z Niemiec wizyta na dawnych kresach Cesarstwa Niemieckiego była niezwykłym
przeżyciem

rencji dowiedzieli się, że ślady bytności pochodzących z
Bawarii niemieckich grafów

są widoczne w Gorzycach do
dziś. To chociażby rodzinny
grobowiec, znajdujący się

na starym cmentarzu w sąsiedztwie urzędu gminy.
Również część wyposażenia

– Dopiero w grudniu będzie wiadomo, czy nauczyciele gimnazjum są winni
zaniedbania
TURZA

GODÓW –

GORZYCE

Aleksandra Kubala tłumaczyła nauczycielkę traumatycznym przeżyciem. Jakim?
Tego dyrektor nie chciała
ujawnić. Matka uważa, że to
bezsensowne tłumaczenie.
Jej córka nie usłyszała słowa
przepraszam.
Po miesiącu zastanawiania
się co zrobić ze skargą, kuratorium oświaty uznało, że
sprawę należy zbadać. – Zostało wszczęte postępowanie
wyjaśniające i dyscyplinar-

ne, które prowadzi zastępca
rzecznika dyscyplinarnego
Kuratorium Oświaty w Katowicach – informuje Marzena Karolczyk, p.o. rzecznika
prasowego kuratorium. Wyniki postępowania mają być
znane najpóźniej do 22 grudnia. – To termin określony
przepisami. Nie wykluczamy jednak, że znane mogą
być wcześniej – dodaje Karolczyk.
(art)

Dworek w Godowie tak długo popadał w ruinę, że w końcu
pozostaje tylko jego wyburzenie

– Nie wszystkie sołectwa przygotowane są do zimy

Słono każą sobie płacić za odśnieżanie
Urząd Gminy w Gorzycach rozstrzygnął przetargi
na zimowe utrzymanie dróg
gminnych. Nie wszystkie
jednak. Jak co roku odśnieżanie dróg gminnych zostało podzielone na kilka zadań
– jedno zadanie oznacza odśnieżanie ulic w jednym lub

dwóch sołectwach. Przetargi
na trzy zadania – odśnieżanie
Uchylska, Odry, Rogowa, Gorzyc i Kolonii Fryderyk – zostały unieważnione.
– Oferenci proponowali
zbyt wysokie kwoty, przekraczające te jakie nasza gmina
zamierzała przeznaczyć na

ten cel – wyjaśnia Wioletta
Langrzyk z Urzędu Gminy w
Gorzycach. – Niektóre oferty
były wyższe od tego, co byliśmy w stanie zaproponować
nawet o kilkanaście tysięcy
złotych. A wcale nie przeznaczyliśmy mniejszych kwot
niż w zeszłym roku – doda-

je Langrzyk. Oznacza to, że
przedsiębiorcy postanowili
wycenić swoje usługi o wiele drożej niż przed rokiem.
Mimo to władze Gorzyc nie
zamierzają zwiększać puli
środków na odśnieżanie.
Wkrótce ogłoszony zostanie
nowy przetarg.
(art)

Ulica Szybowa w Krostoszowicach znów przejezdna
GODÓW W piątek 7 października nastąpiło oddanie
do użytku kolejnego wiaduktu nad autostradą A1. Ulica
Szybowa była nieprzejezdna od połowy 2008 r. Budo-

wa autostrady oznaczała, że
dotychczasowy jej przebieg
ulegnie zmianie i część ulicy trzeba będzie przerzucić nad autostradą. Od tego
czasu cały ruch odbywał się

ulicami Wodzisławską i Olszyńską.
Kilka dni po otwarciu Szybowej zamknięta została
ulica Olszyńska. Przejazd tą
ulicą zlikwidowany został de-

Zniknie wątpliwa ozdoba gminy

FOT. ARTUR MARCISZ

z winy nauczycielki chemii
spóźniła się na ﬁnał konkursu przedmiotowego, co
przekreśliło jej szanse na zostanie laureatką. Uczennica
przygotowywała się do konkursu przez większość roku
szkolnego. W dniu konkursu
nauczycielka z niewyjaśnionych przyczyn spóźniła się
do szkoły w Turzy, a następnie z uczennicą przyjechała
spóźniona na konkurs do
Rybnika. Dyrektor szkoły

Brawa dla organizatorów
Konferencji przysłuchiwali się goście z Niemiec,
którzy przybyli tu na zaproszenie władz gminy. – Cieszymy się, że władze Gorzyc
wyraziły zainteresowanie
współpracą, zorganizowały
tę konferencję i tak dobrze
ją przygotowały – dziękował
w imieniu niemieckich gości
Paweł Ryborz, dyrektor Górnośląskiego Centrum Kultury
i Spotkań im. Eichendorffa z
Łubowic.
(art)

Dworek zostanie
wyburzony

Skarga na nauczycieli z Turzy
wyjaśniona zostanie nieprędko
Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęło decyzję, że
skarga jaka została złożona
na dyrektora Gimnazjum
w Turzy i nauczycielkę tej
szkoły zostanie rozpatrzona. Przypomnijmy, dotyczy
ona zachowania nauczycielki chemii oraz dyrektora
szkoły, które matka jednej
z absolwentek gimnazjum
oskarżyła o brak odpowiedzialności. W ubiegłym roku
szkolnym jedna z uczennic

Lasoka – urodzonych w Gorzycach, którzy są wymieniani przez różne leksykony czy
encyklopedie. – Dlatego warto, by w Gorzycach powstała
przynajmniej izba pamięci o
tym człowieku. Nie mówiąc
o tym, że marzeniem byłoby
powstanie interaktywnego
muzeum radiofonii – mówi
Jakubczyk.

ﬁnitywnie, bo projektanci nie
zaplanowali w jej ciągu żadnego wiaduktu, dlatego że w
tym miejscu znajdować się
będzie punkt poboru opłat.
(art)

Znajdujący się w sąsiedztwie urzędu gminy dwór od
lat popadał w ruinę. Kiedyś
należał do miejscowej arystokratycznej rodziny Laryszów.
Po wojnie został znacjonalizowany a jego wnętrza służyły
jako mieszkania dla pracowników pobliskiej Rolniczej
Spółdzielni
Produkcyjnej.
Później należał do prywatnego przedsiębiorstwa, w końcu za bezcen kupił go jeden z
pracowników RSP, który nie
miał jednak środków na utrzymanie popadającego w coraz
większą ruinę obiektu.
W efekcie budynek zaczął
zagrażać
bezpieczeństwu,
zawaliła się jedna ze ścian.
Sprawą zajął się Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Mieszkający w pałacu
wraz z rodziną właściciel został zmuszony do opuszczenia

budynku. Musiał przenieść się
do lokalu socjalnego. Ponadto
dostał nakaz rozbiórki dworu. Mężczyzna, który kilka lat
wcześniej snuł nierealne wizje jego remontu nie miał na
to środków. W końcu zdecydował się na sprzedaż ruiny.
– Wpłynął już do nas akt
notarialny, potwierdzający
zmianę właściciela budynku.
Wiemy, że zostanie on zburzony. Obecnie trwa wynoszenie
z niego pozostałości sprzętów
– mówi Mariusz Adamczyk,
wójt Godowa. – To dla nas
bardzo dobra wiadomość.
Pałac był realnym zagrożeniem. W pobliżu znajduje się
odwiedzany przez dzieci park.
Różne pomysły ma również
dzisiejsza młodzież, więc należy się tylko cieszyć, że obiekt
zostanie zburzony – podkreśla
Adamczyk.
(art)

12 gminy
GORZYCE
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– Robocza wizyta marszałka Adama Matusiewicza

GODÓW

Przekonywali marszałka,
że warto dać pieniądze

SYRYNIA

Adam Matusiewicz odwiedził m.in. Gimnazjum w Czyżowicach

tylko na liście rezerwowej.
Liczymy, że marszałek, który naocznie mógł się przekonać, że dobrze wydaliśmy
pieniądze zdecyduje jednak
by nasz wniosek został zrealizowany – wyjaśnia Wioletta
Langrzyk z Urzędu Gminy w
Gorzycach. Gmina liczy na

pozyskanie 85 procent wartości inwestycji, tj. ponad 2,1
mln zł.
– Inwestycje z listy rezerwowej mają szansę na doﬁnansowanie jedynie wtedy,
gdy pula środków na inwestycje z listy głównej nie zostanie w pełni wykorzystana.

– Gminny Dom Kultury pod bacznym okiem kamer

Kamery upilnują wandali?
Przy Gminnym Domu Kultury w Syryni zainstalowano monitoring. Od kilku dni
kamery obserwują okolicę
placówki. Pilnują jednak nie
tylko tego co dzieje się na zewnątrz budynku, ale również
i w środku.
W sumie zainstalowanych
zostało 6 kamer – 4 na zewnątrz oraz 2 wewnątrz. Jedna z kamer zewnętrznych jest
obrotowa. Obraz z kamer nagrywany jest przez 24 godziny na dobę. – W każdej chwili
możemy odtworzyć obraz z

Nowe połączenia
autobusowe z Krostoszowic
Zgodnie z naszymi wcześniejszymi
przypuszczeniami, mimo ponownego
otwarcia ulicy Szybowej w
Krostoszowicach, autobusy
raciborskiego PKS-u rozpoczną obsługiwanie tego sołectwa dopiero od listopada.
Do tego czasu mieszkańcy
i uczniowie mają do dyspozycji kursy w ramach MZK.
– Większość uczniów ma zakupione bilety miesięczne
na autobusy MZK i dlatego
nie chcieliśmy dokonywać
zmiany przewoźnika w po-

łowie miesiąca – wyjaśnia
Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. Przypomina, by pasażerowie pamiętali o tym, że
od listopada MZK przestaje
obsługiwać kursy do Krostoszowic.
PKS Racibórz zaplanował
z Krostoszowic 7 kursów w
kierunku Wodzisławia, 6 kursów w kierunku Jastrzębia (2
kończyć będą się w Szotkowicach), oraz po jednym kursie, które kończyć się będą w
Skrbeńsku i Godowie.
(art)

GODZINY ODJAZDÓW Z KROSTOSZOWIC

FOT. UG GORZYCE

Marszałek województwa
śląskiego Adam Matusiewicz przybył do Gorzyc na
zaproszenie wójta Piotra
Oślizło. Wizyta odbyła się 27
września. – To była typowa
wizyta robocza – wyjaśnia
Witold Trólka z biura prasowego marszałka. Marszałek
zapoznał się z inwestycjami,
jakie zostały wykonane przez
gminę przy pomocy unijnego doﬁnansowania. Wizytował również nowy budynek
Gimnazjum w Czyżowicach.
Władze Gorzyc nie ukrywają, że na pokazaniu marszałkowi gimnazjum zależało im
najbardziej.
Gimnazjum w całości zostało wybudowane ze środków budżetowych gminy. W
sumie kosztowało ponad 2,5
mln zł. – To spory wydatek,
dlatego złożyliśmy wniosek
o doﬁnansowanie do jego
budowy. Nasz wniosek został wprawdzie oceniony
pozytywnie, ale znalazł się

– Zmiana przewoźnika od listopada

interesującego nas odcinka
czasu – podkreśla Czesław
Burek, wójt Lubomi. To zła
wiadomość dla uczestników
wieczornych nieformalnych
spotkań, które młodzież organizuje sobie na tyłach placówki. To młodzi podejrzewani są
o chuligańskie wybryki. Wyremontowany w ubiegłym
roku za ponad 1,2 mln zł
budynek został już „naznaczony”. Wyrwano kilka
krzewów. Z kolei elewacja budynku została wysmarowana odchodami.

Wójt gminy liczy, że teraz incydenty ustaną. – Nie mam
nic przeciwko temu by młodzież się spotykała. Ale niech
niczego nie niszczy – dodaje.
Instalacja
monitoringu kosztowała w sumie
14 tys. zł.
(art)

Stanie się tak jeśli część inwestycji z listy głównej okaże
się tańsza niż przewidywali
wnioskodawcy. O tym, które
inwestycje z listy rezerwowej dostaną doﬁnansowanie
zadecyduje zarząd województwa – wyjaśnia Witold
Trólka.
(art)

GORZYCE

GODÓW (urząd gminy) – 07.48 F 17.38 Fm
JASTRZĘBIE Arki Bożka przez Skrbeńsko – 05.48 F,
11.18 F, 14.48 Fm, 15.48 Fm
SKRBEŃSKO – 19.03 S
SZOTKOWICE PĘTLA – 13.44 S, 16.29 S
WODZISŁAW (dworzec autobusowy)
przez Podbucze Sklep – 07.10 S
WODZISŁAW (dworzec autobusowy) przez Skrzyszów Szkoła i Wilchwy Szkoła – 06.18 F, 08.18 F,
10.28 F, 13.58 F, 16.18 Fm, 17.53 S
Kurs skomunikowany z linią MZK nr 107 Jastrzębie Arki
Bożka – Szotkowice Pętla
F – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
m – nie kursuje 24.12. , 31.12.
S – kursuje w dni nauki szkolnej

– Damian Klimanek zostanie uhonorowany

Gorzycka Perła
dla byłego radnego
O nadanie tytułu wnioskowała rada sołecka Bluszczowa, którego Klimanek jest
mieszkańcem, tutejsze Koło
Gospodyń Wiejskich, strażacy z OSP, Koło Pszczelarzy w
Rogowie, którego jest członkiem oraz radni Roman Szymiczek i Konrad Kamczyk.
Jego kandydatura nie była
jedyną. Złożony został również wniosek o wyróżnienie
gazety „U nas”.
Ostatecznie wyżej docenione zostały zasługi Klimanka.
W uzasadnieniu podkreśla
się, że miał on swój udział
w odnowieniu parku „Olszynka”, boiska „Podgórze”,
pomnika Św. Jana Nepomu-

cena. Kapituła podkreśla
również jego zaangażowanie na rzecz uhonorowania
Bluszczowa tytułem „Najpiękniejsza wieś województwa”. Damian Klimanek
przez trzy kadencje, do 2010
roku piastował funkcję radnego.
Uroczystość nadania tytułu
odbędzie się 20 października
w sali widowiskowej Domu
Pomocy Społecznej w Gorzycach o godz. 17.00. Połączona będzie z wręczeniem
stypendiów najzdolniejszym
uczniom gminy.
Tytuł „Gorzycka Perła”
nadawany jest od 2006
roku. Do 2008 roku otrzy-

mywały go co roku trzy
osoby. Zmiana regulaminu
spowodowała, że od 2009
roku przyznawany jest jednej osobie lub organizacji
rocznie. Do tej pory tytułem
szczyci się 10 osób (m.in. ks.
prałat Gerad Nowiński z Turzy (2006), była wójt Krystyna Durczok z Rogowa (2007),
obecny starosta Tadeusz Skatuła z Bluszczowa (2008) oraz
zespół „Olzanki”. Kapitułę
konkursu tworzą przewodniczący rady gminy, przewodniczący komisji rady oraz
wójt. Tytuł przyznawany
jest za wybitne osiągnięcia i
zasługi dla Gminy Gorzyce.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Ulica Wolności w Połomi
już przejezdna

Porządku wokół GDK w Syryni pilnują teraz kamery

MSZANA Ruchliwa ulica
Wolności w Połomi, która
do tej pory była zamknięta z
powodu prowadzonych tam
prac remontowych, została
otwarta. Na poboczach trwają jeszcze ostatnie prace, ale
kierowcy mogą się już poruszać oboma pasami jezdni.
Według umowy termin

zakończenia prac mija w
kwietniu przyszłego roku,
ale wykonawca – Rybnickie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych – zaskoczyło kierowców miłą niespodzianką,
oddając drogę do użytku już
teraz. Obecnie trwają roboty
związane z dokończenie zjazdów i murków oporowych.

Remont ulicy Wolności,
która opadała z powodu
szkód górniczych, rozpoczął
się w lutym tego roku. Droga została podniesiona o 7,5
metra. Nasypy wzmocniono
specjalnymi materacami z
geotekstyliów. Całość inwestycji ﬁnansuje Jastrzębska
Spółka Węglowa.
(abs)
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WODZISŁAW – BERLIN

– Nauczycielkę z Wodzisławia wybrano spośród kandydatów z całej Polski

Uczy polskiego nie tylko niemieckie dzieci
FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Joanna Danszczyk z Wodzisławia od 2003 r. pracowała w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Pszowie. Przed rokiem
postanowiła wystartować
w konkursie Ministerstwa
Edukacji Narodowej i wziąć
udział w programie pilotażowym, realizowanym
w Berlinie. Po spełnieniu
wszystkich formalności stanęła przed międzynarodową komisją. Jej kwaliﬁkacje
i doświadczenie doceniono.
Wyjechała do Niemiec, by
tam uczyć języka polskiego.
Jest jedyną Polką uczestniczącą w przedsięwzięciu

Joanna Danszczyk ma 32 lata, ukończyła germanistykę i polonistykę. Obecnie studiuje etykę w Poznaniu, a także kontynuuje
studia doktoranckie w Ostrawie. Pisze pracę doktorancką
poświęconą gwarze śląskiej mieszkańców Olzy i Odry. Tworzy
słownik, który jest swoistym porównaniem dialektów jakimi
posługują się starsi i młodsi mieszkańcy tych miejscowości.

WODZISŁAW

współﬁnansowanym przez
senat Berlina. Jego realizacja potrwa jeszcze 3 lata.
Trudne
początki
Pani Joanna pracuje w
trzech szkołach. Uczy nie
tylko młodych Niemców, ale
i dzieci z Turcji, czy Bośni.
Przyznaje, że początki były
ciężkie. – Nie zdawałam
sobie sprawy, że w Berlinie
tak trudno o mieszkanie.
Kiedy udało się je zdobyć
musiałam przyzwyczaić się
do trybu pracy. Uczę ok. 4
godziny dziennie, jednak
drugie 4 to czasem okien-

ka, a więc w szkole jestem
8 godzin. U nas w szkole to
raczej niespotykane. Poza
tym placówki oddalone są
od siebie nawet 30 km. Na
dotarcie na miejsce mam
niewiele czasu pomiędzy
lekcjami – mówi wodzisławianka.
Nie jesteśmy gorsi
Z nauczycielką spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu. Przyjechała w
rodzinne strony, ponieważ
w Niemczech trwa obecnie
dwutygodniowa jesienna
przerwa w nauce. – Rok
szkolny wygląda tam nieco

inaczej, choć generalnie nauki jest tyle samo. Krótsze
są wakacje letnie – trwają
6 tygodni, zimowe związane z Bożym Narodzeniem
tydzień, natomiast przerwa
wielkanocna wynosi dwa
tygodnie – wyjaśnia Joanna
Danszczyk. Dodaje, że warunki techniczne pracy w
szkole odpowiadają tym w
naszym kraju. – Polskie placówki niczym nie odbiegają
od tych niemieckich zarówno pod względem wyglądu
budynków jak i wyposażenia w pomoce dydaktyczne
– dodaje nauczycielka.
(raj)

– Młodzież z II LO gości u siebie rówieśników z Francji

Grupa 24 Francuzów przyjechała do Wodzisławia w
poniedziałek 10 października. To uczniowie szkoły katolickiej im. Jana Pawła II w
St. Gregoire, którzy wspólnie
z wodzisławską młodzieżą
realizowali program Comenius. – Ta wizyta to pokłosie
tego projektu. Postanowiliśmy zagospodarować te przyjaźnie, które się wytworzyły
i przedłużyć tę wspaniałą atmosferę współpracy. To pokazuje, że Comenius to nie
tylko pieniądze z Unii, ale
także faktyczna integracja
młodzieży z różnych krajów
– mówi Anna Białek, dyrektor II LO w Wodzisławiu.
Podczas wizyty zorganizowano m.in. okolicznościowe
„europejskie śniadanie powitalne”. Na stołach gości-

ły więc typowe dla kuchni
kontynentalnej śniadaniowe
przysmaki. Goście podążali
śladami patrona swojej szkoły, Jana Pawła II. Byli w Krakowie i Wadowicach. Zwiedzili
także kompleks byłych niemieckich
nazistowskich
obozów koncentracyjnych
„Auschwitz – Birkenau”. Zawitali także do Wisły, gdzie
uczestniczyli w XII górskim
rajdzie szkolnym. Ostatnie
oﬁcjalne spotkanie odbędzie
się we wtorek 18 października. Powrót do Francji zaplanowano na środę.
Francuzi są zafascynowani
nie tylko Polską i jej zabytkami, ale przede wszystkim gościnnością z jaką spotkali się
w domach polskiej młodzieży.
(red)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Młodzież z Francji w Wodzisławiu
bliżej poznała swojego patrona

Uczestnicy wymiany polsko-francuskiej w Wadowicach

– Wybitny reżyser był gościem Wodzisławskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
WODZISŁAW

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kazimierz Kutz odwiedził Wodzisław

Kazimierz Kutz dużo mówił o
roli edukacji

Kazimierz Kutz przyjechał
do Wodzisławia w poniedziałek 10 października. Wizyta
reżysera rozpoczęła się od
spotkania z władzami miasta
i powiatu. Następnie w auli
Zespołu Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śl. gość spotkał
się z mieszkańcami naszego
regionu, gdzie z entuzjazmem
opowiadał o swoim życiu i
przemyśleniach. Tłumaczył
jak istotna w życiu każdego z
nas jest edukacja oraz świadomość własnej tożsamości.
Spotkanie z reżyserem cieszyło się bardzo dużym zaintere-

sowaniem. Kazimierz Kutz to
jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów ﬁlmowych
i teatralnych. Jak czytamy
na oﬁcjalnej stronie twórcy
– „charakteryzuje go niezależność sądów, głębokie przywiązanie do Śląska, troska o
los i wyższą świadomość obywatelską Ślązaków”. Postawa
reżysera obecna jest nie tylko
w jego twórczości, ale też w
działalności politycznej (jest
niezależnym senatorem RP)
oraz działalności społeczno-kulturalnej i publicystycznej.
(red)

Zaplanuj swoją karierę
– tydzień atrakcji w szkołach
POWIAT
Zawodowe
szkoły ponadgimnazjalne
powiatu wodzisławskiego
(technika i zasadnicze szkoły zawodowe) włączyły się
w III Ogólnopolski Tydzień
Kariery. W związku z tym
szkoły na trwający tydzień
przygotowały bogaty program.
W radlińskim Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych zaplanowano m.in.
zwiedzanie powierzchni
kopalni „Marcel”, z kolei w
pszowskim – warsztaty fryzjerskie dla uczniów gim-

nazjów i porady doradców
zawodowych. Wodzisławska „budowlanka” oferuje m.in. udział w targach
pracy. Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu organizuje zajęcia w zakresie
m.in. budowy i programowania urządzeń mechatronicznych,
tworzenia
modeli 3D. Zaplanowano
także zajęcia laboratoryjne.
Z kolei Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu przygotował warsztaty
gastronomiczno – hotelarskie. Ciekawie będzie tak-

że w Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczo
-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu. Szkołę odwiedzi
najsłynniejszy śląski kucharz, znany z programu
w TVS, Remigiusz Rączka.
Uczniowie odwiedzą także
wodzisławskich strażaków.
W Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego
22 października organizowany jest Dzień Otwarty.
Szczegóły podano na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu.
(red)

14 zapowiedzi
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21 - 23 października godz. 17.00

21 - 23 października godz. 19.00

25 października godz. 20.15

LARRY CROWNE – UŚMIECH LOSU

NIE BÓJ SIĘ CIEMNOŚCI

FLAMENCO, FLAMENCO

Larry Crowne (Tom Hanks) to zwykły, miły facet, od wielu lat zatrudniony w tej samej ﬁrmie i prowadzący uporządkowane życie. Pewnego dnia wszystko się zmienia
– Larry nieoczekiwanie traci pracę. Musi przeorganizować swoje życie i zacząć wszystko od początku.

Sally (Bailee Madison) przyjeżdża do Rhode Island, zamieszkać ze
swoim ojcem (Guy Pearce) i jego nową narzeczoną Kim (Katie Holmes). Ojciec pochłonięty jest remontem, a z macochą trudno jej
się porozumieć. Mimo przestróg, dziewczynka sama zwiedza starą wiktoriańską willę. Ciekawość prowadzi ją do ukrytej piwnicy.

Carlos Saura odkrywa w kolejnej części swojej
muzycznej podróży tajemniczy i uwodzący świat
kultury ﬂamenco. Za zdjęcia odpowiedzialny był
trzykrotny zdobywca Oscara – Vittorio Storaro. To
drugi ﬁlm Saury poświęcony ﬂamenco.

POCZYTAJĄ DZIECIOM „BAJKI OBYWATELSKIE”

KONCERT JAZZOWY GABRIELI KOZYRY

O „ZIELONEJ WYSPIE” W KLUBIE PODRÓŻNIKA

Czyżowice, 19 października
Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach zaprasza wszystkie dzieci
na niezwykle pouczające „Bajki obywatelskie”. Ich autorami są...
dzieci. Bajki czytał będzie Piotr Masłowski, dyrektor stowarzyszenia CRIS w Rybniku. Czytanie bajek rozpocznie się o godz.
10.30.
(art)

Czyżowice, 27 października
Kolejne spotkanie, działającego przy WDK Klubu Podróżnika poświęcone będzie Irlandii. Przybyłym na spotkanie miłośnikom wojaży o swoich wrażeniach z pobytu na „Zielonej Wyspie” opowie
Ewa Bażan. Początek o godz. 18.00.
(art)

TEATR Z PÓŁOBROTEM

BIESIADA ŚLĄSKA
19 listopada, Mszana
Zimne piwo, golonko, zasmażono kapusta, kawa, keks i „coś
ciepłego” czeka na uczestników „Mszańskiej Biesiady Ślońskiej”,
która odbędzie się 19 listopada w WOKiR-ze. Zabawę poprowadzi grupa „Wesołe Gizdy”. Początek spotkania o godz. 18.00.
Koszt: 55 zł od osoby. Spotkanie organizują: WOKiR, Związek
Emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich i Klub Skatowy.
(abs)

NIEPEŁNOSPRAWNI NA SCENIE
19 października, Rydułtowy
Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych zaprasza do
Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks na Festiwal Twórczości
Osób Niepełnosprawnych To Ja. Impreza rozpocznie się o godz.
16.00. Podopieczni stowarzyszenia pochwalą się swoim artystycznym dorobkiem. Wstęp wolny.
(tora)

POZNAJ TAJNIKI FOTOGRAFII OTWORKOWEJ
Olza, 21-22 października
Wiejski Dom Kultury zaprasza na warsztaty fotograﬁi otworkowej. Ich uczestnicy dowiedzą się jak i z czego wykonać aparat
służący do robienia zdjęć w technice otworkowej, czyli bez obiektywu, jak robić nim zdjęcia, i jak je wywoływać. W pierwszym
dniu warsztaty potrwają od godz. 18.00 do 20.00. W tym czasie odbędzie się wprowadzenie do fotograﬁi otworkowej, pokaz
aparatów oraz wykonanie pierwszych modeli. W drugim dniu
warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają do 18.00. Poświęcone będą naświetleniom fotograﬁi, pracy w ciemni, efektom i korekcie błędów. Prowadzącą warsztaty będzie Barbara
Englender. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Lista rzeczy,
które należy zabrać ze sobą na warsztaty pojawi się na stronie
www.wdkolza.org.
(art)

JESIENNE KONCERTY ORGANOWE
23 października, Wodzisław
Po raz czwarty w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny odbywają się koncerty w ramach kolejnej edycji międzynarodowego festiwalu pn. Jesienne Koncerty Organowe. Ostatni
koncert odbędzie się 23 października. Będzie można posłuchać
Beppino Delle Vedove (Udine, Włochy). W programie m. in. F.
Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, M. Reger. Początek o godz.
18.30. Cena biletów 10 zł.

22 października, Rydułtowy
Popularna szczególnie w Holandii wokalistka jazzowa Gabriela Kozyra wystąpi ze swoim zespołem na deskach Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks. Towarzyszyć jej będą Tim Langedijk — gitara,
Alvaro Rovira Ruiz — gitara, Frank Vidal — instrumenty perkusyjne.
Artystka zaprezentuje projekt „Uma gringa canta Guinga”, czyli
repertuar Guingi, brazylijskiego kompozytora, łączącego impresjonizm Ravela, Satie, Debussiego z tradycyjną muzyką Brazylii.
Początek o godz. 19.00. Bilety po 15 zł.
(tora)

NAGRODY ROZDANE, WYSTAWA OTWARTA
październik, Radlin
Do końca miesiąca w MOK Radlin można oglądać wystawę pokonkursową „W Obiektywie”. Tegoroczna, dziewiąta edycja konkursu
fotograﬁcznego miała hasło „A to miłość jest”. Komisja oceniająca zakwaliﬁkowała do wystawy 73 prace nadesłane przez 37
artystów – amatorów. Łącznie wpłynęło 116 zdjęć. Dobrze spisali
się fotograﬁcy z naszego regionu. Zwyciężyła Karolina Jonderko z
Rydułtów pracą „Nowe życie”. Drugą nagrodę zdobył Jerzy Kawulok z Czernicy za pracę „Wspólna droga”. Wyróżnienie odebrała
Dorota Radecka z Radlina za „Delikatność”.
(tora)

ŁOWCY.B W MOK-U
23 października, Pszów
Znany z absurdalnego humoru cieszyński kabaret Łowcy.B zaprezentuje w MOK Pszów najnowszy program. Kabareciarze nie tylko
wykonują gotowe skecze, ale również improwizują, co gwarantuje
niezapomniane przeżycia. Występ rozpocznie się o godz. 18.00.
Bilety w cenie 40 i 45 zł można kupować w MOK Pszów oraz za
pośrednictwem strony biletynakabarety.pl.

21 października,
Pszów
Marta Król, uzdolniona wokalistka z
Rudy Śląskiej wystąpi
na scenie Miejskiego
Ośrodka Kultury. Jej
„Koncert dla duszy”
rozpocznie się o godz.
20.00. Wstęp jest wolny. Wokalistka wykonuje przede wszystkim
jazz, soul gospel oraz
tzw. easy listening.
(tora)

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 o godz. 16.00 obejrzymy spektakl pt. „Król Żaglonosy” Teatru Supełek z Rybnika. Cena biletu:
7 zł dzieci, 10 zł dorośli.
(raj)

JAK WYGLĄDAŁA REKLAMA
Wodzisław
Wolontariusze galerii Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej „Art Wladislavia” zapraszają na wystawy pt.: „Wodzisławskie dawne reklamy”. Prezentowane są reklamy prasowe
ﬁrm z Wodzisławia. Większość dotyczy okresu międzywojennego
a dokładniej roku 1927. Są jednak i reklamy z początku ubiegłego stulecia. Z wystawy można się dowiedzieć między innymi jakie
ﬁrmy działały na wodzisławskim rynku i jaka była ich lokalizacja.
Niewątpliwą ciekawostką na wystawie jest oryginalna Księga
Pamiątkowa z Wystawy Rzemiosła Śląskiego z roku 1947. Galeria mieści się przy rynku pod nr 20. Wystawa będzie czynna
do końca roku. Godziny otwarcia: poniedziałek i czwartek 11.00
– 16.00.
(raj)

JUBILEUSZOWE OBLICZA BLUESA Z LEGENDĄ

(tora)

HARCERZE RECYTUJĄ WOJTYŁĘ
23 października, Rydułtowy
Zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Rydułtowy serdecznie zapraszają do Rydułtowskiego Centrum Kultury Feniks na wieczór poezji
Jana Pawła II. Start o godz. 17.00. Wstęp wolny.
(tora)

(red)

KONCERT DLA DUSZY

28 października, Radlin – Głożyny
Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Głożynach jak zwykle
będzie miejscem premiery najnowszego dzieła Saloniku Słowa
i Muzyki. Tym razem grupa pod kierownictwem Janusza Majewskiego przygotowała monodram „W cieniu kieliszka” i groteskę
„Bolero”. Wszystko opatrzone jest nadtytułem „Teatr z półobrotem”. Co kryje się pod tym hasłem? To niespodzianka. Początek o
godz. 18.00. Wstęp wolny.
(tora)

LABORATORIUM MŁODEGO AKTORA
Zapisy do 26 października, Wodzisław
Przegląd jest adresowany do amatorskich grup teatralnych w
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych działających przy
ośrodkach kultury, placówkach oświatowych, klubach i świetlicach. Mogą w nim uczestniczyć: teatry żywego planu, lalkowe,
teatry poezji, kabarety. Udział jest bezpłatny. Program na piątek
18 listopada przewiduje prezentacje konkursowe, omówienie spektakli, konsultacje jurorskie. W sobotę odbędą się warsztaty dla
instruktorów i młodzieży. Karty zgłoszeń należy przesłać do 26
października na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza
17, 44-300 Wodzisław. Szczegóły pod numerem tel. 32 454 72 03.
Organizatorem przedsięwzięcia jest WCK w Wodzisławiu i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Dla najlepszych zespołów
przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Dla najlepszych instruktorów nagrody ﬁnansowe.
(raj)

4 listopada, Radlin
Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza na jubileuszowe X
Radlińskie Oblicza Bluesa. Na scenie zaprezentują się Marek
Wojtowicz, Leszek Cichoński – Guitar Workshop oraz gwiazda
wieczoru – legendarny Krzak – Blues Rock Band. Bilety już są.
Możne je kupić w kasie MOK w cenie 20 zł.
(tora)

FENIKS
21.10., 22.10. i 23.10 godz. 19.00

GENEZA PLANETY MAŁP

Akcja ﬁlmu rozgrywa się we współczesnym San Francisco,
gdzie naukowcy prowadzą badania genetyczne, w wyniku których dochodzi do narodzin rasy wybitnie inteligentnych małp i
wybuchu wojny o ich dominację nad ludźmi.
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– Czy samorządowcy powiatu wodzisławskiego planują wprowadzenie systemu ulg dla rodzin wielodzietnych? Ciąg dalszy cyklu artykułów na temat polityki
prorodzinnej.

POWIAT

Kontynuujemy cykl artykułów na temat polityki
prorodzinnej. Zachęcamy
samorządy i przedsiębiorców do wprowadzania ulg
dla rodzin wielodzietnych.
Chodzi m.in. o zniżki na komunikacje miejskę, bilety do
kina, teatru czy na basen.

Pierwszym miastem w Polsce, które w 2008 r. zdecydowało się na wprowadzenie
„Karty Dużej Rodziny ” jest
Grodzisk Mazowiecki.
– Zastanawiałem się, czy
wprowadzenie ulgi na wejście np. na basen, a także darmowe przejazdy nie zrujnuje

budżetu – mówi Grzegorz
Benedykciński, burmistrz
Grodziska Mazowieckiego.
– Obawiałem się też reakcji
pozostałych mieszkańców:
osób samotnych czy rodzin
z mniejszą liczbą dzieci. Nie
wiedziałem czy zaakceptują wprowadzenie przywile-

jów dla grupy społecznej,
która części społeczeństwa
kojarzy się z patologią. Do
decyzji żeby jednak pomóc
rodzinom wielodzietnym
przekonała mnie analiza, z
której wynikało, że budżet
miasta z pewnością nie ucierpi – dodaje burmistrz.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Postaw na rodzinę
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Co myślą o inicjatywie samorządowcy powiatu wodzisławskiego?
Mieczysław Kieca
prezydent Wodzisławia
Wsparcie rodziny to jeden z punktów mojego programu wyborczego, który
przedstawiłem przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. System ulg
dla rodzin wielodzietnych
to cenny projekt, który w
pewnym zakresie realizują
już przedsiębiorcy skupieni wokół inicjatywy „Wodzisław Śląski – Tu kupuj”.
Również i my przymierzamy się do wprowadzenia
tej inicjatywy w życie. Jeśli
chodzi o komunikację to konieczne jest współdziałanie
gmin wchodzących w skład
Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego. Nie mówię, że jest to niemożliwe.
Marek Hawel
burmistrz Pszowa
Małe miasta jak Pszów
mają mniejsze pole manewru
niż duże. My już to robiliśmy
np. wprowadzając zniżki dla
kolejnego dziecka w przedszkolu. Ale odkąd zmieniło
się prawo, które każe wyceniać poszczególne godziny

zajęć, nie można tego robić.
Wszyscy balansujemy ﬁnansowo, to nie wiem, czy wprowadzając ulgi możemy sobie
pozwolić na taką ﬁnansową
ekstrawagancję. Na pewno
można przemyśleć sprawę
w ramach usług, na które mamy wpływ. Są to np.
koszty wstępu na imprezy i
seanse w MOK Pszów, na lodowisko.
Kornelia Newy
burmistrz Rydułtów
Nie chciałabym składać
na razie żadnych deklaracji.
Przede wszystkim musiałabym sprawdzić, ile rodzin
wielodzietnych jest w Rydułtowach i jakie byłyby to
koszty.
Zbigniew Podleśny
wiceburmistrz Radlina
Gdyby pojawiła się taka
inicjatywa, chętnie bym się
jej przypatrzył. Musiałabym
przede wszystkim poznać
warunki na jakich miałaby
zostać wprowadzona. Musiałbym też mieć rozeznanie, ilu osób by to dotyczyło i
jakie byłyby to koszty.

Piotr Oślizło
wójt Gorzyc
Idea jest jak najbardziej
słuszna, spełnia wszystkie
wymogi promowania polityki prorodzinnej. Niestety na
ten moment naszej gminy
nie stać na jej wprowadzenie. Mam coraz to kolejne
zadania wynikające z ustaw
o pomocy rodzinie i pomocy społecznej, za którymi
nie idą pieniądze rządowe.
Te zadania musimy realizować z własnych środków, a
później w budżecie brakuje
na inne pomysły, chociażby
takie jak karta.

Czesław Burek
wójt Lubomi
Generalnie nie jestem za
tym, by wspomagać rodziny
tylko ze względu na kryterium liczby dzieci. Bo może
być rodzina wielodzietna,
która jest dobrze sytuowana. Trudno by wtedy taką
rodzinę wspierać w jakiś
dodatkowy sposób, skoro
ona tej pomocy tak naprawdę nie potrzebuje. To byłoby
rozdawnictwo publicznych
środków a temu jestem prze-

ciwny. Uważam, że wszelka
pomoc powinna być oparta
na kryterium dochodowym.
Jeśli jakaś rodzina jest wielodzietna, i w niej dochód na
jednego jej członka nie przekracza ustawowych progów
,to wtedy jak najbardziej należy pomagać. Dziś pomoc
społeczna jest dość mocno
rozbudowana. Na przykład
jeśli w rodzinie dochód nie
przekracza 504 zł netto na
osobę, to dzieciom przysługuje dodatek w wysokości
50 zł miesięcznie do zakupu biletu.
Tomasz Kasperuk
zastępca wójta Godowa
Choć to nie ja będę o tym
decydował, to nie przypuszczam by gmina się do takiego pomysłu przymierzała.
Przede wszystkim jest to
temat do głębszego zastanowienia się, który trzeba
byłoby
przedyskutować
z radą. Na pewno trzeba
byłoby to dobrze przeanalizować pod względem ﬁnansowym. Na pewno nie
jest to temat do szybkiej, ot
tak sobie realizacji. Chciał-

bym przypomnieć, że rodziny wielodzietne mają u nas
zniżki chociażby w przedszkolu.
Mirosław Szymanek
wójt Mszany
Każde działanie służące
mieszkańcom, a zwłaszcza
rodzinom wielodzietnym
jest dobre. U nas mogłyby
to być np. zniżkowe bilety na basen, bo imprezy
organizowane przez WOKiR i tak są bezpłatne dla
wszystkich. Z pewnością
rada gminy, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu Karty i związanych
z tym szczegółów, musiałaby rozeznać sytuację
rodzin wielodzietnych w
gminie. Oczywiście we
współpracy z OPS-em. Myślę jednak, że decyzja taka
nie powinna być związana
z kryterium dochodowym
danej rodziny, bo i polityka
prorodzinna nie powinna
się na tym opierać. Oczywiście dobrze, że wspomaga się najbiedniejszych, ale
nie na tym polega polityka
prorodzinna.

Tadeusz Chrószcz
wójt Marklowic
Idei Karty Dużej Rodziny
nie można negować, ale najlepiej sprawdzi się ona chyba
w dużych miastach, w których znajduje się np. wiele
różnych placówek kulturalnych. Natomiast rada gminy
może zwolnić mieszkańców
z opłat do tych obiektów,
którymi sama dysponuje. W
Marklowicach w Gminnym
Centrum Informacji można
już korzystać z bezpłatnego
internetu, Tropikalna Wyspa jest dla dzieci bezpłatna, płacą tylko rodzice i to
symboliczne 2 zł od osoby, i
tylko w weekendy. Dla dzieci w nie najlepszej sytuacji
materialnej organizujemy
też kolonie i półkolonie. Ale
oczywiście nie negujemy pomysłu Karty. Tu z pewnością
potrzebna byłaby analiza z
OPS-em, tak by adresatem
Karty zostały właściwe rodziny, by środki szły we
właściwe ręce, do tych, którzy najbardziej potrzebują
pomocy, i których np. nigdy
nie byłoby stać na pójście do
kina.

Samorząd wyciągnął rękę do rodzin wielodzietnych z terenu miasta

W Raciborzu Plus przynosi ulgę
Od 1 września w
mieście działa program
„Rodzina+”. Przyjęto go
uchwałą Rady Miasta
Racibórz z dnia 27
kwietnia 2011 r.
Program skierowany jest
do rodzin wielodzietnych i
rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na
terenie Raciborza. Poprzez
„Rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/rodzica,
opiekunów prawnych/opiekuna prawnego, mających
na utrzymaniu troje i więcej
dzieci do 18 roku życia. „Ro-

dzina zastępcza” to prawna
forma opieki nad dzieckiem
całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej.
„Rodzina+” ma zwiększyć
możliwości zaspokojenia
potrzeb rodzin wielodzietnych i zastępczych, w szczególności
rekreacyjnych,
sportowych i kulturalnych,
zamieszkałych i zameldowanych w Raciborzu. To
również promocja rodziny,
jako najważniejszej komórki
społecznej.
Zainteresowani skorzystaniem z ulg mogą wnioskować w Urzędzie Miasta
o wydanie karty Rodzina+,
która będzie podstawą do
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rodzin skorzystało z programu „Rodzina+” i pobrało
w magistracie specjalną kartę. 1 wniosek załatwiono
odmownie. Trwa poszukiwanie ﬁrm z Raciborza, które chciałyby się włączyć do miejskiej akcji.

skorzystania z ulg. Jest ona
wydawana na wniosek rodzica/opiekuna prawnego/
osoby pełniącej funkcje rodziny zastępczej. Wpierw
wnioskujący musi odczekać weryﬁkację swego
zgłoszenia. Kartę otrzyma
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Będzie zawierała imiona oraz nazwiska
wszystkich osób mających
prawo do korzystania z ulg.
Karta uprawnia do ulg tylko w przypadku wspólnego

korzystania z niej rodzica/
rodziców, opiekuna/opiekunów prawnych, osoby/osób
pełniących funkcję rodziny
zastępczej oraz dziecka lub
dzieci.
Szczegółowe informacje
dot. Programu można uzyskać w Urzędzie Miasta
Racibórz w wydziale spraw
społecznych, pok. 126 lub
telefonicznie pod nr 32 755
0621.
(oprac. m)

WYKAZ ULG
W RAMACH PROGRAMU „RODZINA+”
RCK
20% zniżki na spektakle i koncerty dla dzieci i młodzieży,
organizowane przez Raciborskie Centrum Kultury.
Muzeum
50% zniżki za przewodnika podczas zwiedzania Muzeum w
dniach od wtorku do piątku.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
wstęp na lodowisko – 50% opłaty ustalonej dla osób w
danej kategorii wiekowej;
wstęp na basen – 50% opłaty ustalonej dla osób w danej
kategorii wiekowej;
minigolf – 50% opłaty;
wstęp na kręgielnię – 50% opłaty;
wstęp na korty tenisowe ziemne – 50% opłaty

uperbabcia
Ssupernagrody

16 konkurs
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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

DOROTKA ORSZULIK
KAROL OŚLIZLOK

Przedszkole Publiczne w Połomi
Grupa przedszkolaków z wychowawczynią Anetą Grzegoszczyk

ZOSIA PIETRASZEWSKA

Babcia Jadzia
zawsze mi
coś kupuje,
ciasteczka,
krakersy. Zabiera mnie
na zakupy.
Ciastka robię
razem z babcią, lubię się też z nią bawić plastikowymi zwierzątkami. Babcia Ania
mnie uśpi, jak nie ma rodziców. I
z dziadkiem idę na dwór, a babcia mnie woła na obiad. Lubię jak
gotuje pieczeń z sosem i jeszcze
kotlet mielony, i jest lepszy niż w
przedszkolu.

GRZEGORZ KOŚCIELNIAK

Babcia Teresa ubiera moją siostrzyczkę i woła mnie na
obiad. Najbardziej
lubię nugle z marchewką i z dziadkiem pracować, bo
przewozimy cegły,
gruz. Babcia Irena
mieszka w Boguszowicach. Często do
niej jeździmy, jak nie ma taty, bo jak tata
jest to nie mieścimy się wszyscy do
auta, bo jest tylko na 4 osoby. U babci
Ireny chodzę do góry po zabawki i babcia kupuje mi czekoladę.

PATRYCJA ZASKÓRSKA

Mam dwie babcie, Wiesię i Helenę. Babcia Wiesia
zawsze daje mi
cukierki i mogę
się u niej bawić,
bo ma zabawki i
udajemy, że tam
jest komputer, bo
babcia ma tylko klawiaturę. Kiedyś
kupiła mi cukierkowy zegarek, podobał mi się, ale już go nie mam, bo zjadłam go. Babcia Helena woła mnie na
obiad, dobrze gotuje, najbardziej lubię
placki z dżemem.

Jedną babcię mama,
nazywa się
Halina. Fajna jest, bo
czasami coś
gotuje, kupuje lody,
idę z nią na
spacer. Lubię babci placki ziemniaczane, gulasz jest pyszny. Na
urodziny piecze mi tort truskawkowo-czekoladowo-bananowy
i mi bardzo smakuje. Bawię się
z nią w chowanego. Podoba mi
się jak ubiera bluzkę niebieską z
kwiatkami i czarne spodnie.

Babcię Jadzię
mam.
Nie
chodzimy na
spacery, bo
jest chora, ale
kupuje mi lizaki i bardzo
to lubię. Mam
jeszcze babcię
Teresę. Zawsze się bawimy, kupuje mi prince polo i gotuje obiad,
bardzo lubię kisiel. Bawimy się w
auta, babcia trzyma w ręce światła, a ja jeżdżę autami.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wodzisławiu
Grupa 5- i 6-latków z Przedszkola Publicznego nr 1 w Wodzisławiu wraz
z dyrektorką Mirosławą Kuźnik i wychowawczynią Ewą Szopą
MIKOŁAJ WALASZCZYK

Jedną babcię mam i
nazywa się
Jadzia. Ma
zmarszczki, białe
włosy
i
długie paznokcie.
Lubię z nią oglądać ﬁlmy i jeść
zelki. Babcia mieszka na dole
i schodzę na dół po zelki. Na
moje urodziny piecze tort i gościom smakuje.

DOMINIKA GREŃ
ANIA LARYSZ

Przedszkole Publiczne Godów
Grupa Starszaki, wychowawca Aldona Herman

DOMINIK I BARTOSZ JASIŃSCY

Babcię Danę kochamy również za to, że
kupuje nam gormity. To takie zabawki. A
także za to, że gra z nami w karty. Najbardziej lubimy grać w Jasia. Babcia gotuje
nam również pyszne gołąbki i jeździ z
nami na rowerach na skate park.

Babcia Ala
często odbiera mnie
z
przedszkola. I jestem u niej
tak długo,
aż mama i
tata wrócą
z pracy. U babci jest fajnie, nawet fajniej niż w przedszkolu.
Często pomagam babci przy
obiedzie, sprzątam po obiedzie,
podlewam też kwiaty. Babcia
jest teraz na wakacjach i bardzo
za nią tęsknię. Nie mogę doczekać się jej powrotu.

Babcia Jasia pomaga
mi jeździć
na rowerze.
Bo ja już
jeżdżę tylko
na dwóch
kołach. Najczęściej jeździmy na plac zabaw. Ja za to
babci pomagam zakrapiać oczy.
Kiedyś babcia próbowała sama
ostrzyc sobie włosy, ale chyba
wyszło jej nie tak jak chciała, bo
pojechała później do fryzjera.

REKLAMA

PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE od godz. 12:00
ZABAWA ANDRZEJKOWA
NOWE MENU WESELNE
za 150zł i 160zł
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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Konkurs „Nowin Wodzisławskich” na jesienną zmianę w wyglądzie zakończony

Czy to na pewno jest pani Agnieszka?
Zakończył się konkurs „Nowin Wodzisławskich” „Bądź
piękna na jesień”, do którego zgłosiły się panie, chcące
poprawić swój wygląd. Zwyciężczynią została Agnieszka
Opolony z Radlina.

Wyprawa do Rybnika
Specjalnie dla zwyciężczyń zarezerwowaliśmy wi-

zytę w salonie fryzjerskim,
wizaż i zakupy w markowym sklepie. Laureatka naszego konkursu przyjechała
do Rybnika w środę 12 października, aby przejść jesienną metamorfozę. Ma 31 lat i
pracuje jako sekretarka.
Dodaliśmy włosom
lekkości
Najpierw pani
Agnieszka
zawitała do
salonu fryzjerskiego Expert
L’Oreal Pro-

fessionel przy ul. Raciborskiej 3. Było mycie włosów,
nałożenie farby, cięcie i modelowanie. Fryzura była gotowa. – U pani Agnieszki
włoski były ciemne, nieco
za długie i troszeczkę się
nam plątały. Zdecydowałyśmy, że włosy zetniemy.
Troszeczkę podkreśliliśmy
je kolorem, nadaliśmy im
głębokiego kasztanowego
odcienia. Zrobiliśmy nieco
promyczków, aby ten kolor
podkreślić. Od spodu został
nałożony o dwa tony jaśniejszy kolor, aby włosy się

mieniły. Pani Agnieszka ma
ciemne brwi, więc ta ciemna oprawa była jak najbardziej wskazana. Dodaliśmy
włosom lekkości, wyprostowaliśmy je i pozostawiliśmy
je naturalnie opuszczone na
jeden z policzków, zgodnie z
urodą pani Agnieszki – wyjaśnia Helena Wuwer z salonu fryzjerskiego Expert
L’Oreal Professionel.

ni Polski w makijażu artystycznym Violetta Drożdż.
– Praca przebiegła bardzo
sympatycznie. Oceniam metamorfozę na najwyższym
poziomie. Pani Agnieszka miała dużo pytań. Na
wszystkie odpowiedziałam
i myślę, że skutkiem tego
będzie piękny makijaż na
co dzień – twierdzi Violetta
Drożdż.

Pytania i fachowe
odpowiedzi
Po ułożeniu fryzury, do
pracy przystąpiła mistrzy-

Sny się nie
sprawdziły
Na zakończenie Agnieszka Opolony wybrała się do

salonu odzieżowego VISSAVI w Centrum Handlowym
Plaza Rybnik, przy ul. Raciborskiej 16. Tam czekało
już kilka propozycji ubioru,
przygotowanych przez personel sklepu.
– Przed udziałem w konkursie miałam pewne
obawy, nawet złe sny o tej
metamorfozie. Jestem jednak pozytywnie zaskoczona i cieszę się, że moje sny
nie spełniły – podsumowuje
laureatka konkursu.
Szymon Kamczyk

Przed...
Agnieszka Opolony przed metamorfozą

W salonie fryzjerskim Expert L’Oreal
Professionel układanie włosów
rozpoczęło się od ich skrócenia

Profesjonalny personel salonu dbał nie
tylko o wygląd, ale także o dobry humor.
Na zdjęciu podczas zmywania farby...

W salonie odzieżowym VISSAVI w Centrum Handlowym
Plaza Rybnik dla pani Agnieszki przygotowanych zostało kilka
propozycji ubioru

Violetta Drożdż zadbała o każdy szczegół

FOT. SZYMON KAMCZYK (7)

Po...

Metamorfoza pani Agnieszki zakończyła się sukcesem

Wspólne zdjęcie laureatek konkursu „Tygodnika Rybnickiego” i „Nowin Wodzisławskich” z autorkami jesiennej metamorfozy

18 jubileusze
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Dwie pary przeżyły razem… 60 lat
MSZANA. Czternaście par zostało uhonorowanych prezydenckimi medalami za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 12 małżeństw to złoci jubilaci, którzy świętują 50-lecie pożycia, 2 małżeństwa są razem od 60 lat, czyli obchodzą Diamentowe Gody. Uroczystość odbyła się w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w
Mszanie, gdzie odznaczenia wręczył jubilatom wójt Mirosław Szymanek.Wystąpił zespół śpiewaczy„Mszanianka”. Na uroczystości nie mogły być obecne pary:
Elfryda i Paweł Markowie, Bernarda i Tadeusz Palowie, Anna i Jerzy Zerzoniowie, Renata i Jan Kaperczakowie oraz Marta i Jan Rduchowie (dwie ostatnie pary
świętują 60 lat po ślubie).
(abs)

Otylia i Adolf Hejnowie

Róża i Ferdynand Marcolowie

Małgorzata i Erwin Paździorowie

Teresa i Józef Pękałowie

Łucja i Józef Piechotowie

Anna i Marian Pietrykowie

Elżbieta i Paweł Rduchowie

Róża i Leon Sitkowie

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK (9)

Gertruda i Antoni Bednarczykowie

Kolejni jubilaci mogą się już zgłaszać
Prezentujemy jubilatów z Wodzisławia, których uhonorowano medalami 21 września. W pierwotnej publikacji nastąpił błąd w podpisach zdjęć, za co przepraszamy. Przy tej okazji informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w Wodzisławiu zaprasza wszystkie pary z Wodzisławia i Marklowic obchodzące 50-lecie pożycia
małżeńskiego w 2012 r., do zgłaszania się w tutejszym USC przy ul. Ks. Kubsza 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. Szczegóły pod nr tel.
32/455 34 65.
(red)

Bożena i Kazimierz Świątkowie

Elfryda i Korneliusz Materzokowie

Maria i Tadeusz Błońscy
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RELACJE Z MECZÓW
WYNIKI, TABELE

Komentuj mecze na

Co się działo na boiskach od III ligi do C klasy
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POLECAMY

 PŁYWANIE
– Zawody Szkół Podstawowych Wodzisławia

BIEGI – Otwarte Mistrzostwa Gorzyce w Biegach na Orientację

GOSPODARZE W SWOIM LESIE
NIE ZAWIEDLI

Martyna zdominowała
zawody na pływalni
Pierwsze w tym roku szkolnym zawody
pływackie wodzisławskich podstawówek za
nami. Na krytej pływalni MOSiR-u na Wilchwach najlepiej spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Uzbierali w sumie 51
punktów do klasyﬁkacji ogólne. 43 punkty
wywalczyli reprezentanci SP nr 3. Z kolei SP
nr 2 z 32 punktami uplasowała się na najniższym stopniu podium.
Wśród najmłodszych dziewczynek rywalizację wygrała Zuzanna Wuwer z SP 3, a
wśród chłopców Patryk Juroszek z SP 9. Z
kolei wśród dziewczyn z klas 4-6 w rywalizacji w każdej z trzech konkurencji wygrała
Martyna Bronek z SP 4. Drugie miejsca w
każdym wyścigu zajmowała Alicja Adamska
z SP 5, a trzecie Alicja Kwapińska z SP 3 (żabką) i Zuzanna Gajtkowska z SP 2 (kraulem i
grzbietem).
Wśród chłopców dominował Bartosz Pawlak z SP 5, który wygrał kraulem i grzbietem.
Rywalizację żabką najlepiej zaliczył Kacper
Michałek z SP 16.
(art)

W sumie 6 medali wywalczyli zawodnicy Sparty Czyżowice na II Otwartych Mistrzostwach Gminy Gorzyce w Biegu na Orientację. Zawody odbyły się 9 października i zaliczane były do Klubowego Pucharu Śląska w orientacji sportowej. Trzeba zaznaczyć, że zawodnicy Sparty mieli nieco
ułatwione zadanie, bo rywalizacja odbywała się u nich „w domu” czyli na terenie czyżowickiego lasu i malowniczej „Szwajcarii” czyżowickiej. W
Czyżowicach zawodnicy rywalizowali w kilkunastu kategoriach, na trasach, które w zależności od kategorii liczyły od 2 do niespełna 5 km. Maksymalne przewyższenia sięgały od 60 do 165 m. Start do biegu znajdował się w głębi lasu. Rywalizację utrudniała pogoda. Padający przed zawodami
deszcz spowodował, że część tras była pokryta błotem.

 BIEGI – Gminny Bieg Uliczny w Mszanie

Aż 150 uczniów z gminy Mszana
stanęło na starcie IX edycji Gminnego Biegu Ulicznego, który odbył
się 8 października, na ulicy Górniczej w Mszanie. Uczestników nie
zniechęciła kiepska pogoda.
Uczestnicy zmagań startowali w
5 kategoriach wiekowych na różnych dystansach. W najmłodszej
grupie (klasy IV-te i młodsze) na
dystansie 400 m, wśród dziewczynek triumfowała Nikola Bażan, 2.
była Paulina Wawrzyńczyk, a 3.
Roksana Banaszewska. W grupie
chłopców wygrał Marcin Reclik,
przed Pawłem Mitko i Kamilem
Sztwiorokiem.
Uczniowie klas V-tych musieli
pokonać trasę o długości 800 m.
Wśród dziewczyn wygrała Małgorzata Mentlik, 2. była Aleksandra
Goraus, a 3. Justyna Wawrzyńczyk. W grupie chłopców zwy-

FOT. UG MSZANA

Najszybsi uczniowie w Mszanie wyłonieni

Uczniowie mimo kiepskiej pogody dopisali i licznie stawili się na starcie
wyścigu

ciężył Marcin Sitko, tuż za nim
Kacper Kożuch, a 3. na mecie zameldował się Mateusz Marcol.
W kategorii klas VI-tych, której
uczestnicy mieli do pokonania
dystans 1000 m wygrała Katarzy-

na Wuwer, przed Pauliną Skwirą i Pauliną Breitkopf. W grupie
chłopców tę kategorię wygrał Karol Sobocik, drugie miejsce zajął
Jarosław Rduch, a trzeci był Alan
Banaszewski.

W kategorii klas I-II gimnazjum (dystans 2000 m) z dużą
przewagą nad pozostałymi wygrała Katarzyna Masłowska. 2.
na mecie zameldowała się Martyna Maruszewska, a 3. Daria
Kucharczyk.
W tej samej
kategorii wśród chłopców wygrał
Mateusz Szmidt, przed Łukaszem
Szostkiem i Danielem Wawrziczkiem. W najstarszej kategorii
wiekowej (klasa III gimnazjum i
starsi) wygrała Karolina Zoremba, 2. była Karolina Sobocik, a 3.
miejsce zajęła Martyna Trojan.
Bieg chłopców wygrał Rafał Tatarczyk, przed Witoldem Hojką i
Mateuszem Grabcem.
Organizatorami imprezy byli
UMKS „Delﬁn”, Urząd Gminy
Mszana oraz Gminny Ośrodek
Sportu w Mszanie.
red.

Zawodniczki Olimpii poza
zasięgiem
W
rozegranym
8 października towarzyskim turnieju minikoszykówki
dziewcząt zdecydowane
zwycięstwo
odniosły koszykarki
Olimpii Wodzisław.
W hali przy Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu podopieczne
trenera Zbigniewa
Kobylińskiego prezentowały się zdecydowanie najlepiej.
Kolejno
pokonały
RMKS Rybnik 48:16
i MKS Zabrze 61:6.
Najlepszą
zawodniczką została koszykarka Olimpii Marzena Lamczyk.
– Turniej był ostatnim sprawdzianem
przed rozpoczynającymi się pod koniec
października
rozgrywkami o mistrzostwo Śląska w minikoszykówce – wyjaśnia trener Zbigniew
Kobyliński.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

FOT. ARTUR MARCISZ

 KOSZYKÓWKA – Turniej młodziczek

Koszykarki Olimpii dla
rywalek okazały się
nie do doścignięcia

Olimpia Wodzisław - RMKS Rybnik
48:16 (21:0, 6:2, 11:9, 10:5)
Olimpia Wodzisław – MKS Zabrze
61:6 (21:1, 7:2, 19:2, 14:1)
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III LIGA

 PIŁKA NOŻNA – III liga

(GRUPA OPOLSKO-ŚLĄSKA)

Dwa rzuty wolne
i po Przyszłości

XI kolejka (15.10.2011)

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

TA B E L A

1. Rozwój Katowice
11
2. Pniówek Pawłowice Śląskie11
3. Polonia Łaziska Górne 11
4. Szczakowianka Jaworzno 11
5. LZS Piotrówka
11
6. Odra Opole
11
7. Skałka Żabnica
11
8. Skra Częstochowa
11
9. LZS Leśnica
11
10. BKS Stal Bielsko-Biała 11
11. Przyszłość Rogów
11
12. Victoria Częstochowa 11
13. TOR Dobrzeń Wielki
11
14. Start Bogdanowice
11
15. Start Namysłów
11
16. Victoria Chróścice
11

27
23
22
21
20
17
17
17
15
14
11
10
10
9
5
1

28-5
21-7
21-11
24-9
21-11
15-12
18-11
13-11
20-14
10-11
13-19
14-28
9-24
10-21
8-19
5-37

Przyszłość Rogów przegrała
na boisku lidera z Katowic
2:0. Przeciwstawiła się jednak
Rozwojowi dobr grą w defensywie. I gdyby nie te stałe
fragmenty gry...

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (22/23.10.2011)
BKS Stal Bielsko–Biała – Victoria Częstochowa, Odra Opole – Start Bogdanowice, Victoria Chróścice – Skra Częstochowa, Przyszłość
Rogów – LZS Piotrówka, LZS Leśnica – Rozwój
Katowice, TOR Dobrzeń Wielki – Polonia Łaziska Górne, Szczakowianka Jaworzno – Start
Namysłów, Pniówek Pawłowice Śląskie – Skałka Żabnica.

IV LIGA

(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 2)

TA B E L A

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

11
11
11
11
11
11
11
11
9
11
10
11
11
10
11
11

1:1 (0:0)
3:1 (0:0)
2:5 (0:2)
1:4 (1:2)
0:2 (0:2)
4:0 (1:0)
2:0 (1:0)
1:0 (0:0)
25
24
21
21
21
19
17
16
14
14
12
11
9
8
4
4

21:4
30:13
28:16
25:10
24:12
23:14
17:10
19:19
14:17
13:15
12:20
17:29
13:27
15:18
11:33
9:34

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (22/23.10.2011)
Ornontowice – Rekord B-B (sb 11:00), Żywiec
– Unia Racibórz (sb 15:00), Czechowice-Dziedzice – Żory (sb 15:00), Wisła – Pszczyna
(sb 15:00), Mikołów – Bojszowy (sb 15:00),
Rydułtowy – Jastrzębie (nd 11:00), Podbeskidzie B-B II – Marklowice (nd 15:00), Góra
– Czaniec (nd 15:00).

KLASA OKRĘGOWA
(ŚL. ZPN KATOWICE - GRUPA 3)

XI kolejka (15/16.10.2011)

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

TABELA

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

3:1 (2:0)
2:2 (0:2)
1:1 (0:0)
4:2 (2:1)
3:5 (2:1)
2:1 (1:1)
3:4 (0:2)
0:2 (0:1)
28
23
22
22
19
19
18
17
15
13
12
12
11
10
6
3

37:11
23:10
31:15
30:21
23:18
30:17
15:16
24:21
24:28
21:37
20:22
18:29
16:15
14:20
15:42
10:29

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (22/23.10.2011)
Rafako Racibórz – Rymer Rybnik (sb 15:00),
Krzyżanowice – Gorzyce (sb 15:00), Górki Śląskie – Jejkowice (sb 15:00), Radlin – Syrynia
(sb 15:00), Ruptawa – Pietrowice Wielkie (sb
15:00), Lubomia – Pszów (nd 15:00), Zawada
– Nędza (nd 15:00), Świerklany – Czyżowice
(nd 15:00).

FOT. ARCHIWUM

XI kolejka (15.10.2011)
Unia Racibórz – Góra
Marklowice – Wisła
Jastrzębie – Rekord B-B
Żory – Podbeskidzie B-B II
Bojszowy – Rydułtowy
Żywiec – Ornontowice
Czaniec – Czechowice-Dziedzice
Pszczyna – Mikołów

Po faulu na Kamilu Benaurze Przyszłość miała najlepszą okazję do zdobycia bramki.
Gospodarzy uratował słupek...

Goście nie zamierzali w Katowicach
grać otwartej piłki. Dlatego od początku
oddali inicjatywę gospodarzom. Ci co
prawda mieli przewagę w posiadaniu
piłki, ale nie bardzo potraﬁli stworzyć
sobie dogodne sytuacje bramkowe
– trudno było im przejść przez zasieki
obronne Przyszłości. Dość powiedzieć,
że jedyną groźną sytuację w pierwszej
połowie Rozwój stworzył dopiero pod
koniec tej części gry – strzał niepilnowanego zawodnika z Katowic okazał się
niecelny. Po zmianie stron obraz gry nie
uległ zmianie. Zmuszeni do pozycyjnego ataku katowiczanie „cierpieli”, a Przyszłość wszelkimi sposobami starała się
nie dopuścić do zagrożenia. Także nie do
końca przepisowymi. I właśnie w 56. minucie przed polem karnym sfaulowany
został jeden z zawodników gospodarzy.
Uderzenie z 18 metra okazało się precyzyjne i Przyszłość przegrywała. – To był
całkowicie niewymuszony faul – ubole-

wał Tomasz Sosna, trener Przyszłości.
Jego drużyna mogła wyrównać 5 minut
przed końcem regulaminowego czasu
gry. Na skrzydle sfaulowany został szarżujący Kamil Benauer. Dośrodkowanie
Wojciecha Sałka z rzutu wolnego traﬁło
do Rolanda Kachela a piłka po jego uderzeniu głową zatrzymała się na słupku!
Nie był to koniec pecha – w 90. minucie
wychodzącego na czystą pozycję zawodnika Rozwoju faulował Grzegorz Kolisz.
Sędzia pokazał zawodnikowi Przyszłości czerwoną kartkę. A gospodarze rzut
wolny z ponad 20 metrów zamienili na
drugiego gola.
(art)
Rozwój Katowice

2:0

Przyszłość Rogów

Skład Przyszłości: Niedziela, Kachel, Sander, Pucka, Marcinkowski, Hudek (69. Radosław Żbikowski),
Ciuberek (77. Hanzel), Kolisz, Cichecki (46. Sałek),
Szkatuła (61. Benauer), Robert Żbikowski
Bramki: Lis (56.), (90.)

Tomasz Sosna, trener Przyszłości: Wynik jest jednoznaczny i mówi wszystko.
Nastawiliśmy się na grę defensywną, oddaliśmy rywalowi pole i jakich superklarownych okazji przeciwnicy nie stworzyli.
Dlatego tym bardziej szkoda, że bramki
straciliśmy akurat po stałych fragmentach gry. Szczególnie pierwszą. Faulu w
tej sytuacji wcale nie musiało być.

 PIŁKA NOŻNA – IV liga

W Marklowicach wreszcie święto. Naprzód wygrał w Bojszowach
Polonia Marklowice

3:1

Wisła Ustronianka

Bramki dla Marklowic: Skupień, Szkatuła, Szymiczek

W ubiegłym tygodniu w Marklowicach doszło do zmiany trenera.
Mieczysława Parzycha zastąpił Piotr
Sowisz. Przysłowie mówi, że nowa
miotła lepiej sprząta i w przypadku
Polonii sprawdziło się to w stu procentach. Na bramki kibice musieli czekać
jednak do drugiej połowy. 5 minut po
zmianie stron na listę strzelców wpisał się Michał Skupień, a kwadrans
później podwyższył Gabriel Szkatuła. Obie bramki były efektem dobrze
rozegranych stałych fragmentów gry.

Na 3:0 uderzeniem z dystansu podwyższył Piotr Szymiczek i stało się jasne, że Polonia zainkasuje pierwsze (a
w sumie drugie) zwycięstwo po 7 kolejkach bez wygranej. Goście zdobyli
co prawda kontaktowe traﬁeniem, ale
nie mogło ono już mieć wpływu na
losy spotkania. – Drużyna podeszła
do meczu z dużym zaangażowaniem
i to był klucz do sukcesu. Uważam,
że ta drużyna ma taki potencjał, że
na pewno nie zasługuje na tak niskie
miejsce jakie obecnie zajmuje. Wielu
tutejszych piłkarzy znam z pracy w
innych klubach, z niektórymi jeszcze
sam gdzieś tam grałem. Myślę, że praca na treningach plus wspomniane

zaangażowanie spowoduje, że Polonia zacznie piąć się w górę tabeli
– mówi Piotr Sowisz, trener Polonii.
GTS Bojszowy

0:2

Naprzód Rydułtowy

Bramki: Kołodziejczyk, Lemiesz

Mecz z Bojszowami był tym z gatunków o „6 punktów”. W przypadku
przegranej drużyna GTS odskoczyłaby
Naprzodowi na 5 punktów. Wygrana
sprawiłaby, że Naprzód przeskoczyłby GTS. Dlatego piłkarze z Rydułtów
przystąpili do meczu z dużym zaangażowaniem. Pierwszego gola zdobyli w
10. minucie meczu. Marcin Kołodziejczyk zdecydował się na strzał z 25

 PIŁKA NOŻNA – Piłkarska Liga Piątek

metrów i piłka wylądowała w samym
okienku bramki gospodarzy. 10 minut
później na 2:0 podwyższył Tomasz Lemiesz, wykorzystując niezdecydowanie bramkarza i obrońcy GTS–u. Była
to, jak się okazało ostatnia, bramka.
Goście pilnowali wypracowanej przewagi, a gospodarze nie byli w stanie jej
zniwelować bo w bramce Naprzodu
dobrze spisywał się Krzysztof Zając,
który kilka razy uratował swój zespół
przed utratą gola. – Nasz bramkarz pokazał się z bardzo dobrej strony dzięki czemu cieszymy się z pierwszego
wyjazdowego zwycięstwa – nie krył
zadowolenia Jan Furlepa, trener Naprzodu.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – Karkoszka Cup

Galakticos bezlitośni dla Wichra Piekarnia mistrzem!
W kolejnej rundzie spotkań
wodzisławskiej Piłkarskiej
Ligi Piątek, rozegranych w
minionym tygodniu odbyło
się 8 spotkań.
We wtorek Viper przegrał
z Heja Banana 4:7 (bramki:
Bauer 2, Kościelniak, Wija –
Wolny 2, Mostowski 2, Bąk 2,
Kiepas), Handlobud wygrał z
Hat-trickiem 3:1 (Bubak 2, Łukasiak – Szweda), Geomost
rozbił Inter aż 8:1 (Kubica 4,
Powieśnik, Skrenik, Karbowniczy, Pieczka – Łaciński), a

FC AF pokonał Bauerdach
4:2 (Zborowski 3, Chłapek
– Andreczko, Panic).
Z kolei w czwartek Madera uległa Bagienku 4:6
(Brachman 2, Budka, Święty – Markiewka, Drzeniek,
Gryt, Ronkiewicz, Rucki).
Grad goli padł w meczu Wichra z Galakticos, wygranym
przez Galakticos aż 2:10 (Majda, Baran – P. Pluta 7, T. Pluta, Klimek, Jaromin), Karlik
przegrał z Inter-Domem 6:8
(Kudełka 2, Mojżysz 2, Cor-

nik, Dembowski – Borowski 6, Herman, Gremlik). W
ostatnim meczu Straż pokonała skromnie Heja Banana
2:1 (Bansik, Olszewski – Kiepas).
Na czele tabeli jest wciąż
Straż, która w 6 meczach
zgromadziła 18 punktów. Za
nią Geomost, który ma na
koncie 15 punktów w 5 spotkaniach. 15 punktów, tyle że
w 6 meczach zgromadził Inter-Dom. Tabelę z 1 punktem
zamyka Wicher.
(art)

W miniony weekend rozegrano przedostatnią kolejkę
jesiennych rozgrywek Karkoszka Cup.
Piekarnia zapewniła sobie
mistrzowski tytuł wygrywając z ostatnią w tabeli Victorią Czyżowice 3:0. Wciąż nie
rozstrzygnięto kto zostanie
wicemistrzem jesieni, bo w
meczu, który tę kwestię mógł
rozstrzygnąć – pomiędzy
Galaktycznymi Jedłownik a
Sandrem Bluszczów padł remis 1:1. Wicemistrza wyłoni
zatem ostatnie kolejka. W in-

nych spotkaniach Mustang
przegrał 1:3 ze Stodołą, Orlik
uległ Bauerdachowi 1:5, Rodzina pokonała Ulmera 2:1.
W zaległym meczu Mustang
uległ Galaktycznym 3:7.
Na pierwszym miejscu w tabeli nie zagrożona Piekarnia,
natomiast miejsce drugie zajmuje Sander, a trzecie Galaktyczni. Obie drużyny mają po
19 punktów. Tabelę zamykają
Ulmer – 5 punktów, Orlik – 3
punkty i Victoria – 2 punkty.
(art)
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PIŁKA NOŻNA – Klasa okręgowa, grupa III

A KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Świetna końcówka Radlina i Syryni
Górnik Pszów

3:1

XI kolejka (15/16.10.2011)

Rymer Rybnik

TABELA

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

Bramki dla Pszowa: Wardęga, Szpak, Ł. Brzoska

Gospodarze swoją przewagę udokumentowali już w 17. minucie. Prostopadłe podanie traﬁło do Tomasza
Wardęgi, a ten strzałem w długi róg
nie dał szans bramkarzowi gości.
Chwilę później było już 2:0, po tym
jak Radosław Szpak w pojedynkę
ośmieszył defensorów Rymera – od
połowy ograł całą obronę i pokonał
bramkarza. 10 minut przed końcem
goście zdobyli kontaktowego gola,
ale odpowiedź Górnika była niemal
natychmiastowa. Z rzutu rożnego dogrywał Grzegorz Brzoska, piłka traﬁła do jego brata Łukasza, który głową
wpakował ją do siatki. – Myślę, że
można być zadowolonym zarówno
z gry jak i z wyniku. Chociaż wynik
mógłby być nawet wyższy, bo sytuacji
stworzyliśmy sobie więcej. Ogólnie
jak najbardziej zasłużone jest nasze
zwycięstwo – mówi Tomasz Gajewski, trener Górnika.

0:2

Naprzód Syrynia

2:2

Forteca Świerklany

Bramki dla Syryni: Zieliński, Caniboł

Do 70. minuty niewiele wskazywało
na to, że Syrynia będzie mogła liczyć
na jakąkolwiek zdobycz punktową w
meczu z liderem ze Świerklan. Na początku meczu dośrodkowanej z boku
piłki nie utrzymał w rękach bramkarz
gospodarzy i było 1:0. Jeszcze przed
przerwą goście zdobyli drugiego gola
– po sprytnie wykonanym rzucie wolnym. Po zmianie stron obraz gry nie
uległ zmianie. Przeważała Forteca,
mająca w składzie kilku zawodników
z przeszłością w Odrze Wodzisław.
Kiedy wydawało się, że gospodarze nie będą w stanie nic w meczu
zmienić, w sukurs przyszli im goście.
Obrońca Fortecy Adam Wrzask sfaulował od tyłu zawodnika Naprzodu,
za co obejrzał żółtą kartkę. A że była
to już jego druga taka kara, to przedwcześnie musiał udać się do szatni.
Gospodarze wyczuli, że jeszcze nie
wszystko jest stracone i przycisnęli.
W 80. minucie pięknym uderzeniem
z rzutu wolnego popisał się Tomasz
Zieliński. Piłka uderzona po ziemi
poleciała w kierunku długiego słupka i zatrzymała się dopiero w siatce.
Naprzód jeszcze bardziej podkręcił
obroty. W 91. minucie piłka zacentrowana niemal z prawego naroż-

30
26
21
18
18
17
17
16
15
15
13
13
12
9
7
4

37:14
32:10
18:12
19:12
21:19
24:11
24:19
24:27
24:22
24:20
15:20
18:27
9:14
14:29
10:32
13:38

Krzyżkowice – Turza Śląska (sb 14:00), Nowa
Wieś – Rudy (sb 14:00), Dzimierz – Buków
(sb 14:00), Krzanowice – Kuźnia Raciborska (sb 14:00), Ruda Kozielska – Cyprzanów
(nd 14:00), Nieboczowy – Ocice Racibórz
(nd 14:00), Tworków – Gamów (nd 14:00),
Kornowac – Gaszowice (nd 14:00).

A KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

X kolejka (15/16.10.2011)
Orzeł Jankowice – Górnik Czerwionka
Polonia Łaziska Rybnickie – Zuch Orzepowice
Gwiazda Skrzyszów – KP Kamień
Start Mszana – LKS Rój
Olza Godów – Pierwszy Chwałowice
LKS Skrbeńsko – MKS 32 Radziejów
Borowik Szczejkowice – Płomień Ochojec
Jedność Grabownia – KS Wielopole

Rafako Racibórz

Zawada próbowała grać kombinacyjną piłkę. Drużyna z Raciborza postawiła zaś na proste środki i jej styl
gry okazał się skuteczniejszy. Pierwsza bramka padła przed przerwą,
po tym jak piłkarze Rafako szybko
przenieśli akcję spod swojej bramki
do środka pola a następnie pod bramkę Zawady. Również druga bramka,
zdobyta już w doliczonym czasie była
efektem kontry. – Wygrała drużyna
bardziej ograna. My mamy młodą
drużynę, która chciała grać ładnie,
a rywal zagrał po prostu skutecznie.
Ale nasza drużyna w końcu zacznie
grać równie skutecznie. Na razie płacimy frycowe – uważa Jan Zemło,
prezes Naprzodu Zawada.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (22/23.10.2011)

FOT. ARTUR MARCISZ

Naprzód Zawada

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

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

TABELA

Kibice w Syryni obejrzeli zacięte spotkanie

nika traﬁła na długi słupek bramki
Fortecy, gdzie w sporym zamieszaniu
najlepiej odnalazł się Wojciech Caniboł, z najbliższej odległości pakując
piłkę do siatki! Emocje po ostatnim
gwizdku sędziego przeniosły się pod
szatnie piłkarzy. Nie do końca poradził sobie z nimi trener Fortecy, który zaatakował wchodzącego do szatni
Zielińskiego. Doszło do przepychanki między miejscowymi a działaczami Fortecy. Na szczęście obeszło się
bez rękoczynów. – Myślę, że było to
wyrównane spotkanie. Co prawda
do momentu gry w przewadze nie
stworzyliśmy zbyt wielu okazji, ale i
goście nie mieli jakichś dobrych sytuacji. A bramki zdobyli po naszych
ewidentnych błędach. Chwała drużynie za walkę do końca – komentował
po meczu Dariusz Halszka, trener Naprzodu.
Czarni Gorzyce

1:1

Silesia Lubomia

Bramki: Widenka - Dzierżęga

Wszystko co najważniejsze w tym
spotkaniu wydarzyło się w ostatnich
minutach meczu. W 89. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego traﬁło
pod nogi Marcina Dzierżęgi, który
strzałem w długi róg bramki dał Silesii prowadzenie. Nie był to jednak
koniec emocji. Gospodarze wcale bowiem nie zamierzali przegrać i już w
doliczonym czasie gry atak rozpaczy
przyniósł im powodzenie. Długie podanie w pole karne traﬁło na głowę
Mirosława Pawlusińskiego, który
przegłówkował piłkę do Dawida Widenki, a ten znalazł się w dogodnej
sytuacji i jej nie zmarnował. – Jestem zadowolony z postawy zespołu
w tym meczu. Dziś drużyna chciała
grać do końca. Nie zabrakło ambicji,

dzięki czemu możemy cieszyć się z
remisu z trudnym przeciwnikiem
jakim jest Silesia – podsumował Jan
Adamczyk, trener Czarnych. – Spotkanie było dość wyrównane i remis
chyba nie krzywdzi żadnej drużyny. Nie rozumiem jednak decyzji
sędziego, który najpierw odgwizdał
karnego a potem z decyzji się wycofał – skomentował Patryk Hartman,
prezes Silesii, nawiązując do sytuacji z 70. minuty. Arbiter zawodów
wskazał jedenastkę dla Silesii, ale po
konsultacji z liniowym swoją decyzję
odwołał.
Naprzód Czyżowice

4:2

Granica Ruptawa

Bramki dla Czyżowic: Mandera, Palasz, Kucharski, Węgrzyk

Worek z bramkami otworzył około 10. minuty Rafał Mandera. Wyrównanie padło kilka chwil później,
ale tuż przed przerwą ponownie na
prowadzenie wyszli miejscowi za
sprawą gola Tomasza Palasza. Tuż
po przerwie Kamil Kucharski dostał
podanie z prawej strony i podwyższył na 3:1. Goście nie zamierzali się
poddawać i jeszcze raz zmniejszyli
straty. Naprzód próbował odskoczyć
na bezpieczny dystans, ale w drużynie Antoniego Jelenia szwankowała
skuteczność. Dopiero w doliczonym
czasie gry udało się podwyższyć na
4:2. Wynik spotkania ustalił Marcin
Węgrzyk. – W pierwszej fazie mecz
miał bardzo wyrównany przebieg i
mógł się różnie ułożyć. Natomiast
przy stanie 3:1 osiągnęliśmy przewagę i szkoda, że wtedy nie zdobyliśmy
jakiegoś gola, bo wówczas moglibyśmy spokojniej dograć ten mecz do
końca – mówi Antoni Jeleń, trener
Naprzodu.

Jedność Jejkowice

3:5

Górnik Radlin

Bramki dla Radlina: Koczy 3, Sachs, Skiba

Już po kwadransie gry prowadzenie
objęli goście. Dośrodkowanie z lewej
strony głową zgrał Kamil Jackowski,
piłka traﬁła do Marcina Koczego a ten
nie dał szans bramkarzowi. Kolejne
minuty należały jednak do gospodarzy, którzy jeszcze przed przerwą
odwrócili wynik na swoją korzyść,
doprowadzając do stanu 2:1. Po
przerwie znów dał o sobie znać Koczy, który po indywidualnej akcji dał
Górnikowi wyrównanie. Ponownie
Jedność odskoczyła na jedną bramkę strzelając po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego. Ostatnie 25 minut
należało jednak do Górnika, który
strzelił 3 gole. Najpierw do wyrównania doprowadził Koczy, a następnie do bramki Jedności traﬁli Dawid
Sachs i Robert Skiba. – Moja drużyna zaprezentowała większą, szczególnie w drugiej połowie determinację.
Dwa razy goniliśmy wynik, a w końcówce zdołaliśmy jeszcze przechylić
szalę zwycięstwa na swoją stronę. To
zasłużone zwycięstwo, odniesione na
bardzo trudnym terenie, więc jest się
z czego cieszyć – podkreśla Dawid
Dylich, trener Górnika.
(art)

Rywal Płomienia
nie dojechał

W grupie IV klasy okręgowej Płomień Połomia miał się zmierzyć z Fortuną Gliwice. Goście jednak na mecz
nie dojechali. Na razie nie wiadomo
czy spotkanie zostanie rozegrane w
innym terminie, czy też drużyna gości zostanie ukarana walkowerem.
(art)

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

3:0
9:0
7:2
0:0
0:3
8:1
0:2
1:2

23 35-10
23 22-12
20 19-12
19 24-14
18 20-11
18 21-13
16 32-28
16 24-215
14 34-24
14 16-18
11 20-20
10 17-32
9 19-20
9 21-45
6 14-31
2 11-38

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (22/23.10.2011)
KS Wielopole – Orzeł Jankowice, Płomień
Ochojec – TKKF Jedność Grabownia, MKS 32
Radziejów – Borowik Szczejkowice, Pierwszy
Chwałowice – LKS Skrbeńsko, LKS Rój – Olza
Godów, KP Kamień – Start Mszana, TKKF Zuch
Orzepowice – Gwiazda Skrzyszów, Górnik
Czerwionka – Polonia Łaziska Rybnickie.

B KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

X kolejka (15/16.10.2011)
Forteca II Świerklany – LKS Baranowice
KS Szczerbice – KS 27 Gołkowice
Ruch Stanowice – Polonia II Marklowice
Żar Szeroka – Dąb Dębieńsko
Iskra Rowień – Orzeł Palowice
Polonia Niewiadom – Wicher Wilchwy

TA B E L A

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

10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10

23
22
19
18
18
16
15
13
12
10
10
9
4
4

3:1
0:3
1:6
5:1
3:6
3:0

28-11
30-18
22-10
27-16
21-16
23-21
22-22
19-19
19-26
22-23
17-22
13-15
13-39
8-26

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (22/23.10.2011)
Wicher Wilchwy – Forteca II Świerklany, Orzeł
Palowice – Polonia Niewiadom, Dąb Dębieńsko
– Iskra Rowień, Polonia II Marklowice – Żar
Szeroka, KS 27 Gołkowice – Ruch Stanowice,
Górnik Boguszowice – KS Szczerbice, LKS Baranowice – Sygnały Gotartowice.
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4 sport–365.pl
VII kolejka (15/16.10.2011)

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

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

TA B E L A

7
6
6
6
6
6
7
6
6

16
15
15
10
8
6
5
2
2

20:10
24:6
17:4
14:19
20:20
11:22
13:12
7:17
6:22

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (22/23.10.2011)
Bełsznica – Kokoszyce (sb 14:00), Wojnowice
– Bolesław (sb 15:00), Gorzyce II – Owsiszcze
(nd 11:00), Krzanowice II – Olza (nd 14:00),
Syrynia II – pauza.

C KLASA

(PODOKRĘG RYBNIK)

X kolejka (15/16.10.2011)
Płomień Czuchów – LKS Zwonowice
Inter Krostoszowice – Piast Leszczyny
Naprzód Kłokocin – Jedność Rogoźna
KS Kleszczów – Start II Mszana
Zryw Bzie – Gwiazda II Skrzyszów
Unia Książenice – Polaris Żory

TA B E L A

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

10
9
9
10
10
9
8
9
9
9
10
9
9
9
9

22
21
21
20
19
19
18
13
13
10
9
8
6
1
1

3:2
0:3
1:8
0:0
8:0
0:2
36-19
31-17
39-15
34-11
43-11
23-13
33-6
19-20
21-36
17-19
12-41
15-29
22-28
11-58
7-40

ZAPOWIEDZI
XI kolejka (22/23.10.2011)
Polaris Żory – Płomień Czuchów, Gwiazda II
Skrzyszów – Unia Książenice, Odra 1922 Wodzisław Śląski – Zryw Bzie, Start II Mszana
– KS 27 II Gołkowice, Jedność Rogoźna – KS
Kleszczów, Piast Leszczyny – Naprzód Kłokocin, LKS Zwonowice – Inter Krostoszowice.

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA A)

IX kolejka (16.10.2011)

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

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

TA B E L A

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

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

22
20
19
19
18
10
10
10
9
8
7
4

32:15
33:12
36:14
26:13
23:13
15:21
14:22
9:31
12:23
7:17
12:19
8:27

ZAPOWIEDZI
X kolejka (23.10.2011)
Studzienna – Syrynia (nd 11:00), Bogunice
– Pszów (nd 11:00), Rudy – Unia Racibórz (nd
11:00), Nędza – Pawłów (nd 11:00), Rafako
Racibórz – Zawada (nd 11:00), Krzyżanowice
– Krzyżkowice (nd 14:00).

JUNIORZY STARSI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA B1)

VII kolejka (16.10.2011)

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

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

TA B E L A

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
16
15
11
10
8
7
6
4
1

25:6
41:17
18:8
24:17
21:24
23:12
10:17
21:35
9:30
9:35

ZAPOWIEDZI
VIII kolejka (22/23.10.2011)
Kornowac – Gorzyce (sb 14:00), Tworków
– Turza Śląska (nd 10:30), Dzimierz – Pstrążna (nd 11:00), Olza – Rzuchów (nd 11:00),
Zabełków – Brzezie (nd 11:00).

 PIŁKA NOŻNA – Klasa A, Podokręg Racibórz

Derby dla Odry. Szczęście uśmiechnęło
się do Naprzodu z Krzyżkowic
Wypoczynek Buków

0:2

Myślę, że zagraliśmy najlepszy mecz
w sezonie – cieszył się Piotr Szlezinger, trener Odry, który w tym dniu obchodził urodziny.

Odra Nieboczowy

Bramki: Tomala, Piątek

Tylko na początku derbów gminy
Lubomia gospodarze mieli okazję zaskoczyć Odrę, ale strzał Kamila Kubicy zatrzymał się na słupku. Z upływem
czasu coraz bardziej dominowali zaś
przyjezdni, przeprowadzający groźne akcje skrzydłami. W 21. minucie
dogranie Przemysława Oczadłego
z lewego skrzydła traﬁło do Janusza
Tomali, który nie miał problemów z
pokonaniem bramkarza Wypoczynku. Miejscowi kibice przecierali oczy
ze zdumienia – Wypoczynek nie bardzo miał pomysł by zagrozić bramce
przyjezdnych. W dodatku pod koniec
meczu, w 89. minucie Odra podwyższyła, przesądzając tym samym losy
pojedynku. W zamieszaniu podbramkowym najlepiej odnalazł się Janusz
Piątek, który strzałem z 8 metrów ustalił wynik spotkania. – Przegraliśmy
zdecydowanie zasłużenie. Co prawda brakowało mi 3 podstawowych
zawodników, ale to nas nie usprawiedliwia. Po prostu drugi mecz z rzędu
zagraliśmy słabo. Szczególnie nasze
poczynania w ofensywie nie wyglądały dobrze – komentuje Adam Kubica, trener Wypoczynku. – Gdybyśmy
w innych meczach zagrali chociaż w
połowie tak dobrze jak dziś, to punktów na naszym koncie byłoby więcej.
Potwierdziło się, że mecze derbowe
są najlepsze na przełamanie. Jestem
super zadowolony z postawy drużyny.

Unia Turza

0:2

LKS Ruda Kozielska

W meczu z liderem Unia dzielnie
trzymała się do 65. minuty. Wtedy rywale wyprowadzili kontrę, po której objęli prowadzenie. Druga bramka padła
w samej końcówce, po tym jak goście
skutecznie wykonali rzut rożny. – Nie
zagraliśmy źle, zwłaszcza w pierwszej
połowie. Niestety po przerwie dostali-

śmy bramkę, próbowaliśmy gonić wynik, ale piłkarzom zaczęło brakować sił
i w konsekwencji straciliśmy drugiego
gola. Gdybyśmy wykorzystali sytuacje z
pierwszej połowy, to może ten mecz potoczyłby się całkiem inaczej – podkreśla
Michał Goralczyk, grający trener Unii.
Była to już 8 porażka drużyny z Turzy
w tym sezonie.
Buk Rudy

0:1

Naprzód Krzyżkowice

Bramka: Kowol

Jedyny gol spotkania padł około
70. minuty. Dośrodkowanie Łukasza

Przybyły traﬁło do Pawła Kowola, który nie zmarnował okazji. Wcześniej i
później przewagę mieli gospodarze,
którzy kilkakrotnie stwarzali spore
zagrożenie pod bramką Naprzodu.
Miejscowi szczególnie żałowali sytuacji z ostatnich minut, kiedy piłka
traﬁła w słupek. Ostatecznie Naprzód
dowiózł trzy punkty do końca. – Na
pewno był to mecz walki i ogromnego zaangażowania obydwu drużyn.
Myślę, że dziś szczęście, którego nam
do tej pory brakowało wreszcie się do
nas uśmiechnęło – mówi Błażej Sitko,
trener Naprzodu.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

C KLASA

(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

Nowiny WODZISŁAWSKIE
WODZISŁAW • wtorek, 18 października 2011 r.

Piłkarze z Nieboczów byli lepsi na boisku w Bukowie

 PIŁKA NOŻNA – Klasa A, Podokręg Rybnik

Kanonada w Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie
LKS Skrbeńsko

8:1

MKS Radziejów

Bramki dla Skrbeńska: Szwajlik, Dudeńko (k), Sporysz 2, Porwoł 2, Głód, Radzanowski,

Tego wśród zainteresowanych lokalną piłką nikt się nie spodziewał. Jeden
z faworytów ligi dostał srogie lanie od
drużyny, która miała przed sezonem
niemałe problemy ze skompletowaniem składu. „Egzekucję” rozpoczął
uderzeniem z dystansu Piotr Szwajlik. Podwyższył Tomasz Dudeńko,
wykorzystując rzut karny za faul na
Szwajliku. Chwilę później goście zdobyli kontaktowego i jak się okazało jedynego gola, który również padł po
rzucie karnym. Był to – jak się okazało – niewiele znaczący przerywnik w
popisach gospodarzy. Przy kolejnych
4 traﬁeniach łupem bramkowym podzielili się Leszek Sporysz i Jacek Porwoł. Gola na 7:1 zdobył Artur Głód,
a na 8:1 Rafał Radzanowski. – Mówiłem, że wreszcie przyjdzie czas kiedy
Skrbeńśko będzie grać dobrze. Dziś
zespół był odpowiednio nastawiony,
przygotowany i przyniosło to efekty
w postaci wysokiego zwycięstwa. Nie
jestem jakoś szczególnie zaskoczony
jego rozmiarami. Trening czyni mistrza, a moi piłkarze na treningach
pracują bardzo sumiennie i z wielkim zaangażowaniem – podkreśla
Wiesław Herda, dla którego zwycię-

stwo nad Radziejowem, które kiedyś
trenował miało szczególny smak.
Gwiazda Skrzyszów

7:2

KP Kamień

Bramki dla Skrzyszowa: Porowoł 4, Kiełkowski 2,
Tlołka

Od początku kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Już w 2. minucie
miejscowi objęli prowadzenie po golu
Grzegorza Porwoła, który wykorzystał nieporozumienie między bramkarzem a obrońcą Kamienia. Goście
wyrównali już kilka minut później.
Następne minuty należały do Gwiazdy i jej napastnika Porwoła, który w
20. i 25. minucie zdobył kolejne dwie
bramki. Nie był to koniec jego popisów, bo tuż po przerwie wpisał się na
listę strzelców po raz czwarty. Mimo
pewnego prowadzenia Gwiazda nie
zamierzała zwalniać tempa i w kolejnych minutach na listę strzelców wpisali się kolejno Damian Kiełkowski,
Szymon Tlołka i ponownie Kiełkowski. Chwilę po ostatniej bramce czerwoną kartkę, będącą konsekwencją
drugiej żółtej obejrzał Przemysław
Dulewicz. Goście wykorzystali osłabienie Gwiazdy, strzelając kwadrans
przed końcem drugiego gola. – Cieszy mnie, że drużyna podeszła do
tego meczu z odpowiednim zaangażowaniem i mobilizacją. W efekcie od

początku mieliśmy sporą przewagę.
Mam nadzieję, że 4 bramki Grzegorza
Porwoła odblokują tego zawodnika,
bo do tej pory z jego skutecznością nie
było najlepiej – mówi Piotr Dróżdż,
trener Gwiazdy.
Start Mszana

0:0

LKS Rój

Mimo kilku dobrych okazji – m.in.
Józefa Cienciały, Mateusza Skomro
czy Janusza Muszyńskiego – Startowi
ani razu nie udało się traﬁć do bramki
Roju. – Nasze boisko jest chyba zaczarowane. Jakoś nie potraﬁmy strzelać
na nim bramek. Czuję niedosyt, bo
okazji do goli nie brakowało, na nieszczęście dla nas dobrze spisywał się
bramkarz gości. Do swoich piłkarzy
nie mogę mieć pretensji, bo zostawili na boisku dużo zdrowia. Przede
wszystkim nie pozwolili rozwinąć
skrzydeł gościom, którzy ze względu
na dobre warunki ﬁzyczne są bardzo
groźni przy stałych fragmentach gry
– podkreśla Andrzej Wiśniowski, trener Startu.
Olza Godów

0:3

Pierwszy Chwałowice

Do przerwy w Godowie utrzymywał się remis, ale po zmianie stron goście wypunktowali słabnącą drużynę
Olzy. Pierwsza bramka padła około

60. minuty po rzucie rożnym. Do
końca meczu Pierwszy traﬁł jeszcze
dwukrotnie. – Mamy swoje problemy
kadrowe, ale to nas szczególnie nie
usprawiedliwia. Chwałowice były po
prostu lepsze i wygrały zasłużenie.
Druga i trzecia bramka były konsekwencją utraty pierwszej. Próbowaliśmy zdobyć kontaktowego gola, więc
musieliśmy się odkryć. Skończyło się
na kontrach gości – mówi Adrian Konieczny, trener Olzy.
Polonia Łaziska

9:0

Zuch Orzepowice

Bramki: Hojka 3, Bauerek 3, W. Oślizło 2, Sosna

Strzelanie w Łaziskach rozpoczęło się już w 5. minucie. Do przerwy
gospodarze prowadzili 4:0 i jak się
okazało po zmianie stron wcale nie
zamierzali zwalniać tempa. Wszystkie bramki padły po akcjach, za wyjątkiem tej na 3:0 zdobytej po rzucie
rożnym przez Wojciecha Oślizło. Inna
sprawa, że drużyna Zucha była w tym
dniu kiepsko dysponowana. – To chyba najsłabszy rywal z jakim do tej pory
graliśmy. Naszej drużynie wychodziło niemal wszystko, więc rywal był
zupełnie bez szans. Nawet chyba ani
razu nam nie zagroził – mówi Roman
Zieliński, trener Polonii. Dzięki efektownemu zwycięstwu jego drużyna
utrzymała się na pozycji lidera. (art)
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 PIŁKA NOŻNA – Klasa B, Podokręg Rybnik

Gołkowice nie oddały fotela lidera
0:3

Ruch Stanowice

KS Gołkowice

1:6

Polonia II Marklowice

Bramki dla Marklowic: Kubica 2, Skatuła, Rączka,
Stefański, samobójcza

Bramki: Baranek, Nowak, Grabiec

Od początku uwidoczniła się
przewaga gości, którzy jednak mieli kłopot z wykorzystaniem sytuacji
bramkowych. W końcu jednak wkoło
25. minuty piłkarze Gołkowic wyszli
z szybką kontrą, sﬁnalizowaną przez
Kamila Baranka, który ładnym uderzeniem dał swojej drużynie prowadzenie. Wynik utrzymywał się aż
do 70. minuty kiedy po akcji na 2:0
podwyższył Damian Nowak. Wynik
spotkania w końcówce ustalił Dawid Grabiec, wykorzystując podanie
Krzysztofa Kożucha. – W pierwszej
połowie nie był to dla nas łatwy mecz.
Pojawiła się w drużynie mała presja i
chyba ona była powodem tej nieskuteczności. Ale druga połowa to już całkowita nasza dominacja i zasłużone
zwycięstwo – podsumowuje Piotr
Łyczko, trener Gołkowic.

Przed spotkaniem drużyny dzieliła
różnica tylko 3 punktów. Na boisku
okazało się, że różnica w piłkarskich
umiejętnościach jest o wiele większa i
rezerwy Polonii wygrały bez większego trudu. Dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Dawid Kubica. Ponadto gole
zdobyli też Adam Skatuła, Mateusz
Rączka i Adam Stefański. Jeden gol
był efektem samobójczego traﬁenia.
Polonia Niewiadom

3:0

Wicher Wilchwy

Wicher mógłby liczyć na jakąś zdobycz punktową gdyby nie okres między 10. a 20. minutą gry. W tym czasie
goście stracili wszystkie trzy bramki i
w zasadzie było „po herbacie”. Przez
większą część drugiej połowy gospodarze grali w osłabieniu po tym jak jeden z zawodników obejrzał czerwoną

 BIEGI - Dokończenie z okładki SPORT 365
Otwarte Mistrzostwa Gorzyce w Biegach na Orientację

Wystarczyło 10 minut, by Wicher mógł zapomnieć o punktach w Niewiadomiu

kartkę za brutalny faul. – Poza okresem
kiedy straciliśmy bramki graliśmy wyrównane zawody, a w drugiej połowie
mieliśmy nawet przewagę. Niestety
nic nie chciało wejść. Znów musiałem

budować drużynę w oparciu o kilku juniorów. Trzeba przyznać, że grają coraz
lepiej i to oni będą grać do końca rundy
– mówi Janusz Skrzypiciel, trener Wichra.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

 KOSZYKÓWKA – Eliminacje MP kadetek U-16

Dreszczowiec w wykonaniu Olimpii
W swoim drugim spotkaniu rozgrywek o mistrzostwo Polski w streﬁe śląsko-opolskiej kadetki Olimpii
Wodzisław wygrały z RMKS-em Rybnik.
Spotkanie, które odbyło się
11 października miało szczególne
znaczenie dla obu zespołów, wszak
spotkali się rywale zza między. Dla
wodzisławianek był to w dodatku debiut we własnej hali. Jak się okazało
debiut udany, bo Olimpia wygrała po
zaciętym spotkaniu 60:56, ale dopie-

ro po dwukrotnej dogrywce. Horror
młode zawodniczki Olimpii zafundowały sobie same. Po trzech kwartach
wygrywały bowiem 10. punktami, ale
całą tę przewagę zdołały roztrwonić
w ostatniej kwarcie.
Najwięcej punktów dla wodzisławianek zdobyły Julia Karwot – 18 i
Angelika Drozd – 17. W drużynie rybniczanek najwięcej punktów zdobyły
Kinga Dzierbicka i Klaudia Moskwa
– po 17.
(art)

Olimpia Wodzisław – RMKS Rybnik 60:56 (14:9,13:12, 9:5, 8:18, d. 9:9,7:3 )

31
30
27
25
19
15
15
14
12
10
9
8
7
0

94:9
72:15
85:23
46:33
58:28
55:34
30:34
39:30
49:41
29:54
38:41
30:57
25:80
0:171

Owsiszcze – Borucin (sb 10:00), Kuźnia
Raciborska – Nowa Wieś (nd 11:00), Kobyla
– Rafako Racibórz (nd 11:00), Ocice Racibórz
– Chałupki (nd 11:00), Gaszowice – Lubomia (nd 11:00), Bieńkowice – Krzanowice
(nd 12:00), Adamowice – Rogów (nd 14:00).

TRAMPKARZE STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

IX kolejka (13/15.10.2011)

12:0 (5:0)
3:1 (2:0)
1:1 (0:1)
6:1 (3:1)
0:11 (0:5)

Pszów – Zabełków
Nowa Wieś – Studzienna
Rogów – Syrynia
Czernica – Nieboczowy
Krzyżanowice – Gorzyce
Pstrążna – pauza

 SIATKÓWKA – III liga kobiet

Cieszyn i również nie dała rywalkom większych szans. Podopieczne
Andrzeja Brzezinki ponownie wygrały mecz 3:0 i tym samym zakończyły
pierwszą turę spotkań w grupie 1 na
3. miejscu, tracąc do Dębowianki Dębowiec 4 punkty.
Już za tydzień Zorza przystąpi do
rewanżowej tury spotkań. A rywalem
będzie drużyna MKS-u Czechowice
Dziedzice. Przed kilkoma tygodniami
Zorza w Czechowicach wygrała 3:2.
A jaki będzie wynik u siebie można
będzie się przekonać w sobotę 22 października o godz. 11.00 w hali przy SP
nr 8 w Wodzisławiu.
(art)

Jedynka Erbud Rybnik - Zorza Wodzisław
0:3 (11:25, 16:25, 20:25)
Zorza Wodzisław - Victoria-MOSiR Cieszyn
3:0 (25:17, 25:21, 25:15)

kategorii OPEN 2 wygrał Adam Marszałkowski z Gorzyc, miejsce 3. zajęła Janina Konieczny z Wodzisławia.
OPEN 4 wygrał Piotr Jurczyk, zawodnik Sparty.
(art)

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ZAPOWIEDZI
XII kolejka (22/23.10.2011)

Dwa zwycięstwa odniosły siatkarki
Zorzy Wodzisław w miniony weekend, umacniając się na 3. pozycji w
tabeli III ligi.
W sobotę 15 października wodzisławianki udały się do Rybnika na
spotkanie z tamtejszą Jedynką Erbud. Wodzisławianki nie pozwoliły
rywalkom na zbyt wiele i rozprawiły
się z nimi w trzech szybkich setach.
Nieco kłopotów rybniczanki sprawiły w trzeciej partii, ale w większym
stopniu spowodowane było to rozprężeniem w szeregach Zorzy niż dobrą
grą rywalek.
Dzień później Zorza we własnej
hali podejmowała Victorię MOSiR

W biegu uczestniczyła nie tylko
młodzież

Rafako Racibórz – Gaszowice
0:2 (0:0)
Borucin – Bieńkowice
6:2 (1:1)
Chałupki – Nowa Wieś
1:2 (0:0)
Krzanowice – Kobyla
3:3 (0:2)
Lubomia – Adamowice
5:2 (2:0)
Owsiszcze – Kuźnia Raciborska 0:20 (0:11)
11:0 (11:0)
Rogów – Ocice Racibórz
mecz zakończony w 41 minucie z powodu
zdekompletowania drużyny gości

TA B E L A

Zorza
trzecia
Gospodarze w swoim lesie nie zawiedli
na półmetku rundy

W kategorii K-10 zwyciężyła Aleksandra Dutkiewicz z SP 1 Gorzyce.
W K-12 Sabina Bodzek z UKS Jedynka Jastrzębie, 3. miejsce zajęła Marta
Jurczyk ze Sparty Czyżowice. W K-14
zwyciężyła Kinga Harasymiuk z Jedynki Jastrzębie. W K-16 wygrała Klaudia
Buczek z ReﬂexuRybnik.3.byłaKarolina Mencel ze Sparty. W K-18 wygrała Izabela Kasza z Refelxu, zaś w K-21
Mawina Wysocka z Komety Gliwice.
W kategorii K-35+ zwyciężyła Urszula Czerkawska z MUKS-u Gliwice. W
mieszanej męsko-kobiecej kategorii
KM-R zwyciężył Antoni Galwas z Wodzisławia, przed Konradem Kuraszem
ze Sparty. Kategorię M-10 wygrał Dominik Kaszuba z Komety, przed Mikołajem Pączko z ZSO Lubomia. W M-12
najlepiej spisał się Jan Kasza z Reﬂexu. W M-14 wygrał Jakub Jaroszek, zawodnik MUKS-u Gliwice. 3. miejsce
zajął Maciej Jurczyk ze Sparty. Kategorię M-16 wygrał Mateusz Czarnecki z Jedynki. W M-18 zwyciężył Piotr
Skorupa z MUKS-u Gliwice, przed
Tomaszem Jurczykiem, zawodnikiem
Sparty. Zwycięstwo w M-21 należało
do Mirosława Dzika z MUKS-u Gliwice, w M-35 wygrał Krzysztof Bodzek
z Jedynki, w M-45 Krzysztof Wojarski, zawodnik Wawelu Kraków, zaś w
M-55 Antoni Szotek ATZ Racibórz. W

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

XI kolejka (15/16.10.2011)

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

FOT. TOMASZ RAUDNER

KS Szczerbice

JUNIORZY MŁODSI

 SIATKÓWKA – III liga mężczyzn

Uniknęli kompromitacji
Siatkarze Górnika Radlin 17 paź- nianie podejmowali MUKS Michałdziernika z trudem pokonali ostatnią
kowice. Już pierwsza partia pokazała,
drużynę w tabeli MUKS Michałko- że nie będzie to łatwy mecz dla gospowice. Dzień wcześniej przegrali w darzy. Po zaciętym pojedynku wygrali
Bielsku-Białej z tamtejszym Włók- ją goście. Kolejną zresztą też i w Raniarzem.
dlinie zanosiło się na niespodziankę.
W meczu przeciwko BBTS-owi ra- Podrażnieni gospodarze opanowali
dlinianom udało się urwać tylko jed- jednak sytuację i w kolejnych dwóch
nego seta. W drugiej partii Górnik setach doprowadzili do wyrównania.
„rozjechał” gospodarzy do 11. Nieste- W tie breaku siatkarze Górnika nie
ty podrażniło to tylko miejscowych, pozostawili rywalowi złudzeń co do
którzy kolejne dwie partie zakończyli tego, która drużyna jest w tym dniu
na własną korzyść, pokonując Górni- lepsza i wygrali spotkanie 3:2.
ka 3:1.
(art)
W niedzielę we własnej hali radliBBTS Włókniarz Bielsko-Biała – Górnik Radlin
3:1 (25:20, 11:25, 25:23, 25:16)
Górnik Radlin – MUKS Michałkowice
3:2 (27:29, 21:25, 25:22, 25:22, 15:9)

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

TABELA

8
8
9
8
8
9
8
8
8
8
8

22
21
20
17
15
12
9
9
3
3
0

69:6
52:7
38:12
56:6
37:9
35:56
16:50
21:40
15:52
18:57
3:65

ZAPOWIEDZI
X kolejka (20/22.10.2011)
Gorzyce – Pszów (cz 16:00), Zabełków – Rogów (sb 11:00), Nieboczowy – Krzyżanowice
(sb 11:00), Studzienna – Czernica (sb 11:00),
Pstrążna – Nowa Wieś (sb 11:00), Syrynia
– pauza.

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 1)

VII kolejka (14.10.2011)
5:0 (0:0)
2:3 (2:3)
15:0 (5:0)

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

TABELA

6
6
6
6
6
6
6

18
15
10
10
6
3
0

63:3
30:5
15:23
19:18
15:26
10:26
1:52

TRAMPKARZE MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ - GRUPA 2)

VII kolejka (14/17.10.2011)
Gaszowice – Tworków
1:4 (0:2)
3:1 (0:0)
Unia Racibórz – Borucin
7:0 (2:0)
Kuźnia Raciborska – Rudnik
Płonia Racibórz – Ocice Racibórz (pn 16:00)

TABELA

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

7
7
7
7
6
6
7
7

21
15
12
12
9
6
6
0

44:4
26:17
28:21
24:15
25:24
13:28
9:32
7:35

Rozgrywki trampkarzy młodszych
w rundzie jesiennej dobiegły końca.

24 noworodki
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Dzień dobry! To śliczne maleństwo to ja,
Aleksandra Polnik. Takie imię wybrali dla mnie
mama Justyna i tata Wojciech, których jestem
drugim dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 4 października, o godz. 9.10. Ważyłam wtedy 3650 g i miałam 56 cm. W domu
czeka już na mnie 7-letnia siostra Madzia.

Cześć! Nazywam się Alan Dobosz i jestem trzecim
dzieckiem Patrycji i Grzegorza z Rybnika. Urodziłem się 7 października, o godz. 11.01. Ważyłem
wtedy 3700 g i miałem 55 cm. W domu czekają
już na mnie siostry: 9-letnia Paulina i 3-letnia
Natalia, które serdecznie pozdrawiam.

Dzień dobry! Nazywam się Antoś Maciocha. Takie
imię wybrali dla mnie mama Monika i tata Jacek
z Rydułtów, których jestem pierwszym dzieckiem.
Rodzice po raz pierwszy mogli mnie uścisnąć 8
października, o godz. 14.44. Ważyłem wtedy
3450 g i miałem 58 cm.

Cześć! To śliczne maleństwo to ja, Dawidek. Takie
imię wybrali dla mnie mama Teresa i tata Karol
Juraszkowie z Połomi, których jestem pierwszym
dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie
7 października, o godz. 14.40. Ważyłem wtedy
3480 g i miałem 55 cm.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (16)

Dzień dobry! To śliczne maleństwo śpiące na rękach mamy to ja, Lenka. Takie imię wybrali dla mnie
Adriana i Sławomir Gaszkowie z Jejkowic, których jestem pierwszym dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy
zobaczyli mnie 2 października, o godz. 22.00. Ważyłam wtedy 3030 g i miałam 51 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich Karol. Jestem pierwszym dzieckiem Justyny i Tomasza Greinerów z
Suminy. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie
9 października, o godz. 13.10. Ważyłem wtedy
3370 g i miałem 56 cm.

Hej! To słodko śpiące maleństwo to ja, Karolina
Marek. Moimi rodzicami są Iwona i Arkadiusz z
Syryni. Urodziłam się 6 października, o godz.
21.30. Ważyłam wtedy 4080 g i miałam 58 cm.
Pozdrawiam moją siostrzyczkę, 9-letnią Monikę,
która czeka już na mnie w domu.

Cześć! Wita wszystkich Antoś Kowol. Jestem
pierwszym dzieckiem Angeliki i Tomasza z Kobyli.
Urodziłem się 10 października, o godz. 18.20.
Ważyłem wtedy 4050 g i miałem 57 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich rodzinka Kuszów w komplecie. Na rękach taty Szymona jestem ja, Oliwia,
obok mama Adriana. Urodziłam się 9 października, o godz. 15.05. Ważyłam wtedy 3500 g i miałam 56
cm. Mieszkamy w Rybniku.

Hej! To śliczne maleństwo śpiące na rękach mamy to ja, Malwina. Takie imię zaplanowali dla mnie mama
Magdalena i tata Mateusz Kuźnikowie z Pszowa, których jestem pierwszym dzieckiem. Urodziłam się 10
października, o godz. 15.50. Ważyłam wtedy 3150 g i miałam 56 cm.

Cześć! Jestem Hania. Takie imię wybrali dla
mnie mama Edyta i tata Krzysztof z Rybnika,
których jestem drugim dzieckiem. Rodzice po raz
pierwszy zobaczyli mnie 8 października, o godz.
10.55. Ważyłam wtedy 3560 g i miałam 56 cm.
Pozdrawiam 8-letnią siostrę Kasię.

Cześć! Jestem Kacper Kowalczyk. Takie imię
wybrali dla mnie mama Daria i tata Dawid z
Suminy, których jestem pierwszym dzieckiem.
Urodziłem się 10 października, o godz. 13.00.
Ważyłem wtedy 3600 g i miałem 56 cm.

Wita wszystkich Kaja Kuśnierek. Takie imię
wybrali dla mnie mama Ewa i tata Michał z
Gaszowic, których jestem drugim dzieckiem.
Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 7 października, o godz. 8.55. Ważyłam wtedy 2440
g i miałam 52 cm. Pozdrawiam siostrzyczkę,
2,5-letnią Julię.

Cześć! Jestem Kamil. Takie imię wybrali dla mnie
mama Aldona i tata Mirosław Twardowscy z Pszowa, których jestem drugim dzieckiem. Rodzice po
raz pierwszy mogli mnie zobaczyć 9 października,
o godz. 8.35. Ważyłem wtedy 3580 g i miałem
58 cm. Pozdrawiam 2,5-letniego braciszka
Bartka, który czeka na mnie w domu.

Dzień dobry! Nazywam się Łukasz Seget i
jestem drugim dzieckiem Michaliny i Adama z
Pszowa. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie
6 października, o godz. 8.15. Ważyłem wtedy
4300 g i miałem 58 cm. Pozdrawiam moją
4-letnią siostrzyczkę Martynę, która czeka na
mnie w domu.

Dzień dobry! Wita wszystkich Maksymilian Sarga.
Takie imię wybrali dla mnie mama Anna i tata
Aureliusz z Radlina, których jestem pierwszym
dzieckiem. Urodziłem się 9 października, o
godz. 4.32. Ważyłem wtedy 3350 g i miałem
54 cm.

Dzień dobry! Nazywam się Mateusz Nowak i
jestem trzecim dzieckiem Elżbiety i Mariusza z
Wodzisławia. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 10 października, o godz. 11.00. Ważyłem
wtedy 3180 g i miałem 54 cm. W domu czekają
już na mnie 18-letnia siostra Justyna i 17-letni
brat Roman.

ekoserwis 25
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WIEŚCI

z Funduszu
TARGI WAŻNE
DLA ŚRODOWISKA

Ekologia w kościele
Kilkuset księży i osób zarządzających instytucjami
kościelnymi uczestniczyło
w cyklu konferencji na temat realizacji inwestycji proekologicznych w obiektach
sakralnych. O tym, w jaki sposób można na te cele wykorzystywać środki WFOŚiGW
w Katowicach, mówiono 21
września w pocysterskim zespole klasztornym w Rudach
i 27 września na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Biorący udział w tych spotkaniach wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk
i prezes Wojewódzkiego
Funduszu Gabriela Lenartowicz zaprezentowali doﬁnansowany przez Fundusz
„Ekoporadnik paraﬁalny”
– podręcznik przybliżający
rodzaje przedsięwzięć ekologicznych, na które można
pozyskać dotacje lub preferencyjne pożyczki. To pierwsze tego typu wydawnictwo
wkrótce traﬁ do wszystkich
paraﬁi w województwie śląskim.
„Ekoporadnik” ma być inspiracją do podejmowania
proekologicznych
zadań
mających wpływ na jakość
życia i środowiska, w tym
projektów i inwestycji z zakresu termomodernizacji,
ochrony jakości powietrza,
pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych, go-

spodarki odpadami, a także
ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej
czy proﬁlaktyki zdrowotnej
dzieci i młodzieży. – Chodzi o to, by wszystkim miejscom kultu religijnego dać
szansę na wystąpienie o
wsparcie ﬁnansowe dla proekologicznych inwestycji w
kościelnych budowlach jak
i w zabytkowych częściach
parków – mówił wiceminister Błaszczyk. Podkreślał
także, że tego rodzaju inwestycje wiążą się nie tylko z
poprawą stanu środowiska,
ale i niosą wymierne korzyści ekonomiczne. Korzystanie z odnawialnych źródeł
energii, termomodernizacje,
wymiana starych pieców czy
stolarki okiennej to konkretne oszczędności. Ważne – zaznaczył Bernard Błaszczyk
– aby pogodzić wymogi nowoczesności z utrzymaniem
tradycyjnego
charakteru
obiektów.
Konferencje były okazją
do prezentowania możliwości współﬁnansowania przez
WFOŚiGW nowoczesnych
rozwiązań ekologicznych
prowadzonych w obiektach
sakralnych w regionie. W
wielu paraﬁach już działają
pompy ciepła, kompleksowe
termomodernizacje, instalacje solarne czy fotowoltaiczne. Województwo śląskie,
jak się okazuje, jest liderem

Do Rud zjechało kilkudziesięciu księży

w kraju jeśli chodzi o wykorzystanie na te cele środków
pomocowych. WFOŚiGW
rocznie na działania związane z ochroną środowiska
wydaje blisko 500 mln zł.
W ciągu trzech ostatnich lat
ponad 16 mln zł przeznaczono na 80 zadań w obiektach
sakralnych. Jak powiedziała
prezes Gabriela Lenartowicz
– dzięki takim spotkaniom
współpraca może być jeszcze
lepsza. Pozwoli ona na lepsze
poznanie mechanizmów pozyskania wsparcia z naszego
Funduszu. Interesuje nas aby
świątynie ze względu na swój
charakter stawały się coraz
bardziej ekologiczne. To trud-

ne obiekty choćby do termomodernizacji – ze względu
na specyﬁkę budowy, powierzchnię okien i witraży.
Wiele paraﬁi ma zabytkowe
kościoły i dla nich wprowadziliśmy duże ułatwienia.
Zgadzamy się w takich przypadkach na zaakceptowanie
wyższych kosztów modernizacji niż przy remoncie np.
szkół czy urzędów. Najważniejsze jednak – stwierdziła
prezes Lenartowicz – jest dobry przykład działań proekologicznych podejmowanych
w lokalnych społecznościach
przez paraﬁę.
Nic tak dobrze nie spopularyzuje zachowań służą-

cych ochronie środowiska
jak przykład lokalnych autorytetów. Dlatego kolejne
wystąpienia na katowickiej
konferencji – Ewy Manieckiej z WFOŚiGW oraz ks.
Krzysztofa Gajdy z Kurii
Metropolitalnej – poświęcone było praktycznym
korzyściom i sposobom wykorzystania oferty Funduszu
dla wspomagania działań
inwestycyjnych, ochronie
przykościelnych zespołów
parkowych, organizacji wyjazdów dzieci do czystych
ekologicznych miejscowości, a także edukacji ekologicznej.
(eco)

Samochód z wiatrakami
Dotacją w wysokości ponad 51 tys. zł Wojewódzki
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wsparł jedną
z najciekawszych w kraju inicjatyw w zakresie edukacji
ekologicznej, zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA. Dzięki temu
już wkrótce w województwie śląskim zacznie działać
Mobilne Centrum Edukacji
Ekologicznej.
Specjalny samochód wyposażony w ekologiczne atrakcje docierać będzie do szkół

i placówek wychowawczych,
gdzie wykorzystany zostanie
do prowadzenia superciekawych warsztatów i lekcji przyrody oraz ekologii. Wszystkie
zajęcia w tym niecodziennym
Centrum pomyślano tak, by
poprzez zabawę uczestnicy
mogli uczyć się zasad funkcjonowania nowoczesnych
instalacji ekologicznych.
Pojazd będzie miał np. zamontowane wiatraki i systemy solarne służące do zajęć
o pożytkach ze stosowania
odnawialnych źródeł, a zielone kino – zasilane przez

system rowerów i prądnic
– będzie prezentowało walory przyrodnicze najbliższych
okolic i jednocześnie pokazywało działania odnawialnych
źródeł energii. Zaplanowano
także gry terenowe, dydaktyczne i komputerowe związane z ochroną przyrody,
zmianami klimatycznymi czy
gospodarką odpadami i ich recyklingiem. Symulacja komputerowa natomiast przybliży
specyﬁkę regionalnego ekosystemu i nauczy skutecznie
przeciwdziałać zagrożeniom
ekologicznym występującym

w województwie śląskim.
Wiele urządzeń w pojeździe
zasilanych będzie słońcem i
z wiatrem, poprzez system
modułów fotowoltaicznych
oraz wiatraków montowanych na dachu samochodu.
Takie zajęcia z ekologii staną
się na pewno niepowtarzalną
szansą do zdobycia wiedzy
w sposób niestandardowy, a
tym samym służyć będą promowaniu prostych postaw i
zachowań ekologicznych na
co dzień, które każdy może
zrealizować w swoim życiu.
Pierwszy kurs Mobilne-

go Centrum Edukacji Ekologicznej zaplanowano w
drugim kwartale przyszłego
roku. Na początek „Ekopojazd” dojedzie do 10 szkół w
śląskich miastach i gminach
wiejskich. Szansę na przeżycie ekologicznej przygody w
przyszłym roku będzie miało ponad 3000 uczniów ze
śląskich szkół. Inicjatywa ta
zyskała także doﬁnansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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

(eco)

13 października w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w
Sosnowcu, podczas zorganizowanych przez Śląski Klaster Wodny,
targów HydroSilesia i konferencji
pn. HYDROINTEGRACJE przedstawiciele samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowych, melioracyjnych i producenci urządzeń oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej
mieli okazję do poznania najnowszych rozwiązań służących zagospodarowaniu i oczyszczaniu wody,
a także zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu. Gośćmi specjalnymi
targów byli: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz
wiceminister środowiska Bernard
Błaszczyk. Była to szansa na zaprezentowanie kompleksowej propozycji w zakresie rozwiązań prawnych,
organizacyjnych, możliwości ﬁnansowych rozwoju branż związanych
z gospodarka wodną, a zwłaszcza z
działaniami przeciwpowodziowymi.
Prezentując założenia nowego budżetu Unii Europejskiej minister
Bieńkowska mówiła, że w nowej
perspektywie ﬁnansowej Europy
jednymi z najważniejszych będą
kwestie środowiskowe. Zwracając
się do przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego oraz
specjalistów z branż zajmujących
się gospodarką wodną, apelowała o kierowanie do resortu uwag
związanych z barierami w wykorzystywaniu środków unijnych. Trzeba
przygotować się do jak najlepszego
i największego wykorzystania możliwości jakie dla branż związanych
z ochroną środowiska przewidywać
będzie negocjowany właśnie przez
polski rząd budżet UE. Już wiadomo, że kolejnej szansy na tak duże
środki europejskie Polska mieć nie
będzie – podkreślała minister Bieńkowska.

BATERIE DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał
preferencyjną pożyczkę w wysokości 31 tys. zł dla Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Bielsku-Białej.
Środki te przeznaczone zostaną na
zakup i montaż instalacji solarnej
w nowo wybudowanym budynku
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Bestwinie. Od początku istnienia Stowarzyszenia jego głównym celem
jest budowa Grupowego Domu
Stałego Pobytu wraz z warsztatami terapii zajęciowej na terenie
Ośrodka w Bestwinie. Jego organizatorzy chcą zapewnić w nim
możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych wszystkim
tym osobom, które ciągle nie mają
takiej możliwości, a także zapewnić
miejsce do godnego życia osobom
niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Dom
przeznaczony jest dla 22 młodych
osób mieszkających w okolicach
Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic,
Bestwiny i Starej Wsi.

26 ogłoszenia drobne

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 18 października 2011 r.

• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne,
uszkodzone, skorodowane, starocie:
warszawa, syrena itp. Gotówka, przyjazd
natychmiastowy, 605-402-565, 511-504058.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Honda accord executive 2006 stan
idealny. Cena do uzgodnienia, tel. 601518-722.

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

• Ford escort kombi 95, tel. 500-459-139.
• Sprzedam opla vectrę C, 1.9D,
2005/2006, z salonu, bezwypadkowy,
182 tys., w bardzo dobrym stanie, 501638-325.

• 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.

• 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.

• Posiadasz niepotrzebne części motoryzacyjne? Wystaw je na darmowym
serwisie ogloszeniowym: www.rozneczesci.pl.

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

• Kasacja pojazdów samochodowych.
Zwrot OC. Wydawanie zaświadczenia
o złomowaniu. Przyjeżdżamy i płacimy
gotówkę, 667-109-628.
• Sprzedaż części używanych samochodów osobowych, również opon i felg,
667-109-628.

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.

BIZNES
• Akcje JSW kupię, 513-288-524.
• Sylwester na Ranczo Western atrakcje:
wodzirej, kulig, ognisko. Grzaniec,
szampan oraz piwo gratis. Czyżowice,
32-720-32-41.

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033, 793-913-434.

• Masz brak zdolności kredytowej? Kredyty od 20 000 – rata 376 zł, Wodzisław,
Rynek 14, 32-476-70-65.
• Kredyty bezwiekowo, 10 tys. – rata
188 zł, hipoteczne, konsolidacyjne,
Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65,
32-410-45-32.

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

• Renault master 2,5, 1996 r., cena 2.000
zł, stan dobry, tel. 32-415-13-73.

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

GASTRONOMIA

• Pożyczki 300-1000 zł. Błyskawicznie.
Tel. 531-150-150.
• Agentów do współpracy przyjmę,
pożyczki – chwilówki, wysokie prowizje.
Tel. 531-250-250.
• Nowość! Kredyt bez BIK-u do 2000
zł – wniosek przez telefon, chwilówki
prywatne do 3000 zł, kredyty 40
tys. zł z przeterminowaniem do 90
dni. Oddłużenia z komornikiem bez
zabezpieczenia do 100 tys. zł, Wodzisław, tel. 533-253-653.
• 50 tysięcy na 12 lat, rata 560 zł. Z opóźnieniami do 180 dni, 32-454-77-64, 515454-398.

• Auto-Skup. Stare, skorodowane, powypadkowe, do wyrejestrowania. Zdecydowanie kupię. Auto – laweta gratis, 503960-971, 32-236-50-17, 792-633-541.

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

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

• Wielka promocja. Smaczne i świeże domowe ciasta na zamówienie. Na każdą
okazję, 501-186-078.

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

KREDYTY – POŻYCZKI

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

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

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

• 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.

• Kupię każdy samochód, osobowy
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze. Traktory, koparko-ładowarkę,
501-011-090.
• Auto – skup samochodów osobowych,
busy, campingi, powypadkowe i całe,
667-109-628.
• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, inne. 605-402-565,
511-504-058.

• Nowość! Szybka pożyczka, 2000 na rok,
1000 na oświadczenie, bez BIK-u, 32454-77-64, 515-454-398.

• Kredyty od 15 000 – rata 282 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki), tel. 535550-323, 32-455-11-67.

• Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,
chwilówki na dowód osobisty, również
z komornikiem, 32-726-73-96, 606-765223.

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

• Kredyty hipoteczne na budowę, remont, spłatę zadłużenia, wysoka przyznawalność, 32-454-71-71, 606-765-223.

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

• Korepetycje z j. angielskiego poziom
od początkowego do średnio zaawansowanego. Doświadczenie w nauczaniu,
510-822-333.

• Przejmę twoje zadłużenie z karty kredytowej i obniżę oprocentowanie na
9,9 %, tel. 605-066-006.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam działki budowlane 10,5-arowe w miejscowości Bluszczów. Media,
tel. 784-379-566.

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

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

• Poznam panią i zasponsoruję, 787-969795.

• Sprzedam działkę budowlaną w Nędzy,
tel. 32-410-20-45.

• Brunet, brązowe oczy, wiek 28 lat pozna atrakcyjną brunetkę wiek 25-30 lat,
798-447-039.

• Tereny inwestycyjne sprzedam – Kornice, tel. 600-368-683.

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

• Racibórz Markowice, budowlane 32a
i hektar pod działalność – sprzedam
601-463-290.

• Poznam panią do 45 lat. 604-390-452.

• Wodzisław Jedłownik ul. Miczurina,
działka o powierzchni 8.900 m kw, 0049173-4319-028.

NAUKA
• Matematyka, korepetycje, Racibórz
i okolice, tel. 727-938-038.

• Sławików k/Raciborza sprzedam mieszkanie lub wynajmę osobie bez nałogów
ze stałymi dochodami, 600-359-718.

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

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

• Niemiecki – korepetycje. Tel. 660-219027.

• Piękny dom w Istebnej, w nowoczesnym stylu góralskim, pow. 96m +
działka 6,3a. System centralnego odkurzania,ogrzewanie c.o. + koza w salonie,
podgrzewane podłogi, kuchnia na wymiar, taras i balkon, w pełni wykończony.
Malownicza i spokojna okolica. Cena
do uzgodnienia. Tel. 792-561-355.

• Doświadczony nauczyciel – korepetycje z fizyki, przygotowanie do matury,
Racibórz, 697-615-721.
• Prywatna nauka gry na instrumentach klawiszowych, pianino, fortepian,
keybord, organy, 668-376-553, www.
rytmradlin.pl.

• Działka budowlana, Krostoszowice, 11
arów, prąd, woda, gaz, telefon, dojazd
drogą asfaltową, cicha, cena 60 zł/metr,
695-229-510.

• Język angielski – niemiecki – matematyka – przedmioty ścisłe. Dojazd do domu ucznia 507-799-916.
• Zapraszamy na kursy językowe w English School! Angielski, niemiecki, grupy
dla dorosłych, maturzystów, gimnazjalistów! Przygotowujemy do egzaminu FCE
i innych. Wysoki poziom, komfort nauki.
Racibórz, Opawska 31/3, tel. 32-415-1222, www.engli.pl.
• Centrum Rozwoju Uczniów „Sokrates” korepetycje z różnych przedmiotów oraz kursy językowe. Wszystkie
poziomy, tel. 664-754-303.

• Mieszkanie bezczynszowe, Racibórz,
Bema, III p., pow. 133 m kw., cena 1950
zł/m kw. 661-186-888..
• Sprzedam dom wolno stojący, 2003 r.
wraz z zabudowaniami gospodarczymi,
42 ary, pow. użytkowa, 160 m kw, wieś
Kazimierz k. Głogówka woj. opolskie,
cena 460.000 zł, 774-371-525.
• Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów
pod lasem, Wodzisław Śląski – Grodzisko, 606-727-722.

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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za 5 złotych
POGRUBIENIE*

RAMKA*

• Sprzedam działkę na Księżycu.
Tanio. Tel. 000-000-000.

wyróżnij
drobne ogłoszenie
KONTRA*

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny
* Czcionka czarna, ramka czarna
Nowiny
WODZISŁAWSKIE • wtorek, 27 października
2009 r.

• Sprzedam dom piętrowy, 180 m
kw. z zabudowaniami i ogrodem na
działce 34 a + 90 a pola w Kozłówkach
pow. głubczycki. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
697-300-870, 77-485-51-64.
• Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie,
53 m kw., po remoncie, koło Tesco, niski
czynsz, 400 zł, 604-883-816.
• Sprzedam dom dwurodzinny, piętrowy
z działką w Bojanowie oraz mieszkanie
w centrum Raciborza, 516-033-619, 601544-835.
• Sprzedam mieszkanie, 50,5 m kw, os.
Piastów, dwupokojowe, kuchnia, balkon, 6 piętro, odnowione, 605-195-010,
602-619-672.

* Czcionka biała, tło czarne

• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.
• Sprzedam działkę budowlaną 850 m
kw., Owsiszcze, uzbrojona (gaz, kanalizacja, woda, prąd), tel. 0049/2373-178-553.
KUPIĘ
• Kupię ziemię rolną w Syryni lub Bukowie, tel. 692-730-101.

ZAMIENIĘ
• Zamienię mieszkanie z ogrodem
w Roszkowie (47 m kw., c.o., wymienione
okna) na podobne lub mniejsze w Raciborzu. Tel. 796-332-203.

• Zamienię 2-pokojowe mieszkanie własnościowe, 55 m kw., w centrum Raciborza na większe, 790-656-107.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

SPORT 1

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

• Piętro domu (3 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon), do dyspozycji ogród, cena
1300 zł/m-c (obejmuje zużycie wody,
ogrzewanie) Racibórz, Ostróg, 793-280402.
• Hala targowa, Racibórz – powierzchnia handlowa do wynajęcia, 501-540146.
• Wynajmę pawilon handlowy, 35 m kw.
w Kuźni Raciborskiej w centrum osiedla,
niski czynsz, 500-778-572.

• Kupię działkę budowlaną lub nowy
dom w Raciborzu, rok budowy od 2009,
tel. 603-323-874.

KOLOR*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

• Sprzedam rezydencję w stylu zameczek w Chróstach, 540 m kw., 4 garaże,
1998 r. budowy, działka o pow. 3 ha,
cena 450.000 zł, woj. opolskie, 608-815941, 0049/1748-794-094.

APLA*

• Racibórz centrum mieszkanie 3-pokojowe, kuchnia, łazienka, wc, 60 m kw.,
odnowione, I p., tel. 604-774-068.
• Wynajmę kawalerkę, 32 m kw., Racibórz, Szczęśliwa, kuchnia z oknem, balkon, IV piętro, 698-829-005.
• Pokoje do wynajęcia w Raciborzu w domu prywatnym, pełne media, internet,
parking, wygodny dojazd, 696-728-592.
• Wynajmę mieszkanie w Raciborzu, 693932-510.

• Lokal na działalność, biuro, sklep, wynajmę, 25 m kw. lub większy, Wodzisław
Cyganek, 604-974-570.

• Wynajmę pokoje z łazienkami umeblowane z dostępem do pasażu kuchennego w Raciborzu, 600-801-134.

• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie, 47
m kw., umeblowane, Racibórz centrum,
1000 zł + media, 502-700-494.

• Kawalerka o pow. 37 m kw., Racibórz
Ostróg, II p., 664-984-264.

• Do wynajęcia urządzona kawalerka
w ścisłym centrum Raciborza, 660-460156.

• Sklep pow. 28 m kw., Racibórz, Opawska (koło Biedronki) wejście od ul. Opawskiej, 0049/6938-7945, 609-224-470.

• Pub do przejęcia w Raciborzu. Odstępne 60.000 zł, czynsz do uzgodnienia,
możliwość umowy z kampanią piwowarską. Powierzchnia 200 m kw., 693304-844.

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

• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe: Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Austria, 71-385-20-18,
601-759-797.
• Kameralny Club w Knurowie o domowej atmosferze zatrudni panie, wysokie
zarobki, zakwaterowanie, 791-393-470
po godz. 12.00

• Zatrudnię pomocników na budowie,
• Wynajmę mieszkanie w Raciborzu przy
ul. Kozielskiej, tel.Wydawnictwo
602-630-914. Literackie praca od zaraz, tel. 32-451-61-47 lub 697• Racibórz centrum, do wynajęcia lokal
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• Praca w Niemczech i Austrii: ślusarze
spawacze, mechanicy, op. CNC. Tel. 721210-671; 32-700-82-31.

• Poszukuję studentów do pracy w kwiaciarni w weekendy i święta, Racibórz,
Kochanowskiego, 604-098-795.

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

• Przyjmę kierowcę w ruchu międzynarodowym, kat. C, tel. 509-747-006.

• Pracownik budowlano-gospodarczy
od zaraz, Wodzisław, 604-974-570.

• Stacja Lotos Racibórz poszukuje pracowników na stanowisko kasjer – sprzedawca, bkasperska@vp.pl.

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

• Jesteś z Ukrainy, zadzwoń, jeżeli nie
jesteś – też zadzwoń, 501-559-334.

• Firma od zaraz zatrudni wykwalifikowanych pracowników budowlanych,
782-042-909.
• Restauracja w Pszowie zatrudni
kucharkę i kelnerkę 502-630-326,
502-611350
• Ubojnia drobiu, Pszów, zatrudni
pracowników oraz kierowcę z KAT B,
C, C + E, 504-023-786.
• Z Oriflame jako konsultantka: dorobisz,
osiągniesz stały dochód. Wyślij sms na
numer 603-959-031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy jak najszybciej.

• Firma zatrudni kobiety do lekkiej produkcji. 664-903-777.
• Potrzebny pracownik do prac sezonowo – gospodarczych w Pszowie. Telefon
kontaktowy 510-608-523.
• Zwrot podatku z zagranicy! Praca w Austrii! 32-415-32-90, www.teamwork.com.
pl, www.teamtax.pl.
• Zatrudnię kelnera/kę z doświadczeniem do restauracji w centrum Raciborza. 501-782-872.
• Zatrudnimy barmankę oraz kucharza
z doświadczeniem do pracy w pizzerii,
Rogów, tel. 661-915-255.
• Opiekunka do 9 miesięcznego dziecka
Rybnik ul. Chabrowa tel. 511-953-305.

• Praca w Holandii, www.goodjob.
com.pl, tel. 32-720-32-22.
• Praca dla elektryków w Niemczech.
Zapewniamy mieszkanie oraz auto służbowe. Tel. 77-442-95-02.
• Poszukuję mechanika samochodowego do samochodów ciężarowych, Ligota
Książęca koło Raciborza, 660-536-482,
660-536-483, 32-410-55-76.
• Night Club zatrudni panie. Oferujemy
zakwaterowanie. Wysokie zarobki i dowozimy do pracy. Tel. 888-446-699.
• Zatrudnimy Striptizerki do Night
Clubu w Raciborzu. Dowozimy z Rybnika do pracy, 515-364-733.

• Poszukuję kobiety do pracy do 50
lat 5,50 euro/godz. w Niemczech,
0049/1762-777-4775 po 19.00, 508-867439.

• Praca dla kobiet (erotyka) prywatny
dom, Racibórz, tel. 531-394 912.
• Refit Sp. z o.o. zatrudni: pracowników
budowlanych do robót wykończeniowych. Murarzy, płytkarzy, montażystów
płyt GK. Adres: 44-313 Wodzisław Śląski,
ul. Kokoszycka 133, tel. +48-726-010-307.
• Stacja kontroli pojazdów „Mototechnika”, Wodzisław Śl., Michalskiego 12,
zatrudni od zaraz na 1/2 etatu diagnostę
z uprawnieniami, 32-455-37-22, 606592-744.
• Przyjmę fachowców do dociepleń
budynków, tel. 600-201-251 dzwonić pn.
– pt 7.00 – 17.00.

• Zatrudnię pracownika biurowego. Mile
widziana studentka zoaczna ze znajomością j. niemieckiego CV na adres:
Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek,
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praca@euro-labora.com.
• Firma sprzątająca zatrudni pana 30 – 50
lat z okolic Wodzisławia, z prawem jazdy,
• Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
spożywczego, w Wodzisławiu, z dotel. 501-390-940.
świadczeniem, mile widziana umiejęt• Firma Transportowa z Rybnika zatrudni
ność obsługi komputera, 609-241-276.
kierowcę C + E (plandeka). Tel. 604-782• Zatrudnię kierowcę z kat. prawa jazdy
270.
C, 502-252-240.
• Restauracja Swojskie Jadło, Racibórz,
• Zatrudnimy w Holandii młodych ludzi
zatrudni kucharza wyłącznie z doświadna produkcji. Mieszkanie gratis. Wyczeniem w branży gastronomicznej oraz
magany język angielski lub niemiecki.
kierowcę do rozwozu pizzy, 606-82332-410-92-80.
913, 698-623-315.
• Zatrudnię kierowcę kat. C z doświadczeniem na wywrotkach tel. 513-180-880.

RÓŻNE

• Przyjmę do pracy na stanowisko dekarz
lub pomocnik dekarza. Mile widziane
doświadczenie, 796-808-643.

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

• Firma McDoit zatrudni w Holandii
rzeźników – wykrawaczy. Praca od zaraz.
Zapewniamy dobre warunki płacowe.
32-410-92-80.
• Przyjmę lakiernika samochodowego.
Ukończona szkoła w zawodzie. Może
być osoba prosto po szkole. Tel. kontaktowy 609-748-471. Praca na terenie
miasta Wodzisław Śl.

• Kupię monety, znaczki, pocztówki,
ordery, znaczki Chińskiej Republiki Ludowej – płacę cenę amatorską, 77-43736-81, 694-070-838.
• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
32-430-85-77, 32-454-61-37.
• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.

• Kapela HEIMAT-BAND gra na żywo
szlagry śląskie i niemieckie Tworków
tel. 66418286 lub 508535336.
• Drewno rozpałkowe, kominkowe,
muł od 150zł, eko-groszek, flot,
węgiel, itp., ekspresowa dostawa,
gwarantowana jakość, 692-236-095.
• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.
• Sprzedam felgi aluminiowe z oponami
zimowymi 225x50 R-17, szt. 4, rozstaw
otowrów 5x114,3, stan bardzo dobry,
tel. 669-793-600.
• Oddam ziemię mieszaną za darmo.
Zapewniam transport, Racibórz, 604240-919.

• Iza, Wodzisław, 518-645-151.

• 606-521-450, Radlin.
• Gabi, Racibórz, 661-613-025.
• Dyskrecja. Racibórz, 789-105-990.
• Iza, 42, 518-150-491.

• 33, Raciborzanka, 883-272-757.
• 505-434-110, Rybnik.
• 2 panie, 534-195-511.
• Dojrzała, centrum, 660-821-989.

• Ola 516-496-348.

• Przyjmę gruz/ziemię, każdą ilość, bez
opłat, Marklowice. Tel. 793-567-440,
793-360-992.

• Pola 533-600-936.

• Eromasaże, Racibórz, 669-460-221.
• Rynek Racibórz, 883-479-535.
• 30-latki, Rybnik, tel. 507-526-232.
• Ania, Rybnik, 790-602-072.
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• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.

• Claudia, 697-699-505, Racibórz.
• Marlena, 513-237-012, Racibórz.

• Obsługa muzyczna imprez, dj lub zespół, 608-248-290.

• 513-504-384, Rybnik 41.

• Maja, 792-209-587, Racibórz.

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

• 797-536-303, Rybnik, 28.
• XL, Wodzisław, 511-858-508.

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

• Eromasaże, 532-443-842.
• XL masaż, 666-479-320.

• Skup srebra, monet, tel. 604-312-725.

• Wodzisław, 502-946-147.

• Duży zbior znaczków pocztowych z całego świata tanio sprzedam, cena 6.000
zł, 609-586-534.

• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.

• Sprzedam łóżeczko sosnowe z materacem i komodę szer. 40 cm, w kolorze
jasnym, 150zł, 508-850-511.

• Martyna, Wodzisław, 507-595-561.

• Wypożyczę łóżko pielęgnacyjne na
pilot, z materacem piankowym i przeciwodleżynowym, 508-850-511.
• Sprzedam 2 nowe ogrzewacze wody
„Siemens” 400 V/21 KW z płynną regulacją temperatury, tel. 602-521-485.
• Węgiel brunatny, węgiel orzech, groszek, eko-groszek, eko-miał, flot muł.
Na życzenie workowany, 601-819-313.
• Sylwester na Ranczo Western atrakcje:
wodzirej, kulig, ognisko. Grzaniec,
szampan oraz piwo gratis. Czyżowice,
32-720-32-41.
• Wesela od 120/osobę, dwie sale 90
i 200 osób Galeria Prowicja WDK Czyżowice, tel. 32-720-32-41 .

• Przyjmę lub kupię ziemię. Tel. 692497-287.

TOWARZYSKIE
• Blondynka, Rybnik, tel. 507-206-422.
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• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• XXL – 519-729-384.
• Kasia, Rybnik, 783-620-601.

• Racibórz, 503-348-342.
• Racibórz, 889-694-869.
• 788-401-662.
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• 886-309-057, Racibórz.
• Gosia, 889-737-281, Wodzisław.

• Naprawa, wymiana, montaż „Junkersów”. Cena od 199 zł. Raty, tel. 604-312725.

• Raciborz, 880-725-239.
• Modelka, 788-933-723, Wodzislaw.

• Wynajmę MERCEDESA E-Klasa
(śrebrny, skóra, klimatyzacja) – śluby
– imprezy okolicznociowe itp. Tanio,
510-165-823.

• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.
• Racibórz, 888-076-379.
• Komfortowo, Rybnik, 507-854-395.

• Sprzątanie piwnic, garaży i ogrodów,
693-071-174.

TRANSPORT
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków
widłowych,
K.
Wydawnictwo
Literackie
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.
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SPORT 1

• 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.

• Cyklinowanie, układanie parkietów,
mozaik, podłóg, doradztwo w zakupie
dobrego, taniego parkietu, tel. 32-45782-93, 509-985-357, 513-134-616.

• Magda, 889-694-873.
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• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.

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

• Sonia, Rybnik, 781-301-544.
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• 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.

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
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USŁUGI

• Ewa 793-958-079.

• Kupię stare motory, motorowery, części, literaturę, zegary, radia, militaria,
porcelanę oraz inne starocie, tel. 663125-597, 32-476-02-86.

• Drewno opałowe, kominkowe,
rozpałkowe, zapewniamy transport,
604-279-410.

• Superceny! Mega rabaty na Lato
2012! Zakynthos od 1251zł, Bułgaria
od 1311zł, Tunezja od 1399zł, Turcja
od 1479zł. Biuro Podróży WW, Św.
Jana 1, Wodzisław, 32-455-55-00,
www.wakacjeww.pl.

• Czarnula, 600-624-753.

• Drewno kominkowe, opałowe -668 191
265; 698 399 300! Zapewniamy transport
i atrakcyjne ceny.

• Sprzedam stemple budowlane, tel. 697802-147.

TURYSTYKA

• 30-ka, XL, 535-839-389.

• Viki 513-218-044.

• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów wykończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Autolaweta. Transport samochodow.
Kraj i zagranica, Raciborz. Tel. 609-422555, a po 17.00: 32-415-30-94.

• Przystępnie, 530-921-350.

• Posiadamy drewno rozpałkowe,
kominkowe, węgiel, węgiel brunatny, eko-groszek, flot, muł od 150 zł,
zapewniamy transport, 694-500-876.

• Sprzedam pianino, b. dobry stan, okazja, tel. 504-207-529.

• Transport bagażowy. Przeprowadzki. Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.

• Profesjonalny kolportaż materiałów
reklamowych. Tanio, szybko i solidnie,
Wydawnictwo Literackie
501-186-078.
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• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Szafy z drzwiami przesuwnymi,
zabudowa wnęk. Tanio, szybko i solidnie, 600-738-776.
• Promocja. Węgiel workowany
od 14,50 zł, drewno kominkowe, brykiet kominkowy. Transport, tel. 531666-396.

• POL-BUD s.c. z Raciborza oferuje usługi
w zakresie kompleksowych remontów
i wykończeń wnętrz. Atrakcyjne ceny,
pomiar i wycena wstępna -0 zł, tel. 791909-459, 603-876-206, polbudraciborz@
interia.pl.
• Oferuję usługi tokarskie, 518-437-369.
• Kafelkowanie schodów, tarasów, łazienek, gładzie gipsowe, montaż płyt
gipsowych. Tel. 886-317-863.

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

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

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

• Wykańczanie wnetrz, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, tynki dekoracyjne,
panele podłogowe, krótkie terminy, 607110-632.

• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-82-81,
691-779-787.

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

USŁUGI REM.-BUD.

• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów
z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-430-8577, 32-454-61-37.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.
• Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe, ocieplanie budynków,
malowanie budynków, gładzie gipsowe,
tel. 607-686-794.

• Ogrodzenia kute, panelowe, bramy
przesuwne, dwuskrzydłowe, segmentowe, furtki, montaż od fundamentów,
513-301-629.
• Napędy do bram garażowych, przesuwnych, dwuskrzydłowych, sprzedaż,
montaż, 513-301-629.
• Usługi tynkarskie, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, 694-831-527.

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

• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy klinkier, solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110-496.

• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo-gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.

• Usługi ogólno-wykończeniowe, stolarka okienna, gipsy, panele, malowanie,
tapetowanie itp. Tel. 660-372-955.

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

• Docieplenia domów, malowanie i renowacja elewacji, tynkowanie, montaż
płyt k-g. Nowość – gładzie bezpyłowe,
501-550-880.

• Kompleksowe wykończenia wnętrz, łazienki, kuchnie, salony, itp., 694-214-454.
• Elektryczne instalacje – tanio, z materiałem. Tel. 600-877-606, www.elektrocom.pl.
• Instalacje elektryczne, odkurzacze centralne. 660-665-329.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne, płyty
k.-g., wykończenia wnętrz. Negocjacja
cen, 510-727-827.

• 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.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek,
mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32430-07-00, 781-759-872.

• Kafelkowanie, gładzie, malowanie, panele podlogowe płyty kar.-gips., montaż
drzwi, okien, 514-742-830.
• Kafelkowanie, gładź, wymiana drzwi,
płyty k.-g., sufity podwieszane, panele,
instalacje wod.-kan., roboty murarskie,
661-187-745.
• Firma wykonuje wszystkie roboty ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie.
Fak. Vat, 32-457-93-32, 502-087-125.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.
• Tanie usługi w zakresie remontów, malowania, ocieplenia, wykończeniówka,
sprzedaż bruków, brukowanie, płoty
z montażem, 507-709-403.
• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne,
sufity podwieszane, gładzie, docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.

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.
• Specjalista dermatolog Renata SkaźnikHanslik, Racibórz, Chopina 10, 668-271822. Trądzik pospolity, różowaty, mikrodermabrazja korundowa, diamentowa,
wodno-tlenowa, peelingi, łuszczyca,
bielactwo (lampa UVB), testy alergiczne,
dermatoskopia znamion barwnikowych,
laserowe usuwanie guzków, brodawek,
blizn.
DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
– Kolor – Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

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

Drukarnia NOWINY

Odmień nasz
los..

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.
REHABILITACJA
• Gabinet ODNO-MAS, Racibórz, ul.
Kolejowa 19, rehabilitacja, leczenie bólu
kręgosłupa. Rejestracja tel. 513-574-584
pon. – pt. od 8.00.
UZALEŻNIENIA
• Terapia uzależnień, alkoholizm, hazard,
narkomania, terapie stacjonarne, prywatny ośrodek Ustroń, weekendowe, 14
dniowe, 696-478-189, 793-018-322.

• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa.
Wizyty domowe, tel. 696-478-189, 32426-02-92.
MEDYCYNA NATURALNA
• Świecowanie uszu, 32-42-22-376.

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

• Profesjonalny zabieg przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1
z możliwością dojazdu do klienta,
502-645-638.
• Lek. med. Tomasz Hanslik Derm&Art
Racibórz, Chopina 10, 602-462-057.
Medycyna estetyczna, zabiegi (botoks,
kwas hialuronowy, mezoterapia) modelowanie ust, usuwanie blizn (laser frakcyjny), tatuaży (q-swetch), przebarwień,
owłosienia (IPL), zamykanie naczyniek.

ZWIERZĘTA
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Yorki sprzedam tel. 669-796-591.
• Kocięta brytyjskie krótko włose,
niebieskie. Utytułowani rodzice. Już
do odbioru! Tel. 515-134-797.
• Owczarki niemieckie – psy, sprzedam,
tel. 784-380-895.
• Sprzedam szczenięta (owczarek niemiecki), 508-706-876.

tel. 32 765 90 41

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

• VW GOLF VI kombi 2008 1,6TDI 105KM kraj
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• VW TOURAN 2008 1,9TDI klima, krajowy, Iwł.
• VW GOLF IV 2003 1,4 16V 75KM idealny! kraj
• OPEL VECTRA 2007 1,9CDTI kombi kraj Iwł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, Iwł
• OPEL ASTRA III 2007 1,7CDTI kombi kraj, Iwł.
• OPEL ASTRA II 2006 1,4 16V klima, kraj, Iwł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, Iwł., metalik
• RENAULT SCENIC GRAND 2005 1,9DCI 7osób
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, Iwł., klima
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, Iwł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• CITROEN PICASSO 2001 2,0HDI klimatr.
• NISSAN MICRA 2008 1,2 klima, krajowy, Iwł.
• SEAT LEON 2002 1,6 105KM klima, krajowy
• SKODA FABIA 2004 1,416V kombi klima, kraj
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

Wodzisław – Kokoszyce
ul. Pszowska 251
Tel. 32-453-00-13, 602-614-396
Marka
Rok
Cena
AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi
05r. 37.900
AUDI A4 1,9TDI QUATRRO 110KM AVANT 96r. 14.900
CITROEN C3 1.4 HDI klima VAN
08r. 19.900
(ciężarowy)
FORD MONDEO GHIA 1,8 TDCI 125
09r.
49.900
KM kombi
FORD MONDEO TREND 1,8TDCI 125
08r.
44.900
hatchback
FORD MONDEO TITANIUM 1,8 TDCI
08r. 49.900
kombi
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2,0 TDCI
05r. 28.900
FORD MONDEO TREND 2,0 TDCI kombi
05r. 24.900
FIAT IDEA 1,4 16V dynamic
04r. 14.900
LAND ROVER FREELANDER 1,8 16V 3
99r. 11900
drzwi 4x4
HYUNDAI i10 COMFORT 5 drzwi klima
11r. 28.900
HYUNDAI GETZ1,1 16V 5 DRZWI 35
08r. 19.900
TYS km
NISSAN ALMERA TINO 1,8 16V klima
01r. 13.900
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI panorama
09r.
72.900
dach
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 TURBO 4x4
09r. 89.900
OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 kombi
08r. 30.900
ENJOY GOLD
RENAULT MODUS 1,2 16V 37 tys. km
04r. 19.500
SMART FORTWO 0,7 klima
04r. 13.900
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
02r. 24.900
automat
VW GOLF IV 1,4 16V 5 drzwi
99r. 12900
BMW 650 CI 367KM
06r. 114.900
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI kombi srebrny
06r. 32.900
TOYOTA YARIS 1,1 16V 5 drzwi 27 tys km 06r. 27.500
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

ekoserwis
30 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 18 października 2011 r.

Krzyżówka panoramiczna
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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.

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.

17. WODZISŁAW,ul.

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

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

6.

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

7.

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

8.

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

18. WODZISŁAW,os.

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

19. WODZISŁAW,os.

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

3.

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

20. WODZISŁAW,os.

4.

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

21. WODZISŁAW,os.

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

22. WODZISŁAW,ul.

5.

5.

30-lecia Mieszkanie 4pokojowe o pow. 70 m², Vp. duży balkon
cena: 158 000 zł
30-lecia mieszkanie
3-pokojowe o pow. 55,06 m², VII p. duży
balkon. cena: 108 000 zł.
26 Marca mieszkanie
1-pok., 27 m², IIp. cena: 69 500 zł.

9.

24. WODZISŁAW,os.

Dąbrówki. Mieszkanie
3-pok. 64 m², balkon, cena: 190 000 zł

25. WODZISŁAW,ul.

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

26. WODZISŁAW,ul.
6.

7.

PSZÓW ul. Traugutta. Mieszkanie 3-pok.
64,12 m² z balkonem, III piętro, kuchnia
z oknem, łazienka wc osobno. Łazienka
wykafelkowana. Cena: 119 500 zł.
PSZÓW,os. Tytki. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 38 m², IVp. cena: 80 000 zł.

Górnicza. Komfortowe
mieszk. 1-pok. przerobione na 2 pokoje
o pow. 33,69 m², Kuchnia z meblami i
sprzętem AGD. Pokój szafa zabudowana,
cena: 95 000 zł.

28. WODZISŁAW,os.

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

29. WODZISŁAW,ul.

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

30. WODZISŁAW,ul.

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

8.

9.

PSZÓW ul. Witolda. Komfortowe mieszkanie M-2, 33,24 m². Kuchnia z oknem.
Łazienka wykafelkowana. Czynsz na 1
osobe 180 zł, cena: 72 900 zł.
RADLIN. Komfortowe mieszkanie 2pokojowe z balkonem o pow. 34,66 m²,
cena: 104 000 zł.
ul. Kościuszki. Mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 85 m² + garaż, cena:
195 000 zł.

12. OKAZJA! PSZÓW, ul.

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

13. PSZÓW,ul.

7.

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

11. RYDUŁTOWY – ORŁOWIEC.

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

1.

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

2.

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

14. WODZISŁAW,ul.

15. WODZISŁAW,ul.

3.

16. WODZISŁAW,ul.

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

14. PSZÓW,ul.

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

15. PSZÓW,ul.

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

4.

CHAŁUPKI, ul. Długa. Dom parterowy
do remontu. Parcela: 2 542 m². Cena:
160 000 zł.
GORZYCE, dom piętrowy położony na
parceli 1 162 m². Cena: 240 000 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.

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

9.

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

16. RADLIN, dom

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

17. TURZA

Śl. 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.

dom, 160
m², parcela: 1000 m², cena: 590 000 zł.
1.

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

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

7.

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

8.

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

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

4.

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

23. ŻORY,ul.

20. RYDUŁTOWY, ul.

B. Warszawy. działka
bud. o pow. 1 058 m², cena: 69 500 zł.

21. RYDUŁTOWY, ul.

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

1.

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

23. OLZA, ul.

2.

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

24. TURZA ŚLĄSKA,

3.

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

25. TURZA ŚLĄSKA,

4.

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

26. TURZA ŚLĄSKA,

5.

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

27. TURZA ŚLĄSKA,

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

28. TURZA ŚLĄSKA,

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

30. WODZISŁAW,działka

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

7.

8.

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

9.

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

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

11. PSZÓW,ul.

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

14. PSZÓW,ul.

3.

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

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

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

RYBNIK ul. Kraszewskiego. Kamienica
handlowo- usługowa o powierzchni
650 m², częściowo podpiwniczona - do
remontu. Parter: 3 duże pomieszczenia,
Piętro: 14 pomieszczeń, Parter wysoki
4 m, piętro wysokość: 2,20 m. Parcela:
612 m². Idealnie nadaje się na siedzibę
banku, przychodnie, biura, handel, usługi
itp. Cena: 990 000 zł.

19. RYBNIK, ul.

9.

13. PSZÓW,ul.

2.

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

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

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

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

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

6.

12. PSZÓW,ul.

21. WODZISŁAW,os.

22.

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.

10. PSZÓW,ul.

18. WODZISŁAW ŚL,luksusowy

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

5.

OBIEKTY DO SPRZEDANIA

DOMY DO SPRZEDANIA

13. WODZISŁAW,M-3,

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

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

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).

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

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

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

35. WODZISŁAW,os.

12. WODZISŁAW,M-3,

os. 1. Maja, pow.
50,53 m², kuchnia i mały pokój umeblowane, cena: 86 000 zł.

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

20. WODZISŁAW ŚL. Dom

34. WODZISŁAW,ul.

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.

6.

11. PSZÓW,dom

33. WODZISŁAW,ul.

10. RYBNIK

3.

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

19. WODZISŁAW ŚL.,ul.

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

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

5.

32. WODZISŁAW,ul.

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

2.

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

31. WODZISŁAW,ul.

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

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

4.

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

27. WODZISŁAW,os.

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

1.

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

10. ODRA, ul.

23. WODZISŁAW,ul.

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

DO WYNAJĘCIA

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

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 Działka

siedliskowa o powierzchni 1870m², posiadająca dostęp
do drogi publicznej, infrastruktura
techniczna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego. Cena: 29 000 zł.

22. RYDUŁTOWY, działka

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

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

ul. Wodzisławska. działka bud., 2 028 m². Cena; 75 000 zł.
ul. Mszańska. Działki
bud. o pow. od 1000 m² do 1 200 m².
cena: 46 zł/1 m²
ul. Powstańców. Działka
bud., 2 963 m², cena: 129 000 zł.
ul. Zwycięstwa. Działka
bud. o pow. 889 m², cena: 35 000 zł, o
pow. 1 014 m², cena: 39 500 zł.
ul. Zwycięstwa. Działka
rolna o pow. 3 440 m², cena: 31 000 zł.

29. WODZISŁAW ul. Czarnieckiego. Działka

mieszk.-usług., 1 622 m². Cena: 110 000 zł.
o pow. 2 509 m² z
murowana altanką o wymiarach 7x6 m,
cena: 59 000 zł.

31. WODZISŁAW,działka

m², cena: 41 500 zł.

bud. o pow. 861

32. WODZISŁAW,ul.

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

33. WODZISŁAW,ul.

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

34. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

35. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

36. WODZISŁAW – KOKOSZYCE.

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

37. WODZISŁAW – MARUSZE.

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

38. WODZISŁAW,ul.

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

39. WODZISŁAW,Turzyczka, ul. Starowiejska.

Działka o pow. 3 066 m², cena: 99 000 zł.

40. WODZISŁAW,ul.

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

17. ROGÓW ul.

41. WODZISŁAW,Jedłownik,

18. ROGÓW ul.

42. WODZISŁAW,ul.

Rogowiec. Działka mieszk. o
pow. 3 750 m², cena: 170 000 zł.
Wyzwolenia Działka bud. o
powierzchni 1407 m², cena: 64 000 zł.

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

Bogumińska. Działka
bud.-usług., 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

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

rok założenia 1936

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

PAWEŁ WANIEK

• 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

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

32 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 18 października 2011 r.

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

zł
54,50

Atas Postar
20 szybkoschnący
podkład cementowy
mrozo
i wodoodporny
25kg

Rynna ocynkowana
ﬁ 125 1mb

ł
7,50 z

ł
6,90 z

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

ł
8,90 z

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

JESIENNA PROMOCJA!

Okna PVC
i mnóstwo DRZWI

wewnętrzne i zewnętrzne

www.rcsb.pl

Rybnickie Centrum
Stolarki Budowlanej

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

PREVAC sp. z o.o.
ul. Raciborska 61
44-362 Rogów
www.prevac.pl
tel 032 459 20 00
fax 032 459 20 01
Firma PREVAC zajmująca się
wysoko zaawansowanymi
technologiami ZATRUDNI:

PREVAC sp. z o.o.
ul. Raciborska 61
44-362 Rogów
www.prevac.pl
tel 032 459 20 00
fax 032 459 20 01
Firma PREVAC zajmująca się
wysoko zaawansowanymi
technologiami ZATRUDNI:

HANDLOWCA

ASYSTENTA
DS. ZAKUPÓW

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne
(mile widziane wykształcenie ﬁzyczne
i chemiczne),
- bardzo dobra znajomość języka
angielskiego lub/i niemieckiego,
- zdolności komunikacyjne,
negocjacyjne,
- umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność, dobra organizacja pracy

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- dobra znajomość języka niemieckiego
lub/i angielskiego
- zdolności negocjacyjne,
- dyspozycyjność, zaangażowanie
w pracy

CV prosimy przesyłać na:
job@prevac.pl (z podaniem
w tytule e-mail nr ref.: DTP11101)

CV prosimy przesyłać na:
job@prevac.pl (z podaniem
w tytule e-mail nr ref.: DTP11102)

EUROCLAS

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

•Boazeria, podbitka,

blacha
dachówkowa
już od

•Stal zbrojeniowa

tel/fax. 32 451 33 38 lub 32 451 02 32
www.euroclas.pl, euroclas@wb.pl
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•Płyta OSB I MFP

Czyżowice, ul. Nowa 28a

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

������ ����� �� �� �������� �������

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

podłogi
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Ceny i stawki
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
������ ����������������������������������������
stosowane przez Ciepłownię Rydułtowy Sp. z o.o.

����

www.adres.pl

TARTAK & MEBLE

SPRZEDAŻ I MONTAŻ
POKRYĆ DACHOWYCH
BEZPŁATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTAŻ ETERNITU

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

SALON SALON
SALON
SALON
ul. Ulica,
00-000
Miasto
ul. Ulica,
Ulica,
00-000
Miasto
ul.
Ulica,
00-000 Miasto
Miasto
SALON
ul.
00-000
Rybnik,
ul.
Wodzisławska
54
www.adres.pl
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
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STAROSTA WODZISŁAWSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn.
zm.) informuje, że
zamierza sprzedać nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa z terenu:
– miasta Radlin przy ul.Makuszyńskiego15,obejmujaca działkę nr 2068/275 o pow. 0.1277ha, zbudowaną budynkiem
mieszkalnym dwurodzinnym, karta mapy 2, obręb Radlin, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00057967/1, na rzecz
najemców lokali
– miasta Radlin przy ul. Korfantego 81, obejmująca działkę nr 4519/424 o pow. 0.1625ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno- użytkowym, karta mapy
2, obręb Radlin, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00057 969/5, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
– miasta Radlin przy ul. Korfantego 87, obejmująca działkę nr 4332/424 o pow. 0.0475ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno- użytkowym, karta
mapy 2, obręb Radlin, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00058580/1
– gminy Marklowice os Kolorowe 13,obejmująca działki nr, nr 1249/78 o pow. 0.2217ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
1248/78 o pow. 0.0689ha, 1250/78 o pow.0.3399ha, karta mapy 8, obręb Marklowice Dolne zapisane w księdze wieczystej GL1W/00057968/8,
na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
– miasta Wodzisław obejmująca działkę nr 3717/64 o pow. 0.0055ha, karta mapy 3, obręb Radlin, zapisana w księdze wieczystej 421.
– miasta Wodzisław obejmująca część z działki nr 1489/329 o pow. 0.0445ha, zabudowanej budynkiem handlowo –biurowym, karta mapy 3, obręb
Wodzisław, zapisaną księdze wieczystej Kw 135-W
oraz wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość z terenu:
– miasta Radlin przy ul. Korfantego 81, obejmującą działkę nr 4519/424 o pow. 0.1625ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno- użytkowym, karta
mapy 2, obręb Radlin, zapisaną w księdze wieczystej GL1W/00057 969/5.
Powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w roku 2011 do sprzedaży i dzierżawy zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Bogumińskiej 2 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dziale aktualności – ogłoszenia (www.powiatwodzislawski.pl).

