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Odnowili fragment legendarnego szlaku

co wydarzyło się
na boiskach
od III ligi do C klasy

Życzymy tylko zielonych świateł
na semaforach

Członkowie oddziału PTTK alarmują – szlaki piesze
8
w powiecie są w opłakanym stanie
AKTUALNOŚCI: Dziesięciu nowych policjantów

O tym,

25 listopada kolejarze obchodzą swoje święto  22

2 • GMINY : Duża ulga dla rolników 10 • Gdzie dzwonić gdy zasypie drogę 12 • CIEKAWI LUDZIE

: Siostra Herma odchodzi po 62 latach 23

– Dość akcji edukacyjnych na temat szkodliwości spalania śmieci. Teraz urzędnicy pobiorą próbkę popiołu z pieca, a strażnicy miejscy wlepią mandat.

WODZISŁAW

Specjaliści z politechniki
sprawdzą, czym palisz w piecu
Część mieszkańców
spala w swoich piecach
przeróżne świństwa nie
bacząc na szkodliwość
swojego działania. Prezydent uważa, że należy podejść do sprawy bardziej
zdecydowanie i zrobić
z tym porządek. Wyposażył już urzędników w

naczynia do poboru pozostałości ze spalonych w
piecu materiałów. Próbki
traﬁą na Politechnikę
Karkowską, gdzie badanie da odpowiedź na pytanie, czy delikwent palił
na przykład plastikiem
czy jest „czysty”. Wyniki
będą podstawą do uka-

WODZISŁA – Czy jesteś za
zmianą granic miasta?

Ankieta w sprawie
odłączenia
Grodziska

rania go mandatem lub
skierowania sprawy do
sądu. Kontroli może być
znacznie więcej, ponieważ w urzędzie miasta
honorowane będą także
zgłoszenia anonimowe.
Ostatnie wyniki badań
powietrza są alarmujące.
Stężenie pyłu przekracza

Kto nie oznakuje psa czipem
słono zapłaci

nierzadko 200 µg/m3, czyli wielkość graniczną, o
której już należy informować mieszkańców z uwagi na szkodliwy wpływ
dla zdrowia. Winne jest
nie tylko niekorzystne
położenie miasta (znajduje się ono w swoistej
niecce) czy słaby wiatr i

4

mgły, ale przede wszystkim winni są sami mieszkańcy. Część z nich spala
w swoich piecach śmieci,
nierzadko plastikowe butelki. – Te po coca coli to
wyjątkowo energetyczne
paliwo – twierdzą niektórzy.

Jedna paczka i święta innych
będą radosne

Dokończenie str. 5
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W schronisku dla bezdomnych mężczyzn prowadzonych przez Towarzystwo Charytatywne
Rodzina kasa świeci pustkami. Instytucja znajduje się w Wodzisławiu przy ul. Marklowickiej.
Towarzystwo nie otrzymało (po raz pierwszy
od wielu lat) dotacji z instytucji rządowych.
Roczna dotacja miasta na prowadzenie działalności to 25 tys. zł. – Nie mamy już na opał, energię czy telefon – mówi Grażyna Mnich, prezes
Towarzystwa Charytatywnego Rodzina, które
zdecydowało się na podniesienie opłat za pobyt
bezdomnego w schronisku. Niektóre stawki
poszybują mocno w górę, nawet pięciokrotnie.
Na zdj. Edward (z lewej) mieszka w schronisku od 8 lat. Obok niego Andrzej, w schronisku
od dwóch lat.
Więcej na str. 4

Rodzice chcą
tańszego żłobka
3

Kierownik pogotowia
odrzuca oskarżenia
Kobieta po wyjściu ze szpitala poczuła się
źle. Wezwała pogotowie. Nie przyjechało.
Rodzina chorej twierdzi, że doszło do zaniedbania ze strony dyspozytorki. Szef pogotowia uważa, że postąpiła ona zgodnie
z procedurą i o nieprawidłowościach nie
może być mowy.

7

Szkoła w Nieboczowach
będzie sprzedana

(raj)

47

Bezdomni zapłacą
więcej za schronisko

W liście do prezydenta Wodzisławia rodzice
dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka
proszą o obniżenie opłat.

Na początku przyszłego roku ruszą konsultacje w sprawie zmiany
granic Wodzisławia. To efekt dążeń kilkudziesięciu mieszkańców
Grodziska, którzy chcą mieszkać w
Marklowicach. Uważają, że sąsiednia gmina lepiej o nich zadba. By tak
się stało w sprawie muszą się wypowiedzieć pozostali mieszkańcy Wodzisławia. Swoje zdanie wyrażą w
ankiecie. Nie będzie ona anonimowa. Konieczne będzie podanie m.in.
numeru pesel, by nie dochodziło
do nadużyć i kilkakrotnego wypełniania ankiet przez tę samą osobę.
Zmiana granic może objąć ok. 70
domostw. Tym samym terytorium
miasta zmniejszyłoby się o 0,3%.
ISSN 1508-8820

WODZISŁAW – Od stycznia niektóre
stawki nawet pięciokrotnie wyższe

Kierowca uciekł z płonącego auta
Niewiele brakowało, by kierowca forda nie dojechał ano do pracy. Samochód w okamgnieniu stanął w
płomieniach podczas jazdy. To kolejny przypadek samozapłonu auta w naszym regionie. Co jest najczęstszą przyczyną tego typu zdarzeń?
Więcej str. 5

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku
gmina sprzeda budynek szkoły w Nieboczowach. Nie oznacza to, że placówka natychmiast zostanie zlikwidowana.
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Skład opału przy ul. Rybnickiej 108 w Radlinie PW „M. K. T. Trans”
w listopadzie ma dla swoich klientów super promocje. Tylko u nas zakupisz ﬂotokoncentrat w cenie obowiązującej
w październiku. Nie przepłacaj u innych. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Tak więc nie zwlekaj i złóż swoje zamówienie już dziś pod numerem telefonu: 519 186 613, 32 42 49 772.
Czekamy na Ciebie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-20.00, a w sobotę od 8.00 do 14.00.
w w w. m k t t r a n s . p l
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O piciu z uczniami

– Fotograﬁcy z Rydułtów i Radlina nagrodzeni w ważnym konkursie

Prestiżowy konkurs
fotograﬁczny rozstrzygnięty

WODZISŁAW Urząd miasta rozpoczyna szkolenia
młodzieży w zakresie proﬁlaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i
przemocy. Odbędą się one
w wodzisławskich szkołach,
a poprowadzi je Katarzyna
Bosowska – certyﬁkowany
specjalista terapii uzależnień,
kierownik II Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w WOLO w Gorzycach oraz
Stanisław Wolny – zastęp-

Rozstrzygnięto konkurs
fotograﬁczny „ŚLĄSK – Pochwalmy się Europie”, organizowany przez europosła
Bogdana Marcinkiewicza
i Dom Kultury w RybnikuChwałowicach. 113 autorów
zgłosiło 538 prac, które oceniali: Marcin Giba, Tomasz
Zdulski i Jarosław Lasota.
Pierwsza nagroda traﬁła do
Anny Papierok z Rybnika
za cykl dziewięciu fotograﬁi
„Cisza…Spokój…Zapomnienie…”. Drugie miejsce przyznano Karolinie Jonderko
z Rydułtów za cykl pięciu
fotograﬁi „Procesja konna”.
Na trzecim miejscu Michał
Górecki z Katowic za cykl
pięciu fotograﬁi „Boże Ciało
w Lipinach”. Wyróżnienie
otrzymał m.in. Dawid Lach
z Radlina za fotograﬁę pt.
„Wulkan w mieście”.
Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego w
Brukseli połączony z wizytą
w najciekawszych zakątkach
Belgii. Uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu
i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 9 grudnia o
godz. 18.00 w Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach.

Karolinę Jonderko z Rydułtów nagrodzono za cykl pięciu fotograﬁi „Procesja konna”

Dawid Lach został wyróżniony za „Wulkan w mieście”

ca dyrektora ds. lecznictwa
(kierownik
odwykowego
Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)
w WOLO w Gorzycach.
Specjaliści będą mówić
m.in. kiedy picie staje się zagrożeniem? Jak rozpoznać
problem alkoholowy i gdzie
szukać pomocy, gdy już zauważy się problem? Pierwsze
zajęcia odbędą się we wtorek
22 listopada.
(raj)

Miasto kupiło
używany traktor
PSZÓW Za 88 tys. zł urząd
miasta kupił używany traktor
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Ciągnik zetor z 2003 roku o
mocy 110 KM i napędzie na
wszystkie koła będzie wykorzystywany do odśnieżania,
a poza zimą m.in. do pracy
z kosiarką rotacyjną. – W
ZGKiM nastąpiła całkowita
wymiana taboru. Brakowało

tylko ciągnika. Dotychczasowy traktor był zbyt lekki i się
nie nadawał do koszenia czy
odśnieżania – mówi Marek
Hawel, burmistrz.
Do przetargu stanął tylko
jeden oferent. Propozycja
spełniała wszystkie kryteria.
W ubiegłym tygodniu została
podpisana umowa. Traktor w
tym tygodniu powinien traﬁć
do Pszowa.
(tora)

Nowy salon Renault
w Rybniku

(red)

WODZISŁAW Komenda
powiatowa policji powiększyła się o 10 policjantów. Ich
ślubowanie przyjął 15 listopada komendant powiatowy
mł. insp. Dariusz Ostrowski.
Nowi funkcjonariusze zaczynają służbę od sześciomiesięcznego szkolenia w Szkole
Policji w Katowicach.
Obecnie w komendzie
i komisariatach w Gorzycach, Pszowie, Rydułtowach i Radlinie pracuje 284

policjantów. Mimo przyjęcia nowych funkcjonariuszy
komenda wciąż ma braki
kadrowe. Pozostaje 16 wakatów. To oznacza, że wodzisławski garnizon czeka
na chętnych do pracy w policji. Funkcjonariusze starają
się promować pracę w swojej
formacji. Uczestniczyli m.in.
w niedawnych targach pracy
w Rydułtowach.
(tora)

Po 6 latach miasto
zmienia bank obsługujący
magistrat i jednostki miejskie. Placówką, która będzie
świadczyła usługi przez 3
lata będzie Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu. Do przetargu stanął jeszcze tylko Bank
Spółdzielczy w Wodzisławiu.
Natomiast oferty nie złożył
wcale PKO BP, który właśnie
obsługiwał miasto w ciągu
ostatnich 6 lat. – W przetargu
założyliśmy, że roczna obsługa urzędu miasta i wszystkich
jednostek ma kosztować do
30 tys. zł. Realnie na pewno

będzie to znacznie mniejsza
suma, bo za wszystkie przelewy, wyciągi, obsługę kont
są stawki zerowe – mówi
Marek Hawel, burmistrz
Przypuszczalnie
Pszowa.
poszerzenie zakresu darmowych usług spowodowało,
że dotychczasowy bank nie
przystąpił do przetargu. Bank
Spółdzielczy w Jastrzębiu powinien uruchomić placówkę
w Pszowie, ponieważ był to
jeden z warunków przystąpienia do przetargu.
(tora)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Miasto zmienia bank
Dziesięciu nowych
policjantów w komendzie PSZÓW

Otwarcie salonu w najbliższą sobotę

RYBNIK Firma Pietrzak-Keller 26 listopada otwiera
salon samochodowy marki
Renault. Obiekt o powierzchni 1350 m2 powstał przy ul.
Obwiednia Południowa w

Rybniku. Znajduje się tutaj
6 stanowisk handlowych, 10
stanowisk mechanicznych
oraz 50 miejsc parkingowych. Pracę znalazło w nim
(ts)
20 osób.
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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
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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”

Największy
portal
informacyjny
w regionie
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– Rodzice dzieci korzystających z miejskiego żłobka piszą do prezydenta

W piśmie do Mieczysława
Kiecy rodzice proszą o zmianę wysokości opłaty za pobyt
dziecka w żłobku. Chcą także,
by nie pobierano opłat za czas
nieobecności dziecka w placówce, gdy jest na przykład
chore. Teraz płaci się nawet
wówczas, gdy maluch przebywa w domu. Zwolnienie obowiązuje tylko w przypadku
opłat za wyżywienie.
Każdy płaci po równo
Obecnie obowiązują trzy
stawki za pobyt dziecka w
żłobku. Dla rodzin, gdzie dochód na jedną osobę nie przekracza 700 zł opłata wynosi
300 zł miesięcznie. Przy dochodzie pomiędzy 700 – 1300
zł opłata to 400 zł. Powyżej
dochodu w wysokości 1300
zł na osobę opłata wynosi 500
zł. Wyżywienie to koszt 6 zł

WODZISŁAW

dziennie, czyli ok. 126 zł. Za
każdą godzinę dodatkową (po
16.30) rodzic płaci 25 zł. Jeśli
nie uprzedził o tym wcześniej,
stawka wzrasta do 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
– Jako rodzice zdajemy sobie sprawę, że zabezpieczenie
potrzeb naszych dzieci na najwyższym poziomie kosztuje,
jednak wprowadzone opłaty
w sposób znaczny nadwyrężają nasze domowe budżety
– piszą do prezydenta rodzice.
Wnioskują o obniżenie opłat
do 300 zł miesięcznie niezależnie od dochodów na członka
rodziny oraz o wprowadzenie
możliwości proporcjonalnego
zmniejszenia opłaty za opiekę
w przypadku nieobecności
dziecka. – W momencie, gdy
dziecko choruje i nie może
uczęszczać do żłobka, zmuszeni jesteśmy korzystać z in-

nych płatnych form opieki lub
też ze zwolnienia lekarskiego,
które w znacznym stopniu
obniża nasze wynagrodzenie
– twierdzą rodzice. Proponują również wziąć pod uwagę
sytuację rodzin, które oprócz
opłat za dziecko w żłobku
wnoszą opłaty za drugie czy
trzecie dziecko uczęszczające
do któregoś z wodzisławskich
przedszkoli.
Obecnie za drugie dziecko
w żłobku płaci się 80% stawki,
za każde kolejne 50%. Rodzice
postulują, by zasada ta rozszerzona została na dzieci, które
mają rodzeństwo w wodzisławskich przedszkolach.
Zmiany na wiosnę?
Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za oświatę i sprawy
społeczne, odniósł się już do pi-

sma rodziców. W odpowiedzi
informuje, że zmiany są możliwe, jednak szczegóły będą
znane w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wówczas
radni przyjmą budżet miasta.
– Bierzemy pod uwagę kilka
wariantów. Z jednej strony
możliwe są pewne korekty w
opłatach, z drugiej zastanawiamy się z wyjściem z propozycją
do rodziców spoza Wodzisławia, by oni również mogli
korzystać z naszego żłobka
– mówi Eugeniusz Ogrodnik.
Żłobek pomieści nieco ponad
30 dzieci. Obecnie uczęszcza
do niego 18 maluchów. Roczny koszt utrzymania placówki
przy komplecie dzieci wynosi
517 tys. zł, z czego miasto dopłaca 340 tys. Jeśli zainteresowanie żłobkiem nie wzrośnie,
koszty miasta będą wyższe.
Rafał Jabłoński

Podatek nawet 20% w górę

Największy skok w
gruntach
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
ma wzrosnąć z 0,77 gr za m
kw. do 0,80 gr (niecałe 4% w
górę). Stawka za zbiorniki
wodne to 4,15 zł, co oznacza
wzrost o 26 gr (ponad 6%).

Przewidywany podatek za
pozostałe grunty ma wynieść 0,41 gr, przy stawce
0,33 gr w tym roku – wzrost
o blisko 20%!
Ile za budynki
Podatek od budynków
mieszkalnych ma wzrosnąć
z 0,62 gr za m kw. do 0,67 gr
(wzrost o ok. 7,5%). Ten od
budynków związanych z
działalnością gospodarczą
wyniesie 21,05 zł za m kw.
i będzie wyższy o 1,85 zł
(stawka obecna to 19,20 zł).
Procentowy wzrost w tym
przypadku wynosi prawie
9%. Za budynki wykorzystywane na opiekę medycz-

ną będzie trzeba zapłacić
4,27 zł, a więc o 29 gr więcej
(wzrost o ok. 7%). Stawka za
pozostałe budynki wyniesie
7,06 zł i będzie wyższa o 96
gr (13,5% w górę). Podatek
od budowli to 2% wartości
określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Bez zwolnień
Zgodnie z decyzją sądu
miasto zobowiązane jest
także do likwidacji zwolnień podatkowych dla własnych jednostek, takich jak
dom kultury czy biblioteka.
Zwolnienia od podatków od
nieruchomości nie będą już

Obecnie do wodzisławskiego żłobka uczęszcza 17 dzieci

Raciborski przedsiębiorca
przebuduje część rynku

– Jakie podatki mieszkańcy zapłacą w przyszłym roku?

Projekt uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości na
przyszły rok jest dyskutowany przez radnych. Prezydent
jako autor dokumentu zakłada przyjęcie stawek maksymalnych obowiązujących w
2011 roku.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Rodzice chcą
tańszego żłobka

także obowiązywały w przypadku ochotniczych straży
pożarnych. Nie oznacza to,
że budżety Wodzisławskiego
Centrum Kultury czy OSP w
Kokoszycach znacząco na
tym ucierpią. Owszem, wyższy podatek zapłacą, jednak
miasto odda co wzięło w formie dotacji.
Wpływy z podatku od nieruchomości na 2012 r. zaplanowano na 16 mln 700 tys. zł
i mają być o 1 mln 400 tys. zł
wyższe od tegorocznych. Podatki transportowe to wpływ
ok. 600 tys. zł rocznie. W
2012 r. większość stawek
pozostanie bez zmian.
(raj)

PSZÓW Urząd miasta rozstrzygnął przetarg na wykonanie pierwszego etapu
przebudowy rynku. Za 1,6
mln zł inwestycję wykona
ﬁrma Bruki Trawiński z Raciborza. Oferty złożyło dwóch
przedsiębiorców. Drugi wycenił swoje usługi o 90 tys. zł drożej. – Kosztorys opiewał na 1,8
mln zł. Oferty nie były dużo
niższe. To nas przekonuje, że
kosztorys był realny – mówi
Marek Hawel, burmistrz Pszowa. Był to pierwszy przetarg w
konwencji projektuj – buduj.
Wykonawca musi więc przygotować dokumentację, zdobyć pozwolenia i potem na ich
podstawie budować. Etap projektowania powinien potrwać
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Wodzisław Śląski ul. Średnia 1. tel. 32 453 98 17

do 5 miesięcy. Prace ziemne
powinny ruszyć w kwietniu i
potrwać do końca przyszłego
roku. Pierwszy etap rewitalizacji rynku obejmuje głównie
budowę parkingu w miejscu
dawnej dyskoteki i wykonanie
części deptaku. Natomiast w
styczniu burmistrz zamierza
ogłosić przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie pozostałej, większej części rynku.
Według kosztorysu realizacja
drugiego etapu pochłonie około 5 mln zł. – Dzwoniły już do
nas duże ﬁrmy, które wykazują zainteresowanie tą inwestycją. Pierwszy etap rynku
był dla nich prawdopodobnie
zbyt małym zadaniem – mówi
burmistrz.
(tora)
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– Dokończenie ze str.1

– Kto nie zaczipuje psa będzie słono płacił
WODZISŁAW

Bezdomni zapłacą więcej
za schronisko

Opłata za psa – 108 zł
W środę 30 listopada radni
przegłosują wysokość rocznej opłaty za posiadanie psa.
W przypadku nieoznakowanych czworonogów ma ona
wzrosnąć trzykrotnie.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Nikt nie wie ile jest psów
Przypomnijmy, że opłata za
psa wprowadzona po dwóch
latach przerwy w 2010 r. wynosiła 72 zł – dla właścicieli
czworonogów mieszkających
w blokach i 48 zł – dla lokatorów domków jednorodzinnych. Prezydent tłumaczył, że
pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na system elektronicznego znakowania psów (tzw.
czipowanie). Krótko przed
wyborami samorządowymi
(jesień 2010 r.) radni ujednolicili i obniżyli stawkę do 36 zł.
Jednocześnie akcja znakowania psów ciągle trwała i decyzją rady miasta zabieg ten był
obowiązkowy. W kwietniu o
sprawie poinformowaliśmy
Rzecznika Praw Obywatelskich. Naszym zdaniem czipowanie jest dobrym pomysłem,

Wielu bezdomnych rezygnuje z pobytu w schronisku nie ze względów ﬁnansowych. Tutaj trzeba przestrzegać regulaminu, który
zabrania m.in. spożywania alkoholu.

Obecnie Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu za dzienny pobyt jednej
osoby płaci 2 zł. Od stycznia
stawka ta wzrośnie pięciokrotnie do 10 zł. Inne gminy za pobyt tutaj swoich mieszkańców
płacą 13 zł dziennie. Od nowego roku zapłacą prawie dwa
razy więcej – 25 zł. Podwyżki
dosięgną także osób posiada-

jących pieniądze. Teraz płacą
60% swojego dochodu (najczęściej renty czy emerytury),
jednak nie więcej niż 450 zł.
Zapłacą 70%, nie więcej niż
600 zł. Jeśli do schroniska traﬁ osoba spoza Wodzisławia z
zasiłkiem niższym od owych
600 zł, brakującą kwotę dopłaci gmina, z której mężczyzna
pochodzi.

Zdaniem Grażyny Mnich
w schronisku niezbędna jest
osoba, która pełniłaby stały
dyżur. – Ja jestem gotowa
na każde wezwanie, ale nie
mogę tutaj być dzień i noc.
Gdybyśmy mieli osobę na
etacie, możliwe byłoby zatrudnienie drugiej w ramach
stażu ﬁnansowanego przez
biuro pracy – mówi pani pre-

zes. Miasto nie może nikogo
w schronisku zatrudnić, bo
nie jest administratorem tej
placówki. Może przekazać
dotację na ten cel. – Myślę,
że jest to możliwe. Najpierw
jednak należy przyjąć budżet
na przyszły rok – twierdzi Eugeniusz Ogrodnik, wiceprezydent Wodzisławia.
(raj)

– Straż miejska wlepia mandaty za picie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Radni uważają, że to za mało.

WODZISŁAW

Chcemy wiedzieć gdzie pĳą najwięcej!
Ze statystyk straży miejskiej wynika, że do 31 października przyłapano 278
osób pijących alkohol w
miejscach niedozwolonych
– przed sklepami czy barami,
w parku na ławce. Funkcjonariusze pouczyli 40 z nich,
wlepili 135 mandatów, a 3
sprawy skierowali do sądu.
Ponadto 23 osoby nietrzeźwe
odwieźli do domu. Takie informacje przekazał radnym
Janusz Lipiński, komendant
Straży Miejskiej w Wodzisławiu. – Z tych danych nic nie

wynika – mówi radny Jan
Grabowiecki. – Gdzie piją
najwięcej? Przed jakimi sklepami, w których miejscach?
Jakie kroki jako radni powinniśmy podjąć? Mamy ograniczać sprzedaż alkoholu,
likwidować sklepy nocne? Z
informacji komendanta niewiele wynika. Co jakiś czas
przedstawia nam suche sprawozdanie, bez analizy tego co
się dzieje na osiedlach czy w
dzielnicach. Powinniśmy
poznać szczegóły. No chyba,
że damy sobie spokój i niech

piją dalej – dodał poruszony
Jan Grabowiecki.

i przedstawi radnym konkretne propozycje.

Wszędzie się pĳe
Komendant dał do zrozumienia, że to nie straż miejska
jest od tego, by kompleksowo
rozwiązywać problem pijaństwa.
Dyskusję uciął Eugeniusz
Ogrodnik, wiceprezydent
miasta. Zapewnił, że tematem na poważnie zajmie się
miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Wypracuje stanowisko

Ile wydano koncesji
Maksymalną liczbę koncesji na sprzedaż alkoholu
określa uchwała rady miejskiej. Od lat jest niezmieniana. W przypadku sklepów
górny pułap to 115 koncesji,
w przypadku lokali gastronomicznych – 80. Do tej pory w
pierwszym przypadku wydano ich 85, w drugim 70.
(raj)

– Zgodnie z zapowiedzią, na początku listopada ekipa remontowo-budowlana przystąpiła do remontu baszty romantycznej na Grodzisku

WODZISŁAW

Ruszył remont baszty
Wodzisławski zabytek czekał na remont od 2004 roku,
kiedy to nieznani sprawcy
podpalili obiekt. Prezydent
miasta przejął budynek od
skarbu państwa i „szukał” pieniędzy na jego remont. – W
tym roku udało się pozyskać
50 tys. zł od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Z

budżetu miasta przeznaczyliśmy jeszcze prawie 60 tys.
zł i ogłosiliśmy przetarg na
pierwszy etap prac remontowych – mówi Mieczysław
Kieca, prezydent miasta.
Remont już ruszył. Najpierw ustawiono rusztowania, które pozwoliły na
prace wysokościowe. Baszta

ma około 20 metrów wysokości. Jej najbardziej zdewastowanym elementem jest
korona baszty i od niej rozpoczęły się roboty budowlane. Budowlańcy wykuli
nadpalone belki stropowe i
rozebrali zniszczoną część
korony. Wszystko musi być
prowadzone z największą

uwagą i delikatnością, gdyż
cegły z rozbiórki zostaną wykorzystane do odbudowania
ubytków.
W późniejszym czasie ekipy przystąpią do uzupełnienia tynków wewnętrznych,
stolarki okiennej i drzwiowej. Prace potrwają do końca czerwca.
(red)

jednak nie powinno być obowiązkiem. Nie ma ku temu
podstaw prawnych. Tego
samego zdania jest Rzecznik
Praw Obywatelskich i jak się
później okazało sąd. Miasto
przegrało proces i uchwała
nakazująca czipowanie straciła ważność. Do tego czasu
zaczipowanych zostało ok.
1800 psów. Ile znajduje się na
terenie miasta, nie wiadomo.
Mówi się o ok. 3,5 tys.
Zniżki za kastrację?
Prezydent nie zamierza
jednak rezygnować i postanowił „ponaglić” tych, którzy
psa jeszcze nie oznakowali.
Zaproponował, by opłata za
posiadanie psa bez czipa wynosiła 108 zł rocznie. Właściciele czworonogów z czipami
zapłacą jedynie 36 zł. Radny
Rafał Połednik zaproponował,
by niższa opłata objęła także
właścicieli psów wykastrowanych czy wysterylizowanych.
Dyskusja wśród radnych ciągle trwa. Głosowanie 30 listopada.
(raj)

– Prezydent przedstawił budżet na przyszły rok. Nowych inwestycji
niewiele. Miejska kasa musi odsapnąć.

WODZISŁAW

Krótka lista inwestycji,
długa lista marzeń
Kilka tygodni trwały konsultacje w sprawie budżetu
miasta. Podczas spotkań z
mieszkańcami prezydent Mieczysław Kieca otwarcie mówił,
że po stronie wydatków bieżących brakuje 2,5 mln zł, w inwestycjach 9 mln. W ubiegłym
tygodniu przedstawił projekt
budżetu zrównoważonego, w
którym dziura wynosi jedynie
ok. 400 tys. zł. Dochody mają
wynieść 121 mln 400 tys. zł, a
wydatki 121 mln 800 tys. Czego w budżecie zabrakło, a co
traﬁło na listę priorytetową do
zrobienia po 2012 r.?
Bez fajerwerków
Sztandarową inwestycją
będzie budowa za ok. 14 mln
zł parku rozrywki na terenie
wodzisławskich jarów (teren
pomiędzy os. Dąbrówki i os.
XXX-lecia). Wykonany zostanie także remont odcinka ul.
26 Marca od skrzyżowania z
ul. Radlińską i Matuszczyka
do ronda przy markecie Tesco (koszt 6 mln zł, z czego
UE daje 4 mln). To część drogi
zbiorczej przebiegającej od ul.
Marklowickiej do Pszowskiej.
W dalszym ciągu remontowany będzie także budynek
Szkoły Podstawowej nr 17 w
dzielnicy Radlin II. To wszystko jeśli chodzi o duże inwestycje. Znacznie więcej zadań
znalazło się na liście inwestycji
priorytetowych do realizacji

po 2012 r. To swoista lista życzeń. O tym, które z nich będą
rozpoczęte zdecydują radni.
Obok budowy drogi łączącej
ul. Młodzieżową z ul. Olszyny
(strefa gospodarcza) znalazły
się remonty dalszych odcinków drogi zbiorczej, w tym
budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Matuszczyka – Radlińska, 26 Marca (przy stacji
paliw Statoil). Na liście jest
także likwidacja zalewiska Sakandrzok oraz projektowanie
kanalizacji na Wilchwach, Kokoszycach i w Zawadzie. Prezydent planuje także remont
dworca PKP (w przypadku
przekazania go miastu – rozmowy trwają), modernizację
basenu na Wilchwach, budowę mieszkań komunalnych i
nowej fontanny, a nawet budowę pełnowymiarowej hali
sportowej.
Ile na oświatę i administrację
W przyszłorocznym budżecie na oświatę zamierza się
wydać nieco ponad 44 mln zł,
co stanowi 36% budżetu. Administracja pochłonie ponad
17 mln (14% budżetu), w tym
na urząd miasta wyda się 11,7
mln, a na radę miejską 380
tys.
Projekt budżetu ma zostać
przyjęty w styczniu przyszłego roku.
(raj)
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Największa korupcja
jest w powiatach?

– Dokończenie ze str.1

Specjaliści z politechniki
sprawdzą, czym palisz w piecu
Kilka lat temu prezydent
Wodzisławia wydał zarządzenie upoważniające strażników miejskich do kontroli
prywatnych kotłów, gdy istnieje podejrzenie o spalanie
śmieci. W zdecydowanej
większości interwencji nie
udowodniono szkodliwego
działania. Strażnicy nie byli w
stanie wykazać jakie związki
chemiczne i w jakim stężeniu
znajdują się w spalonych pozostałościach. W 2010 r. przeprowadzono 30 kontroli, do
połowy listopada tego roku
26. Nałożono jeden mandat,
raz pouczono, jedną sprawę
skierowano do sądu.

Będzie
więcej dowodów
Teraz strażnicy miejscy
będą współpracować z wo-

dzisławskimi urzędnikami
i naukowcami z Politechniki Krakowskiej. Ci pierwsi,
w asyście straży miejskiej
pobiorą próbki do badania
i przekażą je uczelni. Tam
materiał zostanie dokładnie
zbadany. Jeśli okaże się, że
właściciel pieca spalał materiały szkodliwe – zapłaci mandat – maksymalnie
500 zł. Gdy sprawa traﬁ do
sądu, kara może być znacznie bardziej dotkliwa.
Czas edukacji się
skończył
Władze miasta zdecydowały ponadto, że osoba
informująca o nieuczciwym mieszkańcu palącym
czym popadnie nie będzie
musiała podawać swojego
imienia i nazwiska. In-

formacje takie zgłaszane
są bezpośrednio do straży
miejskiej jak i do urzędu
miasta. – Każde zgłoszenie
było potraktowane poważnie i sprawdzone w terenie.
Także anonimy – zapewnia
Janusz Lipiński, komendant
Straży Miejskiej w Wodzisławiu. Inaczej było już w
przypadku kontaktu z urzędem miasta. Pracownik
wymagał podania imienia
i nazwiska zgłaszającego.
Teraz ma być inaczej. Wystarczy, że urzędnik zostanie o tym poinformowany
i postępowanie będzie prowadzone z urzędu. – W
końcu jesteśmy także od
tego, by działać w takich
sytuacjach – mówi Dariusz
Szymczak, wiceprezydent
Wodzisławia. Uważa on,

że czas edukacji i uświadamiania mieszkańców o
szkodliwości spalania śmieci minął i należy przejść do
zdecydowanego działania.
– Mieszkańcy dobrze wiedzą, że to szkodliwe dla
zdrowia, a i tak to robią. Tutaj nie chodzi o edukację,
ale o konkretne sankcje.
Przypomnę, że mieszkańcy
mogli skorzystać z wymiany kotłów na ekologiczne.
Program dopłat do ich
zakupu (nawet 50% kosztów – przyp. red.) realizowaliśmy przez 3 lata. Nie
wykorzystaliśmy wszystkich funduszy z uwagi na
mniejsze zainteresowanie.
To daje do myślenia – mówi
prezydent Szymczak.
Rafał Jabłoński

Kierowca uciekł z płonącego auta
PSZÓW To była sekun-

da – mówi kierowca forda
transita, który dzisiaj rano
z kolegą jechał do pracy w
ﬁrmie budowlanej. Podczas
jazdy auto stanęło w płomieniach. – Ludzie stojący na
poboczach machali do mnie,
inni kierowcy trąbili, migali
światłami, nie wiedziałem
co jest grane. Dopiero gdy
zatrzymałem się przy sklepie
spożywczym (ul. Kolberga
w Pszowie – przyp. red.), by
kupić coś na pierwsze śniadanie, zobaczyłem, że spod
silnika wydobywają się płomienie – relacjonuje młody
kierowca.
Zwarcie instalacji
Do zdarzenia doszło w piątek 18 listopada ok. godz. 7.20.
Pierwsi zareagowali mieszkańcy sąsiednich budynków
i właściciel znajdującej się
obok stolarni. Ogień gasili gaśnicami. Gdy tych zabrakło,
forda polewali wodą. Po kilku
REKLAMA

– mówi Wojtunik. – Podejrzewamy, że dziś większe zagrożenie korupcją występuje na
niższych szczeblach władzy, w
Polsce powiatowej, w małych
miejscowościach, gdzie są wieloletni prezydenci i burmistrzowie miast oraz trwające latami
„układy i sitwy”. Tam korupcja
jest najbardziej dolegliwa dla
obywateli – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”
szef CBA. Dodaje, że w bezpośrednim kontakcie łatwiej
jest kogoś skorumpować. – To
głównie samorząd decyduje
o podziale największej części
środków publicznych, m.in.
pochodzących z Unii Europejskiej .
W porównaniu z tym możliwości posłów są naprawdę znikome, choć docierają do nas
stosunkowo często sygnały dotyczące nepotyzmu i kumoterstwa, które zgodnie z polskim
prawem nie są przestępstwem.
Nie chcę generalizować, ale
korupcja dotyczy nie tylko najważniejszych osób w państwie
– dodaje Wojtunik.
(red)

Czterech rannych
w czołowym zderzeniu

minutach na miejscu pojawili
się strażacy. W akcji uczestniczyło kilkunastu strażaków z
5 zastępów. – Ustaliliśmy, że
przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w
komorze silnika – mówi Jacek
Filas z Komendy Powiatowej
PSP w Wodzisławiu.
Dlaczego auta stają w
płomieniach
Zdarzenie z Pszowa nie
jest odosobnione. W kilku
ostatnich dniach w regionie
doszło do kilku podobnych
zdarzeń. W Raciborzu na
przykład zapaliły się dwie
ciężarówki.
Główną przyczyną samozapalenia się auta są uszkodzenia instalacji elektrycznej
– mówi Piotr Kluger, mechanik z wodzisławskiego warsztatu samochodowego. – Tak
właśnie spłonęło moje auto –
wspomina. – Jeśli przewody
ocierają się o siebie izolacją
może dość do zapłonu.

Zagrożenie korupcją na
dużą skalę jest nie w Sejmie,
lecz w Polsce powiatowej, na
niższych szczeblach władzy
– uważa Paweł Wojtunik, szef
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
W połowie listopada „Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z Pawłem Wojtunikiem,
szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Uważa on,
że największe zagrożenie korupcją jest nie w Sejmie, lecz
w Polsce powiatowej, na niższych szczeblach władzy, gdzie
o sprawach zwykłych ludzi decydują często koleżeńskie i rodzinne układy. Właśnie na ten
szczebel samorządu CBA ma
zwracać szczególną uwagę.
– Pod zarzutem korupcji zatrzymaliśmy prezydenta Starachowic, doradcę prezydenta
Lublina i przewodniczącego
rady miasta Zabrza. To nie są
drobne sprawy, jak niektórzy
sugerują. I są dowodem na to,
że opcja polityczna, z jakiej
wywodzą się urzędnicy, czy
czas kampanii wyborczych
nie mają dla nas znaczenia

RADLIN Dwa samochody

zderzyły się czołowo w piątek 18 listopada około godz.
6.00 rano na ul. Mariackiej.
Funkcjonariusze drogówki
ustalili, że 26-letni mieszkaniec Rzuchowa kierujący vw
passatem podczas wyprzedzania autobusu zderzył się
Ford płonął kilkanaście minut

Wadliwa instalacja elektryczna to zazwyczaj problem
starszych aut. Ale uszkodzenia instalacji elektrycznej
mogą powstać także w wyniku wypadku.
Do samozapalenia może
dojść również wtedy, gdy
niefachowo, bez zabezpieczeń zamontowane są np.
halogeny.
Wojciech Trzaskalik, diagnosta w Stacji Kontroli

Pojazdów KREG w Wodzisławiu dodaje, że auto może
się zapalić, np., kiedy klema
akumulatora nie jest dobrze
dokręcona i iskrzy. Do zapłonu może dojść również gdy
płyny eksploatacyjne dostaną się na rozgrzane elementy
silnika, układu wydechowego. Do zapłonu dochodzi
również z powodu nieszczelności w instalacji gazowej.
(red)

czołowo z nadjeżdżającym z
przeciwka daewoo lanosem.
Kierujący daewoo 28-letni
rybniczanin oraz trójka pasażerów volkswagena traﬁli do
szpitala. Na szczęście ich stan
nie był poważny, zostali zwolnieni do domu. Obaj kierujący
byli trzeźwi.
(tora)

Krzykiem
spłoszyła napastnika
WODZISŁAW Policja na-

mierza mężczyznę, który w
niedzielę około godz. 15.00
próbował napaść na sklep
spożywczy przy ul. Kopernika. Sprawca zażądał od
sprzedawczyni pieniędzy. –
Odważna postawa 51-letniej
ekspedientki, która krzykiem
zaalarmowała domowników

budynku sprawiła, iż sprawca
przestraszył się i uciekł – mówi
Joanna Paszenda, rzecznik
wodzisławskiej policji. Wodzisławscy kryminalni zebrali
sporo przydatnych informacji
o sprawcy, dlatego też jego zatrzymanie jest jedynie kwestią
czasu.
(tora)
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– 1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa o ochronie zwierząt

RYDUŁTOWY – Zgłoszenia do końca stycz-

nia

Na wystawie nie kupisz

Obowiązkowe czipowanie psów znowu
legalne?
Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która napotka
porzuconego psa lub kota
ma obowiązek powiadomić o tym fakcie najbliższe
schronisko, straż gminną lub
policję. Poza tym psy poruszające się poza ogrodzonym
terenem prywatnym powinny być oznakowane tak, by
można było zidentyﬁkować

Miasto planuje przystąpić
do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej programu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Urzędnicy zamierzają zdobyć maksymalne
warunki czyli dotację do 45
procent kosztów i pożyczkę
do 45 procent. Odsetki tej pożyczki wynoszą zaledwie 3,5
procent w skali roku. Miasto
załapie się na program o ile
zbierze się przynajmniej 60
chętnych właścicieli nieruchomości. – Co prawda warunkiem przystąpienia do
programu jest 50 chętnych,
ale zakładamy, że ktoś może
się np. rozmyślić, albo wystąpią inne okoliczności, które
wykluczą danego właściciela
z programu. Dlatego chcemy
stworzyć sobie pewną rezerwę – usłyszeliśmy w referacie ochrony środowiska.
Według programu Funduszu budowa oczyszczalni ma
kosztować od 12 do 17 tys. zł.
Właściciel nieruchomości
pokryje 55 proc. środków.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Z początkiem przyszłego
roku zacznie obowiązywać
znowelizowana ustawa o
ochronie zwierząt. Wiele
jej zapisów jest jedynie doprecyzowaniem
zapisów
już istniejących. Mowa tutaj
m.in. o zakazie znęcania się
nad zwierzętami, ranienia
ich i przechowywania na
mrozie czy w upale. Zabronione będzie także „trzymanie zwierząt domowych na
uwięzi w sposób stały dłużej
niż 12 godzin w ciągu doby”,
przy czym długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3
metry. Ustawa zabrania także przeprowadzania na psie
wszelkich zabiegów zmieniających jego wygląd. Mowa tutaj na przykład o przycinaniu
psom uszu czy ogonów.

Szukają chętnych
na przydomowe
oczyszczalnie

Od stycznia sprzedaż psów na wystawie będzie zabroniona

właściciela lub opiekuna.
Program znakowania może
być częścią gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który radni
muszą przyjąć co roku do 31
marca. Ustawa nie precyzuje
czy może to być znakowanie
przy zastosowaniu czipów i
czy można wprowadzić taki
obowiązek. W Wodzisławiu
mówi się już o możliwym powrocie do obowiązkowego
czipowania psów i ponow-

nym przyjęciu stosownej
uchwały (pierwsza została
uchylona przez sąd).
Zakaz handlu
Nowością będzie m.in. zakaz wprowadzania do obrotu
psów i kotów poza miejscem
ich chowu lub hodowli. To
oznacza, że zakup psa lub
kota na targowisku, czy
giełdzie będzie zabroniony.
Podobnie sprawa się ma z
wystawami zwierząt. Wielu

wystawom zwierząt towarzyszy giełda, na której można nabyć wymarzone okazy.
Teraz będzie to zabronione.
Zakaz dotyczy także rozdawania zwierząt za darmo
poza miejscem chowu, ponieważ w ustawie jest mowa
o „wprowadzeniu do obrotu”
a nie o sprzedaży.
Za nieprzestrzeganie wspomnianych przepisów grozi
kara grzywny lub aresztu.
(raj)

Może te pieniądze wyłożyć
z własnej kieszeni, albo zaciągnąć do 45 procent niskooprocentowanej pożyczki
z NFOŚiGW, spłacanej w
ratach rozłożonych np. na 5
czy 10 lat. Zatem minimalny
wkład własny to 10 procent,
czyli około 1200 – 1700 zł. Po
wybudowaniu oczyszczalni
mieszkaniec musi ją użytkować przez 5 lat.
Referat czeka na pisemne deklaracje udziału do 31
stycznia 2012 roku. Potem
urząd miasta złoży wniosek
do NFOŚiGW o przystąpienie do programu. Fundusz
rozpatrzy wniosek. Wtedy
wyjaśni się, jakie ostatecznie
warunki może zaproponować. Zatem realnie program
budowy
przydomowych
oczyszczalni ruszyłby w Rydułtowach w 2013 roku.
Szczegółowe informacje
udziela referat ochrony środowiska UM Rydułtowy
pod nr tel. 32 4537414, 32
4537432.
(tora)

Straż miejska nakłania górników Kopalni Marcel do korzystania z nowego
parkingu przy ul. Korfantego

RADLIN –

Kierowcy znajdują stosowne kartki za wycieraczkami
swoich aut. Znajduje się tam
m.in. zapis, że parkowanie
na chodnikach, w rejonie
przejść dla pieszych oraz
skrzyżowań będzie karane
mandatem. Zapoczątkowana 7 listopada akcja miała
pierwotnie trwać tydzień.
Straż miejska postanowiła ją
wydłużyć. – Akcja przynosi
efekty, ale jeszcze nie takie,
jakich bym oczekiwał. Dla-

tego planujemy wydłużyć
działania do końca bieżącego tygodnia – mówi Andrzej
Porębski, komendant Straży
Miejskiej w Radlinie. Po tym
okresie strażnicy mają już
sięgać po bloczki mandatowe.
Parking przygotowała kopalnia Marcel z myślą o swoich pracownikach. Dotąd
górnicy nie mieli gdzie zostawiać swoich samochodów
bez komplikowania życia

innym. Najgorsza sytuacja
istniała w ciągu ul. Korfantego na odcinku około 200
metrów na prawo i lewo od
głównego wyjścia z kopalni. Górnicy parkowali też
masowo w uliczkach wjazdowych do osiedla robotniczego na Marcelu. Auta stały
na chodnikach, trawnikach,
placach przed kamienicami.
Sytuacja powtarzała się od
poniedziałku do piątku od
rana do godz. 15.00. – Górni-

cy bardzo często zostawiali
auta łamiąc przepisy – mówi
komendant. Statystyki straży miejskiej pokazują, że
około 70 – 80 procent wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania
dotyczyło właśnie dzielnicy
Marcel. Straż miejska nie
karała jednak masowo mandatami, ponieważ faktycznie
górnicy nie mieli gdzie parkować. Dlatego interwencje strażników kończyły się

FOT. TOMASZ RAUDNER

Górnicy – przeparkujcie auta, albo mandat

Na razie na parkingu jest więcej pustej przestrzeni niż
samochodów. Zdjęcie wykonano w dzień roboczy o godz. 10.40.

głównie pouczeniami. Teraz
już nie ma wymówek. Kilkadziesiąt metrów od bramy
kopalni jest duży darmowy
parking, w sąsiedztwie to-

rów kolejowych i pubu. Powoli, ale jednak pracownicy
kopalni przyzwyczajają się
do niego.
(tora)

REKLAMA

Największy wybór SANEK
na Śląsku!
Radlin ul. Rydułtowska 50
pon.– pt. 9– 17, sobota 9 –14

Tel: 515 253 660
Oferujemy
bogaty wybór sanek
renomowanych ﬁrm
polskich i zagranicznych
Sanki dla najmłodszych
i nieco starszych dzieci
jak i dla dorosłych

www.SolidneSanki.pl
PROFESJONALNE DORADZTWO I MIŁA OBSŁUGA

BANK SPÓŁDZIELCZY w Wodzisławiu Śląskim
ul. Mendego 26, tel. 32 455 36 37, 32 455 34 42






Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Rachunki dla ﬁrm
Lokaty i rachunek oszczędnościowy
Kredyt świąteczny bez poręczycieli

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LOTERII
„ M O J E K O N T O Z P R E Z E N TA M I ”

www.bswodzislaw.pl
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WODZISŁAW

– Pogotowie najpierw odmówiło przyjazdu do wodzisławianki, jednak po interwencjach rodziny udzieliło pomocy

FOT. ADRIAN CZARNOTA

Kierownik pogotowia odrzuca oskarżenia

– Moja siostra była sama w
domu, z 3–letnim dzieckiem.
Z osłabienia załamywał się
jej głos. Właściwie bełkotała
do słuchawki, kiedy dzwoniła na pogotowie – mówi pani
Justyna (nazwisko do wiadomości redakcji). Karetka nie
przyjechała.
Nie mogła wsiąść za
kierownicę
Kobieta opowiada, że jej
siostra, mieszkanka Wodzisławia, dwa tygodnie była
hospitalizowana w szpitalu
w Rydułtowach. W piątek
28 października wodzisławianka została wypisana do
domu. Około godz. 16.00 kobieta źle się poczuła. Osłabła,
przewróciła się w łazience.
Zadzwoniła po pogotowie.
Dyspozytorka poleciła jej samej udać się do lekarza. – Siostra starała się wytłumaczyć,
że jest tak słaba, że palcem
nie może ruszyć nie mówiąc
o kierowaniu. Prosiła, by
pogotowie przyjechało dać
jej coś na wzmocnienie, to
pojedzie do szpitala. Bezskutecznie. W końcu zadzwoniła do mnie – opowiada pani
Justyna. Kobieta przerażona stanem zdrowia siostry
interweniowała telefonicznie. Dzwonił także jej mąż.
– Chyba dopiero jak powiedziałam, że kobieta jest sama
z 3–letnim dzieckiem to karetka przyjechała – mówi
pani Justyna. Ratownicy dali
wodzisławiance kroplówkę.
Kobieta poczuła się lepiej. –
Gdyby siostra rzeczywiście
była schorowana, albo coś by
jej groziło, to z powodu dyspozytorki doszłoby do najgorszego – mówi pani Justyna.
Przyjazd (nie)potrzebny
Szef pogotowia mówi, że

przyjazd był niepotrzebny.
– Potwierdziła to nasza wizyta. Nie był to ostry przypadek
zagrożenia życia – mówi Dariusz Wójcik, kierownik Ratownictwa Medycznego w
ZOZ Wodzisław. Wyjaśnia,
że dyspozytor rozpoznał, iż
w tym przypadku wysyłanie
karetki nie jest potrzebne.
Poza tym szef ratownictwa
zwraca uwagę na godzinę.
Wszystko działo się przed
godz. 18.00. To oznacza, że
pacjentka w momencie, gdy
źle się poczuła, powinna się
skontaktować z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, lub mówiąc prościej
– ze swoją przychodnią. Nawet, jeśli potrzebujący nie
zna telefonu, to dyspozytor
pogotowia powinien ten telefon podać. – Jestem przekonany, że dyspozytor udzielił
informacji – mówi Dariusz
Wójcik.

Co zrobić
gdy pogotowie
nie przyjeżdża

Podobne przypadki jak
opisany powyżej, będą się
powtarzać. Co do tego nikt
nie ma wątpliwości. Ludzie
czasem odruchowo dzwonią
na pogotowie lub tam jadą,
oczekując pomocy. Tymczasem ratownictwo medyczne
(dawne pogotowie ratunkowe) nie jest od tego. Pogotowie powinno interweniować
głównie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.
Wyjeżdżać do wypadków i
innych zdarzeń niebezpiecznych z udziałem ludzi.
Lekarz rodzinny w naszym domu
Ratownictwo medyczne

nie jest jedyną instytucją,
która udziela pomocy wyjazdowej. W sytuacjach, które
nie stanowią bezpośredniego
zagrożenia życia, pomocy potrzebującym udzielają lekarze
rodzinni.
Jak skontaktować się z właściwym lekarzem rodzinnym?
Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni. W rejestracji
przyjmą nasze zgłoszenie i
wpiszą w plan wizyt. – Wiadomo, że lekarz podstawowo
pracuje w przychodni i przyjmuje pacjentów. Ale pewną
część dnia przeznacza na wizyty domowe, do południa czy
po południu. To już zależy od
danej przychodni – mówi Jacek Kopocz, rzecznik prasowy
śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze rodzinni udzielają pomocy
domowej do godz. 18.00.
Natomiast w godz. 18.00
– 8.00, w święta i dni wolne
funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Tę
opiekę świadczą tylko niektóre placówki. W powiecie
wodzisławskim są to ZOZ w
Wodzisławiu przy ul. 26 Marca 51 (tel. 32 459 18 23) oraz
ZOZ w Rydułtowach przy ul.
Plebiscytowej 47 (tel. 32 459
24 07). W istocie są to szpitale,
w których mieszczą się również stacje pogotowia. Ale
chcąc skorzystać właśnie z
nocnej czy świątecznej pomocy medycznej, ludzie muszą
dzwonić pod podane numery telefonów. Chyba, że łączą
się z centralą, wtedy powinni
prosić o połączenie z nocną i
świąteczną opieką zdrowotną. Gdyby zaś mieszkańcy
zadzwonili na pogotowie i
dyspozytor podczas rozmowy zakwaliﬁkowałprzypadek
jako nadający się właśnie do
pomocy nocnej/świątecznej,

powinien od razu podać właściwy numer telefonu.
Z nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej możREKLAMA

na skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania,
– nagłego pogorszenia stanu
zdrowia, gdy nie ma objawów
sugerujących bezpośrednie

zagrożenie życia lub istotny
uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub
leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej
poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że
oczekiwanie na otwarcie
przychodni może znacząco
niekorzystnie wpłynąć na
stan zdrowia.
Nie można z nocnej i świątecznej opieki skorzystać jeśli
chodzi o wizytę kontrolną w
związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, wypisanie
recepty na stosowane stale
leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, uzyskanie
rutynowego zaświadczenia o
stanie zdrowia.
Dyżurujący lekarz udziela
porad w przychodni, telefonicznie oraz w domu pacjenta w przypadkach medycznie
uzasadnionych. Narodowy
Fundusz Zdrowia podkreśla, że informacja o zasadach
świadczenia opieki nocnej i
świątecznej powinna być
umieszczona w widocznym
miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Tomasz Raudner
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– Członkowie oddziału PTTK alarmują – szlaki piesze w powiecie są w opłakanym stanie. Sami odnowili 3-kilometrowy odcinek, przy reszcie liczą na pomoc
powiatu i gmin.

RADLIN

Odnowili fragment
legendarnego szlaku
do sanktuarium

Pierwszy krok
Działacze
radlińskiego
PTTK zrobili pierwszy krok.
Odnowili 3-kilometrowy odcinek z 20-kilometrowego
żółtego szlaku prowadzącego
ze stacji kolejowej w Wodzisławiu do popularnej Stu-

Gdzie taniej?
CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE
poniedziałek 21 listopada

Stacje paliw

ON

Pb95 LPG

Statoil, plac Mostowy

5,64

5,49• 2,84•

Orlen, ul. Piaskowa

5,73

5,49• 2,84•

Shell, ul. Opawska

5,59 5,49 2,89•

BP, ul. Reymonta

5,64

Auchan, ul. Rybnicka

5,35 5,27

Bliska, ul. Rybnicka

5,54

5,39• 2,79•

Shell, ul. Rybnicka

5,59

5,44• 2,81•

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,64

5,49• 2,84•

Lotos, ul. Jana Pawła II

5,57

5,47

–

5,52

5,45

–

Statoil, ul. Witosa

5,59

5,39• 2,84•

Shell, ul. Rybnicka

5,59

5,39• 2,89

Orlen, ul. Rybnicka

5,59

5,39• 2,84•

St1 (samoobsługowa), ul. Pszowska

5,49

5,29•

Orlen, ul. Raciborska

5,59

5,49• 2,85

Petrol Point, ul. Raciborska

5,53

5,46•

Statoil, Aleja Piłsudskiego

5,59

5,49• 2,84•

Shell, ul. Cieszyńska

5,59

5,49• 2,89•

BP, ul. Wodzisławska

5,59

5,49• 2,84•

Bliska, ul. Jagiełły

5,54

5,44• 2,79•

BP, rondo Wileńskie

5,59

5,49• 2,87•

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,47

5,35

Shell, ul. Budowlanych

5,59

5,49• 2,92

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,49•

5,49•

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,41

5,35 2,80•

Bliska, ul. Wyzwolenia

5,47

5,37• 2,82•

Carrefour, ul. Gliwicka

5,45

5,33 2,80

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,59

5,49•

–

5,46

5,36

–

RACIBÓRZ

W powiecie wodzisławskim jest częściowo lub w
całości 7 szlaków pieszo -rowerowych o łącznej długości ponad 60 km. Większość
widnieje głównie na mapach.
W terenie nie zajmowano się
nimi od ponad 10 lat, skutkiem czego oznakowanie jest
szczątkowe. – Marzy nam się
odnowienie wszystkich. Co
z tego wyjdzie, zobaczymy
– mówi Andrzej Likos, prezes Oddziału PTTK Radlin.

Orlen, ul. Pstrązka 1

–

RYDUŁTOWY
–

JASTRZĘBIE–ZDRÓJ
Przed położeniem farby pień trzeba odkorować. Konstancjuszowi Mojżyszowi sekunduje 5-letni syn
Dominik.

dzienki, czyli sanktuarium
w Jankowicach. Finansowo
wsparł ich Urząd Miasta w
Radlinie. Wydatek był żaden
– odnowienie 1 km szlaku
kosztuje z robocizną, dojazdami, farbami około 60 zł.
Zatem cały radliński odcinek
zamknął się w niespełna 200
zł. Pracą w terenie zajęli się
Mirela i Konstancjusz Mojżysz, który jest przewodniczącym komisji turystyki pieszej
Piechur. Aby pracować w terenie, małżonkowie na specjalistycznym kursie wyrobili
uprawnienia PTTK znakarza
szlaków nizinnych.

Niewielkie koszty
Działacze radlińskiego PTTK
zamierzają teraz zwrócić się
do pozostałych gmin o wsparcie ich działań. – Liczymy, że
spotkamy się z przychylnym
odzewem, zwłaszcza, że
koszty są niewielkie. Więcej
pieniędzy wydaje się na różne foldery, broszurki turystyczne. Opisuje się w nich
te szlaki bez sprawdzenia,
czy istnieją w rzeczywistości – mówi Andrzej Likos.
Przekonuje, że warto odnawiać szlaki piesze. Dzięki
temu np. przedszkolaki czy
uczniowie z opiekunami

będą mogli bezpiecznie i ciekawie spędzić czas na świeżym powietrzu. Przybywa też
zwolenników nordic walkingu. Na istnieniu szlaków korzystają również gminy. - Na
dowód mogę powiedzieć,
że odkąd wprowadziliśmy
oznakę turystyczną Przyjaciel Radlina, zaczęli do nas
przyjeżdżać turyści z całego
województwa. Przedtem nie
wiedzieli, gdzie jest Radlin.
Jest to więc niewątpliwa promocja dla miasta – mówi Andrzej Likos.
(tora)

Renta socjalna z wyższym limitem

Próg mocno w górę
Obecnie prawo do renty
socjalnej jest zawieszane
za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w
kwocie wyższej niż 30 proc.
przeciętnego wynagrodzenia (w okresie od 1 września do 30 listopada jest to
1009,90 zł).
Po wejściu w życie znowe-

–

WODZISŁAW

RYBNIK

lizowanych przepisów, próg,
którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty,
wzrósłby do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w
okresie od 1 września do 30
listopada jest to 2356,30 zł).
Gdyby zmienione przepisy obowiązywały już teraz,
taka osoba mogłaby bez
żadnych konsekwencji z
związanych zawieszeniem
świadczenia osiągnąć przychody o ponad 1300 zł wyższe niż obecnie.
Będzie można więcej
dorobić
Przypomnijmy, czym jest

renta socjalna. Przysługuje ona osobie pełnoletniej
całkowicie niezdolnej do
pracy, która wcześniej nie
była nigdzie zatrudniona.
Niezdolność do pracy musi
powstać w ściśle określonym czasie. Chodzi o okres
przed ukończeniem 18 roku
życia, albo w trakcie nauki
w szkole lub szkole wyższej,
ale przed ukończeniem 25
roku życia - czyli najczęściej przed ukończeniem
studiów. Niezdolność może
również powstać podczas
studiów doktoranckich lub
aspirantury naukowej.
Renta socjalna może być

przyznana na stałe lub na
określone okresy wyznaczane przez lekarza orzecznika ZUS. Jej wysokość jest
stała dla wszystkich. Obecnie wynosi 611,67 zł brutto.
– Ustawa dotyczy osób np.
niewidomych. Takich, które
mają orzeczoną niezdolność
do pracy, ale w zakresie
swoich możliwości dorabiają sobie w różny sposób. Od
nowego roku będą mogli w
ten sposób uzyskać większe
przychody bez obawy o zawieszenie renty – tłumaczy
Beata Kopczyńska, rzecznik
prasowy O/ZUS w Rybniku.
(pm)

–
–

CZERWIONKA
Petrochemia

 wzrost  spadek • bez zmian

Od przyszłego roku wzrośnie kwota dodatkowych
przychodów świadczenia,
jakie możemy uzyskać
otrzymując rentę socjalną
– bez groźby zawieszenia
świadczenia.

5,49• 2,84•

RZUCHÓW

FOT. TOMASZ RAUDNER

Znaki znikają
Zgodnie z procedurami turystycznymi szlaki powinny
być sprawdzane i w miarę
potrzeb odnawiane co 4 – 5
lat. Farba blaknie, kruszeje,
drzewa, na których są znaki
bywają wycinane, na trasie
szlaku realizowane są inwestycje. To wszystko powoduje, że oznakowanie przestaje
spełniać swoją rolę. – Tylko
osoba bardzo dobrze orientująca się w okolicy będzie
potraﬁła przejść trasę. Tymczasem turystyka nie polega na szukaniu szlaków.
Turysta ma bezpiecznie iść
oznaczoną trasą, aby czerpać
przyjemność z obcowania z
przyrodą, z podziwiania okolicy – mówi Andrzej Likos.

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

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

Ulica Czyżowicka
zamknięta
WODZISŁAW Od wtorku,

22 listopada ul. Czyżowicka
w Wodzisławiu, na odcinku
od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul.
Pszowską będzie całkowicie zamknięta dla ruchu w
obie strony. Ulica będzie zamknięta przez dwa tygodnie.
Powód to przystąpienie do
gruntownego remontu tego
odcinka drogi.
W związku z powyższym
wyznaczono objazd przez
wodzisławską dzielnicę Ko-

koszyce (ul. Pszowską do ul.
Młodzieżowej, następnie ul.
Oraczy, Olszyny i ul. Nową
w Czyżowicach). Dodatkowo od wtorku dla środków
komunikacji publicznej obowiązywać będzie objazd ul.
Bogumińską i ul. Rzeczną a
przystanek autobusowy Wodzisław Śl. – Czyżowicka czasowo zostanie przeniesiony
na ul. Bogumińską w rejon
urzędu miasta i starostwa
powiatowego.
(red)
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REGION –

Od października drożej płacimy za węgiel i miały. Pod kopalniami już zaczynają ustawiać się kolejki.

Zima stoi tuż za progiem, a
tymczasem ceny węgla poszybowały w górę. Kto nie zdążył
kupić węgla latem, teraz nie
tylko będzie musiał zapłacić
drożej, ale i dłużej poczekać
na jego przywóz. Przed kopalniami zaczynają się już
bowiem ustawiać kolejki samochodów. Na załadunek pod
wagami na razie trzeba poczekać kilka godzin. Za parę tygodni te „korki” z pewnością
wydłużą się do kilku dni. Z
początkiem października o
5 proc. więcej trzeba zapłacić
za najpopularniejszy węgiel
w kopalniach Kompanii Węglowej – tzw. kostkę, kędy i
gruby dwóch gatunków. Od
25 do 26 zł na tonie. Jeszcze
we wrześniu, w zależności od
kopalni tona tego sortu kosztowała od 507 do 529 zł za tonę.
Teraz trzeba zapłacić od 532
do 555 zł za tonę.

Alternatywa
to trociny
Właściciele domów ogrzewanych węglem skrupulatnie liczą pieniądze. – Chyba
już całkiem poprzewracało
im się w głowach. Żeby tyle
kosztował węgiel? I to na
Śląsku. Siedzimy na węglu
a ci drą z nas bez opamiętania. Co roku więcej i wię-

cej – denerwuje się Alojzy
Marszałek. Mężczyzna ma
do ogrzania dom 110 m kw.
Jako górniczy emeryt dostaje
talony na 2,5 tony węgla. To
jednak nie wystarczy, bo na
całą zimę potrzebuje około
4-5 ton. Tydzień temu postanowił dokupić 3 tony opału.
– Z kopalni z przywozem 650
zł za tonę, a na składzie zaśpiewali mi przeszło 700 zł. Z
żoną mamy tylko jedną emeryturę i co miesiąc lekarstwa
do wykupienia, więc na taki
komfort niestety mnie nie
stać – stwierdza emeryt. Jak
sobie poradzi? Postanowił,
że podratuje się... trocinami
z tartaku. – Ciepło liche, ale
będą mieszał z węglem z deputatu. Wystarczy, żeby nie
zmarznąć – oznajmia. Jak
dodaje, zrobił już rozeznanie
– tona trocin kosztuje 100 zł.
Powrót do stałych cen
czy podwyżka
Kompania Węglowa tłumaczy, że nie podnosi cen węgla
opałowego dla indywidualnych odbiorców, ale wraca
do stałych cen. – Po sezonie
grzewczym w drugim i trzecim kwartale obniżamy ceny
na wszystkie sorty węgla. Do
września można więc go kupić taniej. W październiku

Od stycznia na węgiel i koks
używany jako opał zostanie wprowadzona akcyza. Za tonę trzeba będzie zapłacić
jakieś 100 zł drożej.
REGION –

Od nowego roku
zapłacimy
jeszcze więcej

Tegoroczny wzrost cen węgla to nie koniec złych wiadomości. Od nowego roku
za węgiel i koks zapłacimy
jeszcze drożej. Wszystko
przez to, że w styczniu zostanie wprowadzona akcyza na
węgiel i koks używany jako
opał. Podwyżka będzie dotyczyła jednostki energetycznej
czyli GJ –gigadżula. Cenę za
1 GJ ustalono na 1,28 zł. W
przypadku węgla mającego
kaloryczność 26 GJ (w tonie)
trzeba będzie zapłacić jakieś
40 zł więcej za tonę. Jeśli doliczymy do tego coroczną
podwyżkę sezonową wyjdzie nam, że węgiel podskoczy o około 15 proc. na tonie.
W przeliczeniu na złotówki
może to być jakieś 100 zł. Kto
chce zdążyć przed podwyżką
powinien jeszcze przed końcem roku załadować piwnicę.
Przy zakupie 4-5 ton węgla

wydatek wyniesie około 3,5
tys. zł, a oszczędność 400-500 zł. To wyliczenie dotyczy oczywiście kupna węgla
(z przywozem) bezpośrednio
na kopalniach. Na składach
będzie drożej jakieś 10-15
proc. Jeśli zima będzie ostra
cena za tonę węgla może skoczyć nawet do tysiąca złotych.
Mimo wszystko mieszkańcy
naszego regionu i tak są w
„dobrej” sytuacji. Na wschodzie Polski tona śląskiego
węgla już kosztuje 1050 zł.
Ludzie mają wprawdzie jeszcze do wyboru węgiel rosyjski i z Kazachstanu, ale raczej
to wybór mało konkurencyjny – 950 zł za tonę, a połowa
z tego to kamień. Od dawna
już kupujemy na kilogramy
– relacjonuje Jadwiga Wesołowska z Horodła w województwie zamojskim.
(MS)

MAŁGORZATA SARAPKIEWICZ

Węgiel znowu droższy

Najlepiej kupić węgiel wiosną i latem. Wówczas jest najtańszy.

wracamy natomiast do cen
sprzed boniﬁkaty. Dlatego
od lat zachęcamy aby nie
czekać z zakupem do jesieni
czy zimy, ale kupować węgiel
także latem – mówi Zbigniew
Madej, rzecznik Kompanii
Węglowej. Jednak opałowa
podwyżka dotknęła nie tyl-

ko węgiel. Podrożał również
ekomiał Rokita. Cena wzrosła o około 8-10 proc. Teraz
zamiast 370-380 zł za tonę
trzeba zapłacić 400-420 zł.
Bez zmian pozostała cena
sortów takich jak groszek
i orzech. Ten ostatni, póki
co można dostać na kopal-

niach płacąc 623 zł za tonę.
Problem w tym, że kopalniane wagi sypią na samochód
tylko maksymalnie 6 ton.
Wyjściem z sytuacji może
być kupno ﬂotu. Tona w zależności od kopalni kosztuje
od 271 zł do 369 zł. Problem
w tym, że na niego trzeba

czekać pod kopalniami nawet kilka dni. Można się też
poratować węglem brunatnym – mniej kalorycznym i
bardziej „smrodzącym”, ale
za to zdecydowanie tańszym.
Tonę brunatnego można kupić w cenie od 250 do 300
zł.
Małgorzata Sarapkiewicz

Czym ogrzejemy się najtaniej?
Koszt zimowego ogrzewania z roku na rok bardziej
„parzy” w domowym budżecie. Po przekalkulowaniu rachunków, jakie trzeba było
zapłacić za minione zimy,
coraz więcej osób rezygnuje
z instalacji gazowych, elektrycznych czy olejowych,
przerzucając się bądź wracając do pieców węglowych.
Węgiel, choć drożeje, wciąż
pozostaje najtańszym i najpopularniejszym opałem.
Przy „normalnej” zimie,
żeby ogrzać dom o powierzchni 120 m kw. trzeba
kupić w ciągu roku 5 ton
węgla, wydając na to średnio 3,7 tys. zł.

Więcej dymu, więcej
w kieszeni
Iwona i Andrzej Drozdowie trzy lata temu zamienili
tradycyjną kotłownię węglową na opalaną olejem. Ceny
oleju jednak rosły, a Drozdom rosły rachunki. – Miało być tanio i ekologicznie,
a co roku rachunki mocniej
nas dusiły. W ubiegłym
roku zaczęło najzwyczajniej brakować pieniędzy. Po
zakończeniu podliczyliśmy
wszystkie wydatki na olej i
wyszła nam kwota ponad

9 tys. zł. Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobimy jeśli
kolejna zima będzie długa
i ostra? – relacjonuje pani
Iwona. Decyzja była szybka. W wakacje do domu
wkroczyła ekipa i wymieniła ogrzewanie z olejowego na węglowe. Z końcem
września w kotłowni wylądowało 5 ton węgla i 2 tony
drewna. – Mąż pracuje w
kopalni, dostaje talony na
węgiel. Do tej pory sprzedawał je a pieniądze dokładaliśmy do oleju. Teraz węgiel
wybrał, a zapłaciliśmy tylko
za przywóz i za drewno. W
sumie 720 zł. To kolosalna
różnica. Na pewno będzie
więcej dymu, ale niestety
przy dzisiejszej drożyźnie i
stojących w miejscu płacach
trzeba bardziej myśleć ekonomicznie niż ekologicznie
– oznajmiają Drozdowie.
Węgiel
ciągle opłacalny
Mieszkający pod Rybnikiem pan Bogdan od dawna ogrzewa dom węglem.
Co roku kupuje 4-6 ton tego
kruszca. – Oprócz centralnego na węgiel mamy jeszcze piec węglowy w kuchni.
Opał na zimę kosztuje nas

średnio jakieś 3 tys. zł rocznie – mówi mężczyzna.
Piec w kotłowni pali wszystko: węgiel, miał, brykiety i
drewno. Dlatego też w wielu gospodarstwach domowych powróciły one do
łask. Szczególnie w domach
do tej pory ogrzewanych
gazem, prądem czy olejem.
To najdroższe paliwa. Za
ogrzewanie domu o pow.
120 m kw. olejem przez cały
sezon, przyjmując, że zużyjemy 3 tys. litrów z dostawą
trzeba zapłacić blisko 1200
zł. Za ogrzanie takiej samej
powierzchni gazem kosztującym 2,85 zł (a następna
zmiana ceny szykuje się już
30 listopada) zima będzie
kosztowała około 7700 zł.
Za ogrzewanie domu energią elektryczną zapłacić
będzie trzeba astronomiczny rachunek, bo około 14
tys. zł. Z nowych paliw
do pieców ekologicznych
mieszkańcy regionu kupują jeszcze pellet (specjalne
granulki). Żeby ogrzać dom
o pow. 120 m kw. potrzebnych jest 6,4 tony (830 zł/
t). Zima w tym przypadku
kosztować będzie 5300 zł
(cena z dostawą). Jak widać
węgiel bije wszystkie paliwa

na głowę. Ceną dorównuje
mu tylko drewno, które w
zależności od gatunku i jakości wraz z przywozem
można kupić w cenie od
90 do 250 zł za kubik. Tradycyjny piec poradzi sobie
też z węglem brunatnym
oraz miałem węglowym, a
ten ostatni w zależności od
gatunku można dostać na
kopalniach w cenie od 170
do 300 zł.
(MS)

Koszt ogrzewania
domu o pow.
120 m kw.
(ceny z dostawą)

energia elektryczna
– około 14 tys. zł
gaz
– 7690 zł
olej opałowy
– 11920 zł
gaz płynny
– 5600 zł
pellet
- 5305 zł
węgiel
– 3,8 tys. zł
brykiet drzewny
– 3250 zł (650 zł/t)
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Monika Sobik zachęca do zostania
darczyńcą „Szlachetnej Paczki”

Monika Sobik zachęca do zostania darczyńcą „Szlachetnej
Paczki”

MARKLOWICE

Od soboty 19 listopada
działa baza rodzin potrzebujących pomocy, zakwaliﬁkowanych do udziału w akcji
„Szlachetna Paczka”.
To ogólnopolska inicjatywa świątecznej pomocy
ubogim z okolicy. Potrzebujących wsparcia poszukują
wolontariusze. Odwiedzają
ich i pytają, czego im brakuje. Informacje te są następnie
umieszczane w anonimowej
bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla
niej paczkę na święta. – W
bazie znajduje się ponad 20
rodzin z naszego rejonu. Nasi
wolontariusze odwiedzili naprawdę wiele rodzin i sprawnie opracowali niezbędną
dokumentację – podkreśla
Monika Sobik, liderka regionu Godów, jedynej struktury
organizacyjnej akcji, działającej na terenie powiatu
wodzisławskiego. Pracuje z
nią 16 ludzi dobrej woli. To
m.in. pracownicy socjalni
Gminnego Ośrodka Pomo-

– Rada Gminy obniżyła podatek rolny na 2012 rok

Duża ulga dla rolników
Ustalona przez GUS cena
kwintala żyta, została określona na poziomie 74,18 zł.
Zgodnie z przepisami podatkowymi, za hektar rolnik
musi zapłacić równowartość
2,5-krotnej ceny kwintala
żyta. Tak więc w przyszłym
roku podatek rolny za hektar
wyniósłby ponad 185 zł.
Ale rada gminy, na wniosek
wójta może skorzystać z przywileju obniżki tego podatku.
Tak też na ostatniej sesji zdecydowali radni z Marklowic.
Argumentowali, że zastosowanie w gminie górnej stawki podatku jest bezzasadne,

GORZYCE

m.in. ze względu na to, że
dwie trzecie gruntów znajduje się na terenach objętych
szkodami górniczymi, a więc
i wydajność jest tu o wiele
niższa. Radni przychylili się
więc do wniosku wójta, który
zaproponował obniżkę ceny
kwintala żyta o 38 proc. Dało
to kwotę 46 zł za kwintal, co
po pomnożeniu przez wspomniany 2,5-krotny przelicznik daje stawkę podatku
rolnego 115 zł za hektar.
– Dla gminy obniżenie
stawki podatku rolnego to
uszczuplenie budżetu o około
80 tys. zł. To niewielka kwota,

stanowiąca około pół procenta całości budżetu – mówi Jan
Maciończyk, skarbnik gminy
Marklowice. – Dla rolników
zaś to bardzo duża ulga. Górnej stawki podatku mogliby
po prostu nie wytrzymać.
Dla pozostałych gruntów
radni ustalili kwotę przyszłorocznego podatku wynoszącą 230 zł za hektar. Chodzi
tu głównie o tzw. działki przydomowe. Jak mówi skarbnik,
ta kwota podatku jest niemalże symboliczna, bo w przeliczeniu na mkw. wynosi ona
2 grosze.
(abs)

– Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD

Żarówka za elektryczne graty
Urząd Gminy w Gorzycach organizuje darmową
zbiórkę elektrośmieci – zużytego sprzętu RTV i AGD.
Odbędzie się ona 26 listopada. W ramach zachęty do
prowadzenia ograniczeń
zużycia energii elektrycznej
za oddanie zużytego sprzętu wydawane będą energooszczędne żarówki.
– Tak jak w przypadku
poprzednich zbiórek każda
rodzina, która odda sprzęt
otrzyma jedną żarówkę –
podkreślają organizatorzy.
Nie dla wszystkich żaró-

wek może wystarczyć. Będą
wydawane do wyczerpania
zapasów. Sprzęt musi być
kompletny i dostarczony
przez pełnoletnią osobę to
warunek otrzymania żarówki.
Zbiórka prowadzona będzie według następującego
harmonogramu: w Turzy od
8.00 do 9.00 obok remizy, w
Gorzycach od 9.15 do 10.15
obok remizy, w Koloni Fryderyk od 10.30 do 11.00 przy
sklepie GS, w Gorzyczkach
od 11.15 do 12.00 przy remizie, w Uchylsku od 12.15 do

12.45 przy remizie, w Olzie
od 13.00 do 13.45 przy remizie. Z kolei druga ekipa
odbierać będzie sprzęt w
następujących godzinach:
od 8.00 do 8.30 w Osinach
na parkingu przy cmentarzu, od 8.45 do 9.45 w Czyżowicach obok remizy, od
10.00 do 11.00 w Rogowie
obok remizy, od 11.15 do
12.00 w Bluszczowie obok
remizy, od 12.15 do 12.45 w
Odrze obok byłej szkoły i od
13.00 do 13.30 w Bełsznicy
obok remizy.
(art)

cy Społecznej w Godowie,
Miejskiego OPS-u w Wodzisławiu, kuratorzy społeczni i
kilka innych osób, którym los
potrzebujących nie jest obojętny. Doskonale znają rodziny, które zakwaliﬁkowały się
do akcji. Dzięki temu można
mieć pewność, że pomoc traﬁ w odpowiednie ręce.
Pomóż tym, którym
ciężko
Ogromna praca wykonana
przez wolontariuszy to dopiero połowa sukcesu. Aby
„Świąteczna Paczka” zakończyła się pełnym powodzeniem potrzebni są darczyńcy,
którzy już mogą wyszukiwać
w bazie rodziny, potrzebujące pomocy. Każdy chętny – a
może to być osoba prywatna,
rodzina, kilka rodzin, ﬁrma,
czy instytucje takie jak szkoły
– może wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl i zarejestrować się tam jako darczyńca. – Po zalogowaniu należy
wybrać województwo, do
którego ma traﬁć paczka,

MARKLOWICE – Powstał Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zajmą się
przemocą
w rodzinie
Zarządzeniem wójta w
gminie powstał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie. Jego zadaniem
jest integrowanie i koordynowanie działań jednostek,
których
przedstawiciele
wchodzą w skład Zespołu
oraz innych specjalistów z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Do
grupy należą: kurator sądu
rejonowego, policjant, pedagog szkolny, przedstawiciel
ośrodka pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i służby zdrowia.
Zespół będzie się zajmował
kompleksową, pomocą rodzinom, w których dochodzi
do przemocy, podejmował
interwencje w przypadku
przemocy domowej. Jego
zadaniem będzie również
wypracowanie procedur mających na celu powstrzymywanie przemocy w rodzinie
i opracowanie strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy
domowej.
Podobne zespoły powstają w innych gminach. Jest to
wymóg ustawowy.
(abs)

następnie region, z którego
ma pochodzić obdarowana
rodzina i do którego paczkę trzeba będzie dowieźć
– wyjaśnia Monika Sobik.
W regionie Godów magazyn będzie się znajdował w
budynku GOPS-u przy ulicy
Celnej w Gołkowicach, na
dawnym przejściu granicznym. Darczyńca, który ma
jakieś wątpliwości może telefonicznie skontaktować
się z GOPS-em, który jest
partnerem akcji, pod nr tel.
32 4727733 wew.28.
Liderka regionu Godów
liczy na spory odzew ludzi,
gotowych pomóc potrzebującym. – To rodziny naprawdę mocno pokrzywdzone
przez los, które w życiu nie
z własnej winy mają bardzo
pod górkę. Dlatego bardzo
zachęcamy ludzi dobrej
woli do logowania się na
stronie Szlachetnej Paczki i
wsparcia jej – apeluje wolontariuszka. Przypomina, że w
paczce powinny znajdować
się tylko rzeczy nowe, czyste

i sprawnie działające. Konkretne informacje o potrzebach rodziny otrzyma każdy
darczyńca po jej wyborze.
Można zdobyć przyjaciół
Finał „Szlachetnej Paczki”
odbędzie się od 9 do 11 grudnia. W tych dniach darczyńca musi dowieźć paczkę do
magazynu. Stamtąd do rodziny dostarczy ją wolontariusz,
który na koniec sporządzi
ankietę zwrotną. Opisze w
niej reakcje obdarowanych.
Ankieta traﬁ e–mailem do
darczyńcy. Jeśli jednak darczyńca będzie miał taką
wolę, to może on być obecny przy wręczaniu paczki.
Pod warunkiem jednak, że
zgodę na to wyrazi rodzina,
która ma zostać obdarowana.
Wolontariusze przyznają, że
do takich przypadków już dochodziło, a kończyły się one
tym, że pomiędzy darczyńcą
a obdarowaną rodziną nawiązywała się przyjaźń.
Artur Marcisz

Podatki od nieruchomości i
środków transportu w górę
LUBOMIA –

Trzeba znaleźć
pieniądze
dla nauczycieli
Na ostatniej sesji rady gminy
w Lubomi podjęto uchwały dotyczące wysokości stawek podatków lokalnych na przyszły
rok. Mieszkańcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.
Przyszłoroczne stawki będą
wyższe od tegorocznych średnio o 7 procent. Radni podjęli
uchwały jednogłośnie.
Więcej za psa
Dla przykładu podatek od
budynków mieszkalnych
wyniesie 66 groszy od metra
powierzchni użytkowej. W
tym roku były to 62 grosze,
a jeśli dotyczyło to budynków do wysokości 2,2 m to
wówczas podatek wynosił
31 groszy. W przyszłym roku
tego rozbicia już nie będzie.
Wszyscy zapłacą jedną stawkę. Z kolei przedsiębiorcy w
tym roku płacili 18,58 zł za
metr kwadratowy budynku,
związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
W przyszłym roku ta stawka
wyniesie 19,88 zł. Wzrosną
również opłaty od środków
transportu. Na przykład właściciele aut o masie pomiędzy 9 a 12 ton, z certyﬁkatem
Euro płacili do tej pory 1036
zł. W przyszłym zapłacą 1108
zł. Wzrosła też – o 2 zł – opłata za posiadanie psa, która do

tej pory wynosiła 25 zł.
Trzeba dołożyć w
oświacie
W latach poprzednich podatki w gminie rosły o stopień
inﬂacji. Wójt Lubomi tłumaczy, że w tym roku wzrost
jest wyższy, bo gmina musi
znaleźć środki na pokrycie
kolejnego wzrostu wynagrodzeń w oświacie. – Wzrastają
pensje nauczycieli, na które
musimy zapewnić ﬁnansowanie. Sama subwencja
oświatowa nie wystarczy bo
nie obejmuje ona chociażby
nauczycieli przedszkolnych.
Do tego ustawowo do 1500 zł
brutto rośnie pensja minimalna, przez co musimy znaleźć
środki na wyższe wypłaty
dla pracowników obsługi
– tłumaczy wójt Czesław Burek. Jak wyliczył, podwyżki
te będą kosztować budżet
gminy 168 tys. zł. – A z tytułu 7-procentowego wzrostu
podatków i opłat liczymy na
uzyskanie dodatkowych 175
tysięcy – wylicza wójt.
W tym roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat i
podatków lokalnych (w tym
transportowych) powinny wynieść 2,51 mln zł. W przyszłym
nieco ponad 2,68 mln zł.
(art)
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Raciborskiej problemów ciągle nie brak

Drogę wyremontowali, ale
o naprawieniu szkód zapomnieli
Modernizacja drogi na ulicy
Raciborskiej dobiegła końca
pod koniec ubiegłego roku.
Upłynął rok a inwestor z wykonawcą nie naprawili jeszcze wszystkich szkód, jakie
przy remoncie ponieśli mieszkańcy Raciborskiej. Ci skarżą
się głównie na naruszone granice, przesunięte lub usunięte
słupy graniczne. Nie brakuje
również zniszczonych płotów. – Od ponad roku nie
mam bramy wjazdowej bo
starą trzeba było wyrzucić po
tym jak wybudowali chodnik, przez co zmieniło się
ukształtowanie wjazdu. Pomijam fakt, że uszkodzili mi
przy tym drzewka – mówi
Kazimierz Warchoł z Gorzyc.
Część chodnika została ułożona na jego działce, mimo iż
nikt nie pytał go o zgodę. Nie
wypłacono mu przy tym żadnego odszkodowania.

rzecznik. O tym jak to możliwe, że bez zgody właściciela
zajęto część działki ani słowa.
Pan Kazimierz zastanawia się
nad skierowaniem sprawy do
sądu.
Absurd goni absurd
Podobnych
problemów
w czasie modernizacji Raciborskiej było sporo. Już w
czasie prac okazywało się,
że projekty nie odpowiadają
stanowi jaki wykonawca zastał w terenie. W efekcie dochodziło do wielu absurdów.
W Gorzyczkach chodnik dla

pieszych (był częścią inwestycji) z jednej strony wchodził
w prywatne posesje, kiedy po
przeciwnej stronie było sporo
miejsca – inwestor wykupił
fragment gruntów i ogrodzeń
należących do prywatnych
właścicieli. – Z tej strony ulicy
gdzie mieli wykupione te płoty i działki, w ogóle się do nich
nawet nie zbliżyli – opowiada
Henryk Grzegoszczyk, sołtys
Gorzyczek, który nieraz nie
mógł się nadziwić sposobowi
w jaki zostały prowadzone roboty na Raciborskiej.
Artur Marcisz

FOT. ARTUR MARCISZ

Płot naprawią
do końca roku?
W Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
która była inwestorem robót
na Raciborskiej przyznają, że
sprawa pana Kazimierza jest
im znana. – Zgodnie z warunkami kontraktu jeśli nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie

własności, to wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy własność. W przypadku
pana Warchoła uszkodzone
ogrodzenie zostanie odbudowane do końca tego roku
– zapewnia Dorota Marzyńska-Kotas, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA. Jak
dodaje, GDDKiA nie miała
sygnałów o tym, że naruszona została czyjaś własność.
– Właściciel nie wystąpił do
naszego oddziału z wnioskiem o wykup zajętej nieruchomości czy z wnioskiem
o odszkodowanie – dodaje

Kazimierz Warchoł od ponad roku czeka na naprawę płotu i odszkodowanie za zajętą część działki

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach kupi szkołę, ale
na razie jej nie zlikwiduje
NIEBOCZOWY

FOT. ARTUR MARCISZ

Szkoła w Nieboczowach
będzie sprzedana

Budynek, w którym mieści się szkoła wkrótce zostanie sprzedany

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku gmina sprzeda RZGW budynek szkoły w
Nieboczowach. Nie oznacza
to, że placówka natychmiast
zostanie zlikwidowana.
W nowej wsi szkoły
nie będzie
Budynek szkoły w Nieboczowach jest własnością
gminy. Znajduje się w nim
oddział Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi,
w którym uczą się dzieci klas
1–3. W budynku jest również przedszkole. W szkole
ze względu na wyludnianie
wioski uczy się obecnie tyl-

ko 8 dzieci. Znacznie lepiej
jest w przedszkolu, do którego codziennie przychodzi
25 maluchów w wieku od 3
do 6 lat. – Wielu przedszkolaków przychodzi do nas z Lubomi i Syryni, gdzie miejsc w
przedszkolach było mniej niż
chętnych – tłumaczy Renata
Kuźnik, dyrektor przedszkola.
Pamięta czasy kiedy o likwidacji wsi nikt na poważnie
nie myślał. Wtedy szkoła w
pełni tętniła życiem. Ale dziś
placówka powoli szykuje się
do likwidacji. Szkoła i przedszkole w przeciwieństwie do
innych obiektów użyteczności publicznej na pewno nie

zostanie odtworzona w Nowych Nieboczowach. RZGW
wraz z Urzędem Gminy w Lubomi uznały, że nie byłby to
opłacalny krok. Bo w nowej
wsi na początku nie będzie
zbyt wielu mieszkańców. Ponadto urzędnicy uważają, że
z Dąbrów gdzie ma ona powstać jest wystarczająco blisko do szkoły i przedszkola w
Syryni.
Następny rok szkolny
na pewno bez zmian
Kilkanaście dni temu władze gminy podjęły decyzję o
sprzedaży szkoły inwestorowi. – To konieczność. W lutym przyszłego roku RZGW
wystąpi do wojewody o pozwolenie na budowę zbiornika. Wtedy musi mieć jasność
co do budynków użyteczności publicznej. Gdybyśmy się
nie zgodzili na sprzedaż, to
wszczęto by w stosunku do
nas procedurę wywłaszczeniową – wyjaśnia Czesław
Burek. Gmina za sprzedaż

Będą przerwy
w dostawie prądu
MSZANA Ruszyły prace

związane z demontażem,
montażem i dobudową opraw
oświetleniowych. Stare, przestarzałe lampy rtęciowe zostaną usunięte, zaś istniejące
oprawy sodowe zastąpione
oprawami z redukcją mocy.
Wszystko po to, by zmniejszyć
koszty zużycia energii elektrycznej oraz poprawić jakość
i standard oświetlenia.
Lampy wymieniono już na
ulicy Centralnej od skrzyżowania przy starej szkole w
kierunku skrzyżowania z ulicą Wolności oraz wzdłuż ulicy Podgórnej w Połomi. Do 23

Tutaj przedsiębiorcy
mają lepiej?
GODÓW Stawki podatków
lokalnych na rok 2012 będą
średnio o 5 procent wyższe
niż w tym roku. Podwyżka ma
przynieść budżetowi dodatkowe 162 tys. zł.
Nie było wielkich dyskusji
na połączonych obradach komisji wspólnych rady gminy
w Godowie. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
przedstawione przez wójta propozycje. Te przewidują m.in. że
podatek gruntowy wzrośnie z
0,27 zł do 0,29 zł za metr kwadratowy, podatek od nieruchomości mieszkalnych z 0,63 zł
do 0,67 za metr kwadratowy,
zaś pod działalność gospodarczą z 16,3 zł do 17,12 zł. Wójt
Mariusz Adamczyk podkreśla,
że podwyżka jest tylko nieco
wyższa niż zakładana inﬂacja,
która ma wynieść 4,2 procenta.

GODÓW

budynku otrzyma 1,2 mln
zł odszkodowania. Zdaniem
Burka umowa zostanie sﬁnalizowana najpewniej na
początku grudnia tego roku.
– Chciałbym podkreślić,
że nie oznacza to, iż szkoła
przestanie istnieć. Mamy
zapewnienie inwestora, że
zajęcia będą się tu odbywać
tak długo, jak długo będą do
niej chodzić dzieci. Najdalej
do 2014 roku, kiedy wieś powinna być już opuszczona
przez mieszkańców – mówi
wójt. – To chyba jasne, że nikt
od razu nie będzie likwidował szkoły – usłyszeliśmy w
RZGW. – Normalnie przygotowujemy się do kolejnego
roku szkolnego. Utworzymy
oddział przedszkolny, do którego chętnych na pewno nie
zabraknie. Nie wiadomo jedynie, co będzie z pierwszą
klasą. To już od rodziców zależy, czy wyślą dzieci jeszcze
tutaj czy już do innych szkół
– wyjaśnia Renata Kuźnik.
(art)

listopada pracownicy ﬁrmy
Vattenfall będą wymieniać
oświetlenie w Gogołowej, zaś
od 24 listopada do 2 grudnia
w Mszanie. W związku z tym
w godzinach od 8.00 do 16.00
mogą tam wystąpić przerwy w
dostawie prądu.
W sumie wymienionych
zostanie ponad 850 opraw
oświetleniowych. Tam, gdzie
lamp brakuje zostaną one dobudowane, zaś tam gdzie jest
ich zbyt dużo – zdemontowane. Powstanie 46 nowych
lamp, a zniknie 108.
Prace mają potrwać do 10
grudnia.
(abs)

– W innych gminach podwyżki są wyższe. Na przykład podatek dla przedsiębiorców jest
u nas bardziej konkurencyjny
niż w gminach sąsiednich.
Mali przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki kryzysu. Ludzie coraz mnie kupują,
dlatego że coraz więcej wydają
na utrzymanie bieżące, żywność i energię. A to przekłada
się na kondycję przedsiębiorców – tłumaczy wójt Godowa.
Zgodnie z planem w tym roku
wpływy z podatków lokalnych
mają przynieść budżetowi gminy 2,83 mln zł. W roku przyszłym kwota ta wzrośnie do
2,99 mln zł.
Głosowanie nad przyjęciem
stawek odbędzie się na przyszłej sesji, którą zaplanowano
na 28 listopada.
(art)

– Nowe stawki podatku

Podatek za psa
dwukrotnie wyższy
Wójt Godowa zaproponował
radnym, by w przyszłym roku
opłata za psa wynosiła 40 zł.
To dwukrotny wzrost w porównaniu z obecnym rokiem.
– Ponosimy bardzo wysokie
koszty wyłapywania bezpańskich psów i ich utrzymania w
schroniskach – wyjaśnia Mariusz Adamczyk, włodarz gminy. Nie wszystkim radnym tak
duży wzrost się spodobał. Niektórzy zaproponowali stawkę
30 zł. – Do tej pory mieszkańcy
płacili kilka lat po 20 zł. Wzrost
o 100 procent uważam za zbyt
radykalny – twierdzi Zygmunt
Skupień. – Obawiam się, że tak
duża podwyżka podatku spowoduje, że będzie więcej bezpańskich psów – argumentuje
Donat Traﬁał. Dlatego złożyli
wniosek o zmniejszenie proponowanej kwoty podatku z 40
do 30 zł. Poparło ich jednak
tylko 6 radnych, 8 było przeciwnych. Propozycja wójta
musi jeszcze przejść na sesji,
która odbędzie się 28 listopa-

da. I to wtedy rozstrzygną się
losy podatku.
Każdy właściciel psa będzie
musiał napisać oświadczenie,
że go posiada lub nie. – Umożliwi nam to założenie bazy
danych posiadaczy psów i w
efekcie skuteczniejsze egzekwowanie podatku. Do tej
pory w ogóle nie wiedzieliśmy
, cczy ktoś ma psa czy nie – wyjaśnia Adamczyk. – Myślę, że
jak ktoś się pod czymś podpisuje, to pisze prawdę – odpowiada, zapytany o to jakie są
gwarancje, że mieszkańcy
będą pisać prawdę w deklaracjach podatkowych odnośnie
posiadanych psów.
Z opłaty zwolnieni będą rolnicy, a także osoby, które ukończyły 65 lat i samodzielnie
prowadzą gospodarstwo domowe, oraz osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Również za psy asystujące
chorym podatek nie będzie
zbierany.
(art)

12 gminy
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POWIAT – Jak

samorządy przygotowały się do zimy. Przed tygodniem pisaliśmy o sytuacji w miastach. Teraz czas na gminy wiejskie
powiatu wodzisławskiego.

Gdzie dzwonić gdy zasypie drogę

LUBOMIA
Gmina będzie miała do
dyspozycji 30 ton soli, którą
posypywać będzie jedynie
niebezpieczne
fragmenty
ulic – zakręty, podjazdy. Sypa-

CZYŻOWICE

W razie uwag co do odśnieżania należy kontaktować
się z wykonawcami, bądź
sołtysami poszczególnych
sołectw. Można też kontaktować się z urzędem gminy
pod nr 32 4513056 wew. 39
lub 783 600 666 – osoba do
kontaktu to Władysław Sikorski.
FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

GODÓW
Zakup 200 ton soli drogowej będzie kosztował gminę
60 tys. zł. Za odśnieżanie
dróg w Gołkowicach, Godowie i Skrbeńsku odpowiedzialna będzie ﬁrma Halfar
z Jastrzębia. Za Skrzyszów
i Łaziska odpowiadać będzie Justyna Michniewicz,
za Krostoszowice i Podbucze Bernard Barchański. W
razie uwag należy kontaktować się z sołtysami – Godowa Henrykiem Olejokiem
– 32 4765218, Gołkowic Piotrem Wrodarczykiem – 32
4727460, Krostoszowic Erwinem Szkatułą – 32 4726573,
Łazisk Zdzisławem Widenką
32 4766629 , Podbucza Zytą
Wroną – 32 4726072, Skrbeńska Franciszkiem Moczałą 32
4727276 i Skrzyszowa Henrykiem Holeszem 32 4726310.

niem dróg zajmie się brygada
gospodarcza gminy, która ma
do dyspozycji własne ciągniki i piaskarki (w grudniu traﬁł
tu nowy egzemplarz). Ogólnie
drogi gminne utrzymywane
będą na biało.
Za odśnieżanie Lubomi i
Grabówki odpowiadać będzie Przedsiębiorstwo Józefa
Sławika. Drogi gminne w pozostałych miejscowościach
odśnieży PPHU Karo Jolanta
Klimanek. Osoby chcące zgłosić uwagi proszone są o kon-

takt z kierownikiem referatu
gospodarki komunalnej Bogdanem Burkiem, tel. 32 4516
128 wew. 26 lub 66715009.
GORZYCE
Gmina planuje wykorzystać
około 100 ton soli. To oznacza,
że sypać nią będzie głównie w
miejscach niebezpiecznych,
na zakrętach, podjazdach i
skrzyżowaniach. W pozostałych miejscach drogi posypywane będą kruszywem.
Za zimowe utrzymanie dróg

– Ochotnicy do akcji pojadą lekką ciężarówką

gminnych
odpowiedzialni
będą zewnętrzni wykonawcy
wybrani w przetargu. Za drogi w Turzy odpowiadać będzie
PPUH „Raft” Rafał Tomiczek,
za Bluszczów i Odrę SKR Gorzyce, za Gorzyczki również
SKR Gorzyce, za Uchylsko i
Olzę Machnik Rafał, za Osiny i Bełsznicę SKR Gorzyce,
za Czyżowice FHU Grzegorz
Kacprzak, za Rogów Karol
Zgrzendek oraz za Gorzyce
i Kolonię Fryderyk Jerzy Bażan.

GODÓW

MSZANA
Do odśnieżania zgłosiło się
5 ﬁrm, z których wybrano
trzy, dla każdego sołectwa po
jednej. I tak, drogi w Mszanie
będzie odśnieżała Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Wodzisławia, w Połomi – ﬁrma
„Strada” z Jastrzębia, zaś w
Gogołowej – Spółdzielnia
Kółek Rolniczych z Mszany.
Nowością będzie wyposażenie wszystkich maszyn
w system GPS, który będzie
informował o godzinach
czasu pracy danej maszyny.
Można też będzie sprawdzić,
w jakim miejscu, w danej
chwili maszyna się znajduje i ile kilometrów przejechała. Koszt zamontowania

jednego urządzenia to 80 zł
miesięcznie. W system GPS
zostanie wyposażonych 6
maszyn. – Idziemy w kierunku oszczędności – mówi
wójt Mirosław Szymanek.
– Szacujemy, że dzięki zastosowaniu GPS-u różnica w
kosztach odśnieżania może
wynieść nawet 30 proc. w
stosunku do roku ubiegłego.
Telefony alarmowe: Mszana
– SKR Wodzisław – (32) 456
24 12, 695 401 334, 691 852
499, 692 560 584, 724 509
575. Połomia – „Strada” Jastrzębie-Zdrój – 502 126 252,
507 134 616. Gogołowa: SKR
Mszana – (32) 476 04 17, 502
603 915, 883 328 737.
MARKLOWICE
Tutaj drogi odśnieżane
będą przez dwie ﬁrmy:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Antoniego Rducha z
Połomi i miejscową ﬁrmę
Tadeusza Marcola. W sprawach zimowego utrzymania
dróg należy dzwonić pod nr
tel. 602 621 824 lub 605 155
012.
(art., abs)

– Zmiany w planie inwestycyjnym gminy

FOT. OSP CZYŻOWICE

Strażacy z Czyżowic mają nowy wóz Za dwa lata ruszy budowa

Nowy wóz czyżowickich ochotników. Na zdjęciu Zbigniew
Mucha, wiceprezes OSP w Czyżowicach (z lewej) i prezes
Grzegorz Student

Kluczyki do nowego forda
transita strażacy odebrali 20
października w Częstochowie.
– Specyﬁkasłużbycorazwyraźniej się zmienia. 80 procent
naszych interwencji dotyczy
nie pożarów, ale takich zda-

rzeń jak wypadki, usuwanie
złamanych drzew i konarów,
interwencje w sprawie zwierząt czy owadów. A do takich
działań można wyjechać lekkim wozem, który ma na swoim pokładzie odpowiednie
wyposażenie. Poza tym w na-

szym bojowym starze nie było
już miejsca na sprzęt – tłumaczy Grzegorz Student, prezes
PSP w Czyżowicach.
Nowy ford wyposażony jest
w pompy, odszlamiacze, piłę
spalinową. Czeka na doposażenie w sprzęt ratownictwa
technicznego czyli m.in. w
nożyce-rozpieraki, niezbędne
w działaniach ratowniczych,
dotyczących wypadków drogowych. – Chcemy złożyć
wniosek o doﬁnansowanie
na zakup takiego sprzętu. Jego
koszt to około 30 tys. zł. Liczymy, że wiosną sprawa będzie
już jasna – wyjaśnia Student.
Wniosek traﬁdowojewódzkiego oddziału Związku OSP RP.
Warte 145 tys. zł auto strażacy zakupili również dzięki
doﬁnansowaniu z wojewódzkiego oddziału Związku OSP
RP, a także z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Większość środków przekazał
urząd gminy, który sﬁnansował 55 proc. kosztów zakupu.
(art)

sali gimnastycznej i przedszkola

Przedszkole z salą gimnastyczną będzie priorytetem
inwestycyjnym na najbliższe lata w Godowie. Zostanie
wybudowane obok szkoły
podstawowej w Godowie,
zamiast niedoszłej hali widowiskowo–sportowej, której budowa rozpoczęła się i
zakończyła w 2006 r. Wykonano jedynie fundamenty.
Przez lata nie było środków
na wybudowanie dużego
obiektu. Władze gminy starały się pozyskać środki zewnętrzne, ale nic z tego nie
wychodziło. Inna sprawa, że
wójt Godowa wraz z radnymi nie byli przekonani co do
konieczności posiadania na
terenie gminy dużej hali. Dlatego wójt zlecił opracowanie
koncepcji, zakładającej wykorzystanie gotowych już
fundamentów do budowy
zwykłej sali gimnastycznej
wraz z przedszkolem. Pozytywnie przyjęli ją radni.
Wstępnie koszty takiej inwe-

stycji wyceniono na 5 mln
zł. Budowa miała ruszyć dopiero w 2015 r. Teraz władze
gminy zmieniły zdanie. Budowa sali i przedszkola będzie jednym z priorytetów
na najbliższe lata. Taką możliwość przewidywaliśmy już
przed tygodniem. Wójt Godowa potwierdził ją 17 listopada na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Bo nie spełniamy wymogów bezpieczeństwa
– W przyszłym roku wykonamy projekt inwestycji, a w
latach 2013 i 2014 przystąpimy do jej realizacji – zapowiedział Mariusz Adamczyk.
Jak wyjaśnia, do zmiany zdania nakłoniły go pojawiające
się problemy z obecnym
przedszkolem w Godowie.
– Znajduje się ono w starym
budynku i mamy coraz większe problemy ze spełnieniem
wyśrubowanych warunków

bezpieczeństwa, chociażby
przeciwpożarowych. Musielibyśmy zainwestować spore
środki w gruntowny remont
placówki. Skoro jednak zdecydowaliśmy, że chcemy w
przyszłości budować salę z
przedszkolem to nie byłoby
celowe pchanie środków w
remont starego przedszkola,
tylko zainwestowanie ich w
tamtą inwestycję – tłumaczy
Adamczyk.
Inne zadania nieco
później
Decyzja ta oznacza, że odsunięta w czasie zostanie
rozbudowa przedszkola w
Skrzyszowie. Placówka ma
zostać powiększona tak, by
było w niej miejsce dla dwóch
dodatkowych oddziałów. Ta
inwestycja zostanie zrealizowana w 2015 lub 2016 roku.
W 2013 gmina planuje wyremontowanie świetlicy na
Podbuczu, a w 2014 remont
remizy w Łaziskach.
(art)

„Silesianka” za najlepiej udokumentowany projekt unĳny
MARKLOWICE Podczas
listopadowej Gali Funduszów
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, jaka odbyła się w
Bieńkowicach, Marklowice
zostały nagrodzone pierw-

szym miejscem w kategorii:
„najbogatsza dokumentacja
potwierdzająca realizację każdego działania w ramach mikroprojektu”.
W ramach mikroprojektów

Marklowice, wspólnie z partnerską gminą Stonava w Czechach, zorganizowały dwie
imprezy. – Były to spotkania
poświęcone polsko-czeskim
tradycjom wielkanocnym i

górniczym – mówi Czesława
Somerlik z Urzędu Gminy w
Marklowicach. Z obu imprez
gmina zgromadziła bogatą dokumentację zdjęciową, która
została doceniona przez ko-

misję oceniającą projekty.
Oprócz statuetki „Silesianki”
Marklowice otrzymały także
wyróżnienie za największą
wartość środków pozyskanych z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w
przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Brano pod uwagę projekty zakończone do 31
grudnia 2010 roku.
(abs)
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TURZA

– Kamery przy drodze i w kościele

Dzięki kamerze obejrzysz mszę
i dowiesz się jaka jest pogoda
Msza przez internet
Lokalni informatycy zajmują się m.in. rozsyłaniem
obrazu z zainstalowanych
przez siebie kamer do dowolnej liczby odbiorców. Na razie ﬁrma ma cztery kamery.
Dwie z nich umieszczone są
przy drodze krajowej nr 78 w
Turzy (ul. Bogumińska). Jedna
od dwóch lat wisi w Kościele
Chrystusa Króla w Czyżowicach. Najnowszą zamontowano kilka tygodni temu w
sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej w Turzy. Kamery z
kościołów umożliwiają śledzenie mszy świętych. Przesyłają
nawet dźwięk. – Zainstalowaliśmy je przy aprobacie pro-

FOT. ARTUR MARCISZ

Za obsługę jednej kamery
gmina płaciłaby 200-300 zł
miesięcznie. – W zamian zapewniamy monitoring z tygodniowym zapisem materiału
– tłumaczy Marek Kurkowski
z ﬁrmy iT–Ti.

W naszym regionie przybywa kamer, z których obraz może obejrzeć każdy
użytkownik internetu.
Kilka miesięcy temu pisaliśmy o ﬁrmie ze Skrzyszowa,
która planuje uruchomienie
tzw. monitoringu obywatelskiego. W podobnym kierunku zmierza coraz więcej ﬁrm
informatycznych. Przyznają,
że traktują to jako sposób na
reklamę, ale też wierzą, że
przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Niewykluczone, że z ich usług
coraz chętniej korzystać
będą samorządy. Tak jak w
przypadku Gorzyc, które zastanawiają się nad dzierżawą
monitoringu od jednej z ﬁrm
teleinformatycznych z Turzy.
– Firma ta dostarczyłaby kamery i prowadziła zapis. My
płacilibyśmy za koszt obsługi
systemu – tłumaczył kilka tygodni temu ideę współpracy
Piotr Oślizło, wójt Gorzyc.

Grzegorz Włoch podkreśla, że obraz z kamer może obejrzeć każdy użytkownik internetu

boszczów z myślą głównie
o osobach starszych, które
nie mogą pójść do kościoła.
Dziś niemal każdy wnuczek
czy wnuczka ma komputer
czy laptopa, którego może na
czas mszy uruchomić babci

czy dziadkowi. Zakładamy
więc, że usługa jest przydatna – mówi Grzegorz Włoch
z iT–Ti. Obraz z kościelnych
kamer jest czysty, dźwięk wyraźny. Bez problemu można
przeżywać mszę świętą.

Wójt dementuje plotki na temat solarów
GODÓW Nie ma jeszcze

unijnego. Gmina złożyła do
urzędu marszałkowskiego odpowiedni wniosek. Dostał on
pozytywną ocenę formalną,
ale wciąż nie wiadomo czy
gmina uzyska doﬁnansowanie, od którego uzależnione
jest czy program instalacji kolektorów będzie realizowany.
– Wśród naszych mieszkańców pojawiają się plotki, że
nie otrzymaliśmy tej dotacji.

rozstrzygnięcia w sprawie
programu instalacji kolektorów słonecznych na terenie
gminy Godów.
Do programu zgłosiło się kilkaset osób, przyciągniętych
atrakcyjnymi warunkami.
Wkład własny mieszkańca
to jedynie 15 procent wartości inwestycji, reszta ma pochodzić z doﬁnansowania

skania doﬁnansowania będzie realizowany w gminie.
– Funkcjonuje wiele innych
programów, doﬁnansowanych chociażby przez banki.
Firmy które w nich uczestniczą wiedzą, że na naszym
terenie jest spore zainteresowanie kolektorami. Ale z naszym programem nie mają
one nic wspólnego – podkreśla wójt.
(art)

Pękło pobocze
– droga zamknięta

– Będzie uchwała intencyjna w sprawie zmiany nazwy węzła przy A1

ZDJ. UG MSZANA

GODÓW

Nie jest to prawdą. Rozstrzygnięcie urzędu marszałkowskiego zapadnie najwcześniej
pod koniec roku – mówi
wójt.
Przy okazji Adamczyk
przypomina, że przedstawiciele ﬁrm, którzy odwiedzają
ostatnio mieszkańców gminy oferując kolektory, nie
są związani z programem
unijnym, który w razie uzy-

Dane meteo razem
z obrazem
Na jednej z kamer zainstalowanej przy ulicy
Bogumińskiej w Turzy, obserwujących ruch na DK
78 wyświetlane są również

dane
meteorologiczne.
– Mamy w Turzy własną
stację meteo, dzięki której
dane są aktualizowane co
10 minut – podkreśla Włoch.
Na obrazie wyświetlane są:
temperatura
powietrza,
prędkość wiatru, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Obraz z kamer można
oglądać na stronie internetowej ﬁrmy. Nie jest nagrywany, za wyjątkiem jednej
umieszczonej na siedzibie
ﬁrmy. Kolejne kamery i stacja meteo zostaną być może
zainstalowane w Czyżowicach i w innych miejscowościach. – Nie ukrywam, że
jest to dla nas pewna forma
reklamy. Ale też wierzymy,
że przyczyniają się one do
poprawy bezpieczeństwa.
Ludzie zupełnie inaczej zachowują się, chociażby na
drodze, wiedząc, że mogą
być obserwowani – mówi
Włoch.
(art)

Wraca sprawa nazewnictwa węzła autostradowego w
Łaziskach. Mimo, iż wydaje
się rozstrzygnięta radni nie
rezygnują z tego, by nazwa
węzła Gorzyce została zmieniona na taką, która kojarzy
się z gminą Godów.
Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przysłał do
Urzędu Gminy w Godowie
pismo w sprawie nazewnictwa węzła przy A1 w Łaziskach. – Oddział nie widzi
możliwości zmiany jego
nazwy – czytamy w piśmie,
które jest odpowiedzią na
wcześniejszą interwencję
radnych. – Będziemy mieć

FOT. ARTUR MARCISZ

Nie zgadzają się
na kawałek Gorzyc w Godowie

Jan Szczeponek (w środku) uważa, że gmina nie powinna
odpuszczać walki w sprawie zmiany nazwy węzła w Łaziskach

kawałek Gorzyc w gminie
Godów, albo kawałek Łazisk
w Gorzycach – ironizuje radny Stanisław Tatarczyk.

GDDKiA argumentuje, że
za nazwą Gorzyce przemawiają fakty historyczne oraz
to, że przez Gorzyce prze-

Ul. Wolności w Połomi została otwarta zaledwie miesiąc temu

biega alternatywna droga
dojazdowa z autostrady do
granicy państwa. Radni
uważają taką argumentację za bzdurną. – Skoro się
z tym nie zgadzamy, to warto w dalszym ciągu pisać
do GDDKiA, by wzięła pod
uwagę nasze argumenty
– uważa Jan Szczeponek. –
Jeśli mamy wysyłać kolejne
pismo, to niech rada podejmie uchwałę intencyjną w
tej sprawie, by podkreślić jej
rangę – zawnioskował Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. Uchwała taka zostanie
podjęta na najbliższej sesji.
(art)

POŁOMIA Zaledwie miesiąc cieszyli się kierowcy z
nowo otwartej po remoncie
ulicy Wolności w Połomi.
Droga znów jest zamknięta
po tym, jak w wyniku wstrząsu górotworu w poboczu powstała duża szczelina. W
miejscu pęknięcia prowadzone są odwierty, które mają

określić zakres szkód.
Nie wiadomo jak długo droga będzie zamknięta.
Na razie samochody do 3,5
tony i autobusy będą musiały jeździć objazdem przez
ul. Centralną i Szkolną w
Połomi, zaś pozostali przez
Jastrzębie i Gogołową.
(abs)

PROMOCJA

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

14 oświata

Szkoła specjalna
z kolejnym wyróżnieniem
Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu,
jako jedyna placówka
oświatowa, został wyróżniony w prestiżowym konkursie zorganizowanym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na najlepszy ośrodek edukacji ekologicznej
w województwie śląskim.
W poniedziałek 14 listopada, podczas uroczystej
gali w Katowicach, Beata
Rączka, dyrektor placówki
odebrała okolicznościowy
dyplom i czek na kwotę 10
tys. zł.
Najlepsze placówki edukacji ekologicznej wybrano spośród 24 podmiotów
zgłoszonych do konkursu.

FOT. TOMASZ RAUDNER

– Odebrali 10 tysięcy nagrody za działania proekologiczne

Franciszek Nieć z nagrodzonymi podopiecznymi

Młodzi plastycy z sukcesem
na międzynarodowym konkursie
RYDUŁTOWY Brązowy medal zdobyła Barbara Stokłosa,
podopieczna Państwowego Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego Seniora podczas 24. Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego Bohúnova paleta w Bielsku-Białej.
Młoda artystka została doceniona za pracę w technice suchorytu, przedstawiającą portret dwójki dzieci. Wyróżnienia
otrzymały Zuzanna Wolny za linoryt Portret w turbanie i Paulina Krajczok za linoryt barwny fragment postaci. Prace zostały wykonane w pracowni graﬁki dr. Franciszka Niecia. Na
konkurs wpłynęło około 2000 prac.
(tora)
Beata Rączka, dyrektor placówki odebrała okolicznościowy dyplom i czek na kwotę 10 tys. zł

Szkoła z Wodzisławia zgłosiła do konkursu projekt
„Dbam o zwierzynę, szanuję rośliny. Ekologia – moje
hobby”, który realizowany
był w szkole od kwietnia

do czerwca tego roku. W
ramach projektu uczniowie
wzięli udział m.in. w warsztatach technicznych. Pojechali również na wycieczkę
do Ogrodu Zoologicznego

FOT. TOMASZ RAUDNER

Julia Biały (z prawej), Barbara Laszczyńska, dyrektor biblioteki i
Honorata Sordyl, prezes Zwrotki

Przedszkolaki wyszły na ulicę,
by uczyć dorosłych

(red)

Nastoletnia poetka rozdawała autografy
RYDUŁTOWY 13-letnia
Julia Biały z Raciborza, odnosząca pierwsze sukcesy
poetka, była gościem Rydułtowskiej Grupy Literackiej
Zwrotka. Spotkanie z autorką
wydanego niedawno tomiku
„to co jest” odbyło się 3 listopada w bibliotece. Rozpoczęło się pokazem najnowszych
artystycznych zdjęć Julii. Tło
muzyczne stworzył 18-letni
Dominik Biały, brat Julki.
W świat tekstów tomiku „to
co jest” wprowadziły gości
uczennice klasy II d Liceum
w Rydułtowach, Olimpia
Malina i Patrycja Mirowska, przygotowane pod kierunkiem Krystyny Francuz.
Przedstawiły 8 utworów Julii w czarującej scence „damsko-męskiej”, nagrodzonej
gromkimi brawami. Jeden z

WODZISŁAW – Maluchy z Kokoszyc przekonywały, że nie warto palić śmieci

w Chorzowie, a zwieńczeniem projektu była organizacja „Zielonego Pikniku”
dla wszystkich uczniów
szkoły i ich rodziców.

niepublikowanych jeszcze
wierszy „Dobranocka Ciszy”
oraz mający już swoich fanów tekst „Harmonia z samą
sobą” zinterpretowała prowadząca i organizatorka tej
części wieczorku Sonia Gembalczyk z Centrum Edukacji i
Rozwoju Dziecka Kolorowo.
Na zakończenie wystąpili w
brawurowym duecie młodzi
tancerze – Julia Kopka i Karol Kacprzak.
W pierwszej części wieczoru
swoje utwory przedstawili
członkowie Zwrotki – Honorata Sordyl, Kornelia Kukla,
Andrzej Bizoń, Jerzy Buczyński oraz Leszek Sobeczko.
– Były to wiersze przeróżne,
jak jesienne liście i jak różni
są ich autorzy – mówiła Honorata Sodryl.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

WODZISŁAW
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Dzieci wyposażone były w transparenty i ekologiczne eksponaty
W poniedziałek 14 listopada przedszkolaki z Kokoszyc wzięły
udział w happeningu „To nie krasnoludki palą śmieci” w ramach akcji „Czyste powietrze wokół nas”. – W tym roku nasi
podopieczni ponownie przeszli ulicami miasta. Byli ubrani w
stroje wykonane ze śmieci. Nieśli transparenty nawołujące
dorosłych do tego, by nie palić śmieci – mówi Ewa Sosna z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu.
To nie pierwsza tego typu akcja Przedszkola z Kokoszyc. Placówka posiada już Certyﬁkat Kubusiowych Przyjaciół Natury
przyznany przez TYMBARK. Dzieci wiedzą co to eko-śmieci,
jak oszczędzać wodę i energię czy segregować śmieci. Teraz
przekonują do tego dorosłych. Niestety u wielu z nich z wiedzą na temat działań proekologicznych jest kiepsko.
(red)

Wirtualne spotkanie w podstawówce

(tora)

GORZYCE W poniedziałek 14 listopada w Wiejskim
Domu Kultury w Czyżowicach podsumowano III
Cyberkonkurs Antyuzależnieniowy.
Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Zerwij
uzależnienia nić – zacznij
normalnie żyć”. Uczestnicy konkursu musieli
przygotować spot, którego
wiodącym tematem była
szeroko rozumiana proﬁlaktyka uzależnień. Film
można było nagrać wszelkimi dostępnymi rejestratorami. Spośród nadesłanych
ﬁlmów jury złożone z pra-

cowników WDK-u uznało, że I miejsce w kategorii
szkół podstawowych należy
się Martynie Bugli i Patrycji
Juzek z klasy Va SP nr 1 w
Gorzycach. Z kolei w kategorii gimnazjów I miejsce
przyznano
Maksymilianowi Dominowi, uczniowi klasy I Gimnazjum w
Rogowie. II miejsce wśród
gimnazjalistów przyznano
Judycie Bielaczek i Bartoszowi Bielaczek z klasy III
Gimnazjum w Rogowie, zaś
III miejsce w kategorii gimnazja przyznano Michałowi
Fibicowi, Mateuszowi Glencowi, Jarosławowi Graczy-

kowi i Łukaszowi Kubicy z
klasy II Gimnazjum w Rogowie.
Laureaci otrzymali w nagrodę bony do zrealizowania
w sklepie komputerowym.
Podsumowanie konkursu
uświetnił spektakl o tematyce proﬁlaktycznej w wykonaniu zespołu uczniów
SP w Rogowie. Spektakl
„Zaczarowane jabłuszko”,
który powstał pod okiem Justyny Stokłosy został wyróżniony III miejscem podczas
tegorocznego
Przeglądu
Małych Form Teatralnych w
rybnickich Boguszowicach.
Po spektaklu wyświetlono

prezentację „Żyj zdrowo
– bądź sobą” przygotowaną
przez Alinę Tekieli–Łuskę.
Na koniec zaprezentowano zebranym nagrodzone
ﬁlmy w tegorocznej edycji
Cyberkonkursu.
Organizatorem konkursu
były Wiejski Dom Kultury w
Czyżowicach oraz Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Gminy w
Gorzycach, które wespół z
Urzędem Gminy w Gorzycach wsparły ﬁnansowo organizację konkursu.
(red.)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Uczniowie z Rogowa zdominowali cyberkonkurs

WODZISŁAW Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej w ramach programu Comenius. Wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii, Słowacji
i Islandii realizują projekt e-magazin. Głównym celem jest
stworzenie internetowej publikacji, w której zostaną zaprezentowane informacje na temat regionu, miasta i szkoły
każdego z uczestników projektu. Wideokonferencja zorganizowana pod koniec października była jednym z elementów
wspólnych działań.
(red)

oświata 15
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Konkurs piosenki obcojęzycznej

FOT. TOMASZ RAUDNER

POWIAT Aneta Tront z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Rydułtowach wygrała IV Powiatowy Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej „Cantemus”.
Konkurs, w którym udział wzięło 41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wodzisławskiego odbył się 10 listopada
w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. – Jego
ideą jest popularyzacja uczenia się języków obcych oraz promowanie piosenki jako jednej z form nauki – wyjaśnia Sylwia
Bańczyk, organizatorka z ramienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie.
Młodzież zaprezentowała utwory w języku angielskim, francuskim i włoskim. Pierwsze miejsce zajęła Aneta Tront z ZSP
nr 1 w Rydułtowach, druga była Justyna Adamczyk z Zespołu
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu, trzecia
Justyna Wiewióra z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu.
Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języków obcych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śl. w Radlinie przy współpracy wodzisławskiego starostwa.
(red)
Przedszkolaki uwielbiają zabawę z netbookami

PSZÓW Przedszkole Pu-

bliczne nr 3 ma się czym
pochwalić. Dzieci z grupy
integracyjnej bawią się i uczą
przy pomocy nowoczesnych
netbooków z programami i
grami edukacyjnymi. To jedyne przedszkole w naszym
województwie, które zdecydowało się zaopatrzyć podopiecznych w małe laptopy.
I to nie wydając ani grosza z
kieszeni miasta. Przedszkole nr 3 kupiło sprzęt dzięki
zdobyciu 600 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu
mającego zapewnić równy

start dzieciom zdrowym i
niepełnosprawnym.

i terapeutę. Oprócz sprzętu
dla dzieci przedszkole kupiło laptop ze specjalistycznym
oprogramowaniem dla logopedy, rzutnik i projektor.

Zatrudnili fachowców
Projekt potrwa do czerwca
2013 r. i praktycznie w tym
czasie w pełni ﬁnansuje grupę integracyjną. – Miasto nie
wydaje pieniędzy na tę grupę
– mówi Irena Pierchała, dyrektor Przedszkola nr 3. W
ramach projektu przedszkole
zatrudniło dwie nauczycielki
do stałej opieki nad dziećmi,
informatyka, logopedę, pediatrę, specjalistę od gimnastyki
korekcyjnej, muzykoterapii,
wychowania przez sztukę

Jesteśmy zszokowani
Dzieci mają zajęcia z netbookami dwa razy w tygodniu.
Rozwijają zdolności logicznego myślenia i sprawność
manualną poprzez obsługę
myszki. – W grupie mamy
dwoje dzieci autystycznych,
żyjących w swoim świecie.
Jesteśmy zszokowani i zaskoczeni tym, jak one opanowały
pracę na laptopie. Nie wiemy,

z czego to wynika, że są tak
zaangażowane, że tak pilnie,
z oddaniem wypełniają polecenia w grach edukacyjnych
– mówi dyrektor. W planach
są wspólne zajęcia dzieci z
rodzicami.
Jeszcze kilka miesięcy
temu nie wyglądało wszystko tak różowo. Urząd Marszałkowski w Katowicach
negatywnie ocenił projekt.
– Zrobiliśmy porządne odwołanie i tym razem nasz
wniosek został pozytywnie
oceniony i zakwaliﬁkowany
do doﬁnansowania – mówi
dyrektor.
(tora)

Stowarzyszenie Fotobalans organizuje bezpłatne warsztaty
historyczno-fotograﬁczne w
ramach zadania doﬁnansowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt
obejmuje 7 spotkań, które
odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia Fotobalans w Wodzisławiu,
w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Bogumińskiej 4B.
Rozpoczęcie warsztatów –
22 listopada o godz. 17.15.
Warsztaty poza nauką
obsługi aparatu fotograﬁcznego oraz cyfrową
obróbką zdjęć, dostarczą

uczestnikom również wiedzy historycznej związanej
z walkami powstańczymi.
– Zajęcia charakteryzują się
innowacyjnymi metodami
nauczania – mówi Dawid
Lach, wiceprezes stowarzyszenia Fotobalans. Głównym punktem warsztatów
jest inscenizacja bitwy powstańczej,
prowadzona
przez Stowarzyszenie Powstaniec Śląski. Podsumowaniem projektu będzie
wystawa zdjęć wykonanych
przez uczestników.
(raj)

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

WODZISŁAW

WODZISŁAW W Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej zobaczyć można fantastyczną wystawę w dosłownym rozumieniu tego słowa.
Jest ona dostępna jeszcze do
końca listopada. ZwiedzająNa wystawie prezentowane są także cy natkną się tutaj m.in. na
postacie związane z kultura japońską bohaterów Władcy Pierścienia, Gwiezdnych Wojen oraz
historii traktujących o japońskich samurajach. Na wystawie
zgromadzono plakaty, książki, gazety, stroje, broń i zabawki.
Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów
Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi – Takeda”.
(red)

WODZISŁAW – Zajęcia w ramach „Kreatywnej Krainy Malucha” cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem

Warsztaty dla rodziców
i ich pociech robią furorę
Wszystkich, z pomysłodawcami na czele, zaskoczyło
ogromne zainteresowanie
zajęciami pn. „Kreatywna
Kraina Malucha”. Już po
miesiącu pracy utworzyły
się 2 grupy dzieci, a trzecia czeka w kolejce na
otwarcie. Zajęcia prowadzą: Edyta Krysiak i Iza Sobota. Pierwsza z pań jest
etnologiem i przyszłym
magistrem pedagogiki ze
specjalizacją „animacja
społeczno-kulturalna”.
Druga jest pomysłodaw- Dzieciaki na zajęciach czują się świetnie
czynią warsztatów. To animatorka z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kulturze z
dziećmi i młodzieżą. Z czasem pojawił się pomysł stworzenia
grupy dla najmłodszych. Wielu rodziców wykazało zainteresowanie tematem. O ile nieco starsze dzieci korzystają z
przedszkola czy szkoły, o tyle dwulatki mają utrudniony dostęp do tego typu zajęć. Stąd Kreatywna Kraina Malucha. Na
warsztatach dzieci uczą się piosenek, wierszyków, wyliczanek, rymowanek, itp. Są to zajęcia bardzo urozmaicone. To
plastyka połączona z tańcem, ruchem i śpiewem.
W warsztatach biorą udział rodzice. Uczą się kreatywnej zabawy z dziećmi. – Uważam, że zajęcia są doskonałą propozycją nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Moja córeczka
jest spokojniejsza i bardziej towarzyska. Mimo, że spotkania
odbywają się od miesiąca, ja już widzę efekty. Moja córka
ma lepszy kontakt z rówieśnikami, chętnie bawi się z innymi
dziećmi. Jako rodzic widzę, że można jej łatwiej wiele rzeczy
wytłumaczyć, szybciej się uczy, jest coraz bardziej cierpliwa,
spokojnie czeka na swoją kolej, kiedy musi dzielić się uwagą z
innymi – mówi Danuta Kowalczyk, mama 3-letniej Emilki.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek miesiąca i trwają godzinę.
(red)
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Warsztaty
fotograﬁczne
pod ostrzałem

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Przedszkolaki uczą się
i bawią na netbookach

Lord Vader
i samuraje

Głównym punktem warsztatów jest inscenizacja bitwy
powstańczej, prowadzona przez Stowarzyszenie Powstaniec
Śląski

16 zapowiedzi
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29.11. godz. 20.15

25-26.11. godz. 17.00

25-26.11. godz. 19.10

SZUKAJĄC ERYKA

INKARNACJA

DOM SNÓW

Przerastają Cię życiowe problemy? Ten ﬁlm jest dla ciebie!
Poddaj się niezwykłej terapii. Masz więcej rozwiązań niż ci się
wydaje. Przepełniona błyskotliwym humorem, optymistyczna
historia cierpiącego na depresję listonosza Erica Bishopa, zagorzałego kibica piłki nożnej.

Cara Jessup jest uznanym lekarzem
psychiatrą, specjalistką w dziedzinie rozpoznawania syndromu osobowości mnogiej. W swojej praktyce lekarskiej spotyka
się z przypadkiem chorego psychicznie
pacjenta – przestępcy.

WYSTAWA OFFO 2011

ANDRZEJKI TUŻ, TUŻ

listopad, Olza
W galerii Na Sali Wiejskiego Domu Kultury w Olzie można oglądać wystawę fotograﬁi Barbary Panek-Sarnowskiej, artystki
związanej z fotograﬁą otworkową od wielu lat. Galeria otwarta
jest w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do
piątku w godz. od 10.00 do 18.00.

26, 30 listopada, Mszana
26 listopada w Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Połomi odbędzie się zabawa andrzejkowa. Początek o godz. 18.00. Maluchy
swoje andrzejki będą miały 30 listopada, w domu kultury w Mszanie. Zabawa rozpocznie się o godz. 14.00 i potrwa do 19.00.

KAŻDY MOŻE ZROBIĆ SZOPKĘ

(abs)

(art)

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

MĘŻCZYŹNI W SANATORIUM
23 listopada, Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks będzie można zobaczyć spektakl Andropauza. Męska rzecz. To najnowsza komedia
Jana Jakuba Należytego. Opowiada o pięciu nieznanych sobie
mężczyznach, którzy spotykają się w sanatorium. Bilety na spektakl kosztują 70 zł. Można je kupić w RCK Feniks.
(tora)

Z KLUBEM PODRÓŻNIKA DO CHIN
Czyżowice, 24 listopada
Wiejski Dom Kultury zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Klub
Podróżnika”. Tym razem tematem przewodnim spotkania będzie
„Kraj Środka” czyli Chiny, o których opowie Gerard Lenczyk. Początek spotkania o godz. 18.00 w WDK.
(art)

ALTERNATYWNA PŁYWALNIA
25 listopada, Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks szykuje się kolejna
Pływalnia Artystyczna. Wieczór ze sztuką alternatywną. Start
o godz. 19.00. W programie ﬁnisaż wystawy Grzegorza Pytla i
monodram „Musimy mieć dobre życie” w wykonaniu Aleksandry
Tabor. Wstęp wolny.

Do 30 listopada
Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w świątecznym konkursie. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: do 6 lat – prace plastyczne wykonane w dowolnej technice
płaskiej, od 7 do 10 lat – prace literackie. Każdy uczestnik może
przedstawić jeden list w formacie A-4. Prace należy składać (można przesyłać pocztą) w Galerii Provincja i Tygiel Rozmaitości, ul.
Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. w godz. 9.00 - 17.00. Termin
mija 30 listopada. Nagrodą główną są warsztaty artystyczne przeprowadzone we wspomnianej galerii, która jest patronem przedsięwzięcia. Więcej pod nr tel. 515288491.
(raj)

26 listopada
Tu będzie rządzić wysokie prezydium, „w sprawach piwnych
nigdy nieomylne”. 26 listopada, o godz. 17.00 w sali przy SP 1,
już po raz 19. rozpocznie ono „Gwarki marklowickie”. Podczas
imprezy rywalizować będą drużyny górników i maszynowców. W
przeciwieństwie do innych tego typu imprez, na Gwarki zaproszone są również białogłowy.
(abs)

CLOSTERKELLER JUŻ W SOBOTĘ

Do 9 grudnia, Olza
Wiejski Dom Kultury w Olzie oraz zespół Olzanki zapraszają do
udziału w wystawie szopek bożonarodzeniowych. Wykonają je
sami mieszkańcy, którzy wcześniej uczestniczyć mogą w warsztatach plastycznych i rękodzielniczych. Szopki można dostarczać
do 9 grudnia w WDK w Olzie. Każda z prac zgłoszona zostanie
do udziału w Międzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych. Wystawa rozpocznie się uroczystym wernisażem oraz
koncertem kolęd (18 grudnia, godz. 17.00). Szczegóły pod nr tel.
32 4511112.
(raj)

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Marklowice, 10-11 grudnia
Ozdoby bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, prace plastyczne
– m.in. takie atrakcje czekają na uczestników kiermaszu świątecznego, jaki planowany jest w sali sportowej SP nr 1 w Marklowicach. Impreza potrwa dwa dni, od 10 do 11 grudnia, będzie ją
można odwiedzić w godz. od 9.00 do 16.00.
(abs)

LEKCJE TAŃCA FLAMENCO
Listopad, Wodzisław
Wodzisławskie Centrum Kultury zaprasza na kurs tańca ﬂamenco. Zajęcia będą prowadzone przez dwie młode instruktorki, w
soboty w godzinach dopołudniowych. Data pierwszych zajęć będzie znana, kiedy zbierze się grupa. Można zapisywać się telefonicznie (32) 4554855 lub osobiście w sekretariacie WCK. Opłata
miesięczna: 80 zł za osobę.
(raj)

DAMIAN HOLECKI W WCK
27 listopada, Wodzisław
Na deskach Wodzisławskiego
Centrum Kultury wystąpi gwiazda muzyki biesiadnej Damian
Holecki. Początek koncertu o
godz. 18.00. Cena biletów 30 zł.
Telefoniczna rezerwacja biletów
32 4554855 lub osobiście w sekretariacie WCK w godz. 8.00
– 16.00.
(raj)

KŁOPOTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

(tora)

GWARKI MARKLOWICKIE

Mający na koncie szereg sukcesów wydawniczych Will Attenton wyprowadza się ze swoją rodziną z Nowego Jorku i zamieszkuje w malowniczym domu w Nowej Anglii. Gdy wraz z żoną Libby oraz dwiema
córkami zaczyna się już przyzwyczajać do nowego lokum, dowiadują
się, że zamordowano w nim poprzednią mieszkankę oraz jej dzieci. Podejrzewany o zbrodnię mąż i ojciec zabitych nadal żyje.

SPEKTAKL „POŚCIEL Z ADAMASZKU”
30 listopada, Pszów
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
z okazji andrzejek zaprasza na
spektakl „Pościel z adamaszku”.
W sztuce udział bierze Hanna Hołek – najzdolniejsza uczestniczka
programu telewizyjnego „Bitwa na
głosy”, realizowanego przez TVP2
w 2011 roku. Aktorsko towarzyszy
jej Mateusz Herba. Kierownictwo muzyczne sprawuje, a także
akompaniuje na instrumentach
klawiszowych Adam Drzewicki, jeden z najzdolniejszych aranżerów
– multiinstrumentalistów polskich.
Spektakl w swoim scenariuszu zawiera m.in. autorskie interpretacje
najpiękniejszych standardów kabaretowej piosenki polskiej. Start o
godz. 18.00. Bilety w cenie 15 zł już
w sprzedaży.
(tora)

MEGA MIKOŁAJKI Z WCK
26 listopada, Pszów
Do Pszowa zawita legendarny Closterkeller. Działający od 1988
roku zespół, którego liderką nieprzerwanie jest Anja Orthodox,
promuje właśnie najnowszą płytę „Bordeaux”. W MOK Pszów
fani usłyszą zarówno najnowsze nowe kompozycje jak i utwory,
które zapewniły grupie miejsce wśród klasyków polskiego rocka. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety kosztują 25 zł w
przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu.

5-6 grudnia, Wodzisław
Do końca listopada Wodzisławskie Centrum Kultury przyjmuje zamówienia na paczki mikołajkowe. Szczegóły pod nr tel. 32 455 48
55. Telefonicznie można również zarezerwować bilety w cenie 25 zł
na spektakl mikołajkowy Teatru Gry i Ludzie „Wolne wybory Mikołajkowe” 5 grudnia o godz. 16.00. Po spektaklu Mikołaj rozda prezenty. Natomiast 6 grudnia o godz. 16.00 rozpocznie się impreza
mikołajkowa na rynku. Animacje poprowadzą aktorzy Teatru Rondo z Rybnika. O godz. 18.00 spotkanie ze św. Mikołajem.

(tora)

(tora)

6 grudnia, Rydułtowy
Rydułtowskie Centrum Kultury Feniks zaprasza dzieci i rodziców
na przedstawienie interaktywne „Kłopoty świętego Mikołaja”.
Święty Mikołaj już powoli wyrusza z Laponii, by odwiedzić dzieci
z prezentami. Czy Elfowi Apsikowi i Reniferowi Rudolfowi uda się
zapobiec świątecznej katastroﬁe? Czy dzieci pomogą Mikołajowi
uratować święta i prezenty dotrą na czas? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy pofatygować się do RCK na godz. 17.30. Bilety
w cenie 5 zł dla dzieci i 7 zł dla dorosłych można już kupować
w RCK od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 oraz na
godzinę przed spektaklem w kasie teatru. Po przedstawieniu Mikołaj będzie wręczał dzieciom prezenty. Zainteresowani rodzice
powinni dostarczyć opisane paczki do 5 grudnia.
(tora)

FENIKS
23.11. godz. 20.00

„MAGIC PARIS 2”

Pokaz ﬁlmów krótkometrażowych w ramach DKF Wawel
25-27.11. godz. 19.00

„1920 BITWA WARSZAWSKA”

Warszawa, rok 1920. Ola jest aktorką warszawskiego teatru
rewiowego i narzeczoną Jana, lewicującego poety i kawalerzysty. Po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front, Jan postanawia
oświadczyć się Oli i natychmiast ożenić. Ślubu w kościele św.
Anny w Warszawie udziela młodym ksiądz Ignacy Skorupka.
Podczas walk Jan zostaje posądzony o sympatie komunistyczne i bolszewicką agitację. Sąd wojskowy skazuje go na karę
śmierci. Tymczasem Olę nachodzi w teatrze natrętny wielbiciel, kapitan żandarmerii Kostrzewa. Wkrótce Ola wstępuje
do Ochotniczej Legii Kobiet jako sanitariuszka i przygotowuje
się do obrony Warszawy. Wciąż ma nadzieję na odnalezienie
męża, po którym wszelki ślad zaginął… Wątek miłosny przeplata się z dramatycznymi wydarzeniami, których nie szczędzi
bohaterom historia.

uperbabcia
Ssupernagrody
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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.

EMILKA POLNIK, 6 LAT
KAMIL KRZEMIEŃ, 6 LAT

Grupa 6-latków z Przedszkola Publicznego nr 3 w Pszowie, nauczycielki Lucyna Kosik i (nieobecna na zdjęciu) Agnieszka Seidel

KAMIL JASITA, 6 LAT

– Mam 3 babcie.
To babcia Halina,
babcia Irka i babcia
Marysia. Kocham
babcie, pierwszą
bo robi zdrowe
obiady, spaghetti
i naleśniki. Pycha.
Babcię Marysię
kocham, bo mnie bardzo kocha i jest
dla mnie taka miła. Babcia Irka jest taka
fajna, puszcza mnie czasem na podwórko, bawimy się w chowanego, na
przykład się chowam na piaskownicą. I
jeszcze w berka się bawimy.

– Mam jedną
babcię, ale nie
wiem za bardzo jak się nazywa, mówię
do niej ukochana babcia.
Kocham ją bo
robi mi dobrą
jajecznicę i dobrą herbatkę. Nie za
bardzo się bawię z babcią. Bawię
się z bratem. Babcia mi opowiada
bajki, na telewizorze nie oglądamy bajek, bo coś się z nim stało. Z
babcią jest fajnie.

– mam babcię Krysię i babcię Halinkę.
Kocham je, bo bawią
się ze mną. Ta druga
gra ze mną w kukiełki. Polega na tym,
że o ile pól pojedzie
się więcej ten może
wygrać. Babcia wygrywa. Z babcią Krysią zbieramy kwiaty,
czasem idę na piknik. Kiedyś siedziałam na
łące i oglądałam gazetę i zabrałam zabawki. Babcia była w domu i jak przyszłam do
domu to bawiliśmy się.

Przedszkole Publiczne nr 14 w Wodzisławiu
Grupa „Sowy” wraz z wychowawczynią Barbarą Ferdyan-Tront
NIKOLA FOJCIK, 5 LAT
WIKTOR PYTLIK, 5 LAT

KAROLINKA BOBER, 5 LAT

Babcia Grażyna ma czarne włosy i
białą sukienkę, a
gotuje mi kiełbaskę i ziemniaczki.
Kupuje mi lizaka,
ale muszę poprosić. Babcia Erna
mieszka w Syryni. Włosy ma jasne, a spódniczkę
czarną. Też gotuje mi kiełbaskę i zupę
rosołową. Czasem do niej jeździmy,
ale wtedy nie robię nic, a chciałbym
żeby babcia bawiła się ze mną w berka i chowanego. Kocham obie babcie
za gotowanie.

Babcia Cila
ubiera czarne
getry i zieloną
bluzkę. Bawi
się ze mną w
chowanego i
szyje ubranka
dla lalek. Gotuje ziemniaki
i kotlecik, i rosołek. Do sklepu chodzimy i kupuje mi lizaka. Babcia
Ewa ma ﬁoletową spódniczkę w
kwiatki. Ma krótkie i czarne włosy.
Chodzimy na plac zabaw. Też gotuje mi rosołek i kurczaczka.

Babcia Hilda sztrykuje
mi skarpetki
i rękawiczki
z wełny. Ma
szare włosy
i sukienkę w
kwiatki. Bawię się na
górze, a babcia wtedy sztrykuje
na dole. Babcia Iza ma bordowe włosy i zieloną spódniczkę,
i szyje na maszynie. Uszyła mi
fartuszek. Bawimy się w berka i
babcia gotuje mi obiadki, najlepszy rosołek.

MILENA KACAŁA, 6 LAT

JULIA KUBICA, 6 LAT

Przedszkole Publiczne w Rogowie
Grupa 6-latków „Zaczarowane żabki” z wychowawczynią Aliną Mrozek

KINGA TOKARCZYK, 5 LAT

Uwielbiam
jak babcia
Dana zabiera mnie na
spacery do
parku. Tam
zbieramy
polne kwiaty, z których
babcia pomaga mi robić takie
fajne bukiety, które potem wręczam mojej mamie. Jak jestem u
babci w odwiedzinach, to wtedy
bawi się ona ze mną lalkami.

Niepamiętam jak na
imię ma
ta babcia,
o której
chcę opowiedzieć.
Ja mówię
na nią babunia. Jak ją odwiedzam to robimy dużo ciekawych rzeczy,
na przykład gramy w karty lub
chodzimy na spacery na plac
zabaw. A jak babcia do mnie
przyjeżdża to zawsze przywiezie mi coś fajnego.

Babcia Kazia robi
pyszne herbaty i
zabiera mnie ze
sobą do rogowskiego zoo, w
którym jest dużo
fajnych zwierząt.
No i ma w domu
takie pudełko ze
słodyczami, z którego mogę się poczęstować. Kocham też babcię Basię, bo
zawsze jak do niej przychodzę to ona
mnie do siebie przytula. Lubię chodzić
z nią do sklepu, bo zawsze kupi mi coś
słodkiego.

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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DODATE K

Kolejne wydanie

06.12.2011 r.
ZAMÓW REKLAMĘ
0606 698 903

 BUDOWNICTWO  ARCHITEKTURA  WNĘTRZA  OFERTY 

Im bliżej ziemi usytuowane są domy, tym niższe są prowadzące do nich schody. Jednak nawet wtedy, kiedy ich forma jest jedynie szczątkowa, budują charakter wejścia.
Warto również pod tym kątem przyjrzeć się projektowi swojego domu

Wejście do domu należy do
miejsc tzw. strefy pośredniej
znajdujących się na granicy
wnętrza domu i jego otoczenia. Odpowiednio ukształtowane pozwala na stopniowe
przejście z obcego świata do
przyjaznego i bezpiecznego
domu. Na schodach wejściowych – podobnie jak na
podeście, drzwiach, przedsionku – spoczywa więc
duża odpowiedzialność: to
od nich zależy, czy granicę tę
pokonamy łagodnie i z przyjemnością, czy z wysiłkiem i
trudem.
Wysokie,
ale do pokonania
W domu z piwnicą parter
jest wyniesiony wyżej niż w
niepodpiwniczonym, dlatego niezbędne są dość wysokie schody. Stają się wtedy
wyrazistym elementem elewacji wejściowej i wpływają
na odbiór domu. Jeśli okna i
drzwi pierwszej kondygnacji
są usytuowane zbyt wysoko
w stosunku do otaczającego je terenu, dom zdaje się
tracić skalę przyjazną człowiekowi. Wysokie schody
budzą sprzeczne uczucia
– z jednej strony informują,
że od drzwi dzieli nas duża
wysokość, z drugiej, że jest
ona możliwa do pokonania.

Odpowiednio ukształtowane mogą optycznie obniżyć
poziom parteru – najlepiej,
jeśli ich bieg jest usytuowany wzdłuż ściany budynku, a nie na wprost. Takie
rozwiązanie ma jeszcze dodatkową zaletę – zmniejsza
powierzchnię zabudowy, co
jest ważnym argumentem.
Nawet jeśli poziom parteru
jest wysoko, w schodach zewnętrznych nie trzeba robić
spocznika – wysokość parteru w domu z piwnicą zwykle nie przekracza 150 cm.
Jednak przerwanie długiego
biegu spocznikiem poprawia
odbiór schodów – wydają się
one łatwiejsze do pokonania.
Sprawdzają się natomiast
rozwiązania ze schodami
zabiegowymi – łagodnie zakręcające stopnie pozwalają
optycznie „zgubić” nieprzyjemną w odbiorze wysokość.
Czasami styl budynku określa miejsce i kształt schodów.
Jeśli mają one być głównym
elementem centralnie usytuowanego wejścia, trudno
zrezygnować z umieszczenia
ich na wprost. Należy jednak
uważać, aby nie były wąskie.
Szerokie schody optycznie
obniżają wysokość, wydają
się łatwiejsze do pokonania.
Najlepsze efekty przynosi
ustawienie domu jak najdalej

od ulicy – im bliżej niej stoi,
tym wejście do domu wydaje
się bardziej niedostępne. Gdy
schody są wysokie, konieczne jest zabezpieczenie ich balustradą, która uchroni przed
ewentualnym upadkiem, ale
także uczyni je bardziej przyjaznymi w odbiorze.

Kilka schodków
i szeroki podest
Gdy nie ma podpiwniczenia, dom „schodzi” bliżej ziemi i sięga poziomu gruntu.
Parter może być prawie na
wysokości otaczającego go
terenu – pozostają wówczas
dwa, trzy schodki, a nierzadko tylko jeden stopień prowadzący na wejściowy podest.
To właśnie podest staje się
wówczas głównym bohaterem wejścia – schody służą
jedynie pokonaniu tej niewielkiej różnicy wysokości,
jaka dzieli go od otaczającego
terenu. Podest nawet nisko
usytuowany może się stać
dobrym pretekstem do podkreślenia wejścia na elewacji.
Gdy jest całkowicie wysunięty poza obrys budynku, mile
widziany jest daszek – dobra osłona przed deszczem i
wiatrem, a także efektowny
detal na elewacji. Aby nie wisiał w próżni, podpiera się go
ﬁlarami lub kolumnami i w

ten sposób powstaje stylowa
lub uproszczona forma ganku. Stopnie schodów mogą
być usytuowane na wprost
drzwi – przestrzeń podestu
można wówczas zamknąć
balustradą. Nisko usytuowany podest jest dobrą okazją
do powiązania tego miejsca z
ogrodem – tuż przy nim można posadzić zdobiące wejście
przez cały rok zimozielone
krzewy. Inne rozwiązanie
to schody okalające podest
ze wszystkich stron. Nawet
jeśli liczba stopni ogranicza
się do trzech, są one bardziej
wyeksponowane. Dają też
większą swobodę korzystania z wejścia – do drzwi
można podejść z kilku stron,
ale zwiększa się dystans
między wejściem do domu
a ogrodem. Wejście często
umieszcza się w uskoku ściany frontowej – wówczas podest zyskuje dobrą osłonę w
postaci ścian budynku. W zależności od wielkości uskoku
schody mogą być schowane
między ścianami lub wysunięte. Innym sprawdzonym
sposobem na usytuowanie

REKLAMA

Żory (Osiny)

SALONY:
ul. Główna 129 Tarnowskie Góry
tel. 32 43 42 312 Sosowiec

FOT. DANIEL RUMIANCEW (2)

Przed progiem domu

wejścia jest umieszczenie
podestu w zamkniętej przestrzeni podcienia lub niszy.
Od góry wejście osłania dach
domu, z boku ściany podcie-

nia. Cofnięte przed ścianę elewacji frontowej wejście staje
się niemal częścią domu.
Hanna Jankowska
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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

 PIŁKA NOŻNA

SZERMIERKA – Najlepsi szpadziści zjawili się na jubileuszu 75-lecia radlińskiej szermierki

Odra przegrała
z rezerwami Ruptawy

Gwiazdy szermierki
zjechały do Radlina

W zaległym spotkaniu Odra Wodzisław na
wyjeździe uległa 2:1 rezerwom Granicy Ruptawa. Mecz został rozegrany na stadionie miejskim w Jastrzębiu.
Wszystko co najciekawsze wydarzyło się
w drugiej połowie tego spotkania. W 49. i 50.
minucie Odra straciła dwie bramki. Zdobył je
Jarosław Utikal, zawodnik pierwszej drużyny z
Ruptawy występujący w lidze okręgowej. Wodzisławianie byli bliscy remisu. W 61. minucie
kontaktowego gola zdobył Bartosz Stolarski.
Mecz w Jastrzębiu oglądało około 800 kibiców, w tym 300-osobowa grupa fanów Odry.
(art)

 PIŁKA HALOWA

Ruszają zmagania na hali
W najbliższy weekend rozpoczną się rozgrywki
Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Lig, organizowanej przez MOSiR Centrum Wodzisław.
W rozgrywkach weźmie udział 12 zespołów.
Mecze eliminacyjne rozgrywane będą w hali w
Gorzyczkach w każdą sobotę od godz. 16.30 do
18.00.
W pierwszej kolejce 26 listopada zmierzą
się: Hat Trick z Interem, Handlobud ze Strażą i
Karlik z Galakticos.
(red.)

SIATKÓWKA
– Zapisy na Turniej Mikołajkowy

FOT. ARTUR MARCISZ

Zagraj w Turnieju
Mikołajkowym
Na jubileuszowej gali nie zabrakło wychowanków radlińskiego klubu. Na zdjęciu Dominika Mosler i Martyna Szymańska.

Uroczystości jubileuszowe zorganizowano w sobotę 19 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury
w Radlinie. Działacze i zawodnicy
zasłużeni dla miejscowego klubu
odebrali wyróżnienia i podziękowania. Ozdobą imprezy był
towarzyski turniej Masters o Superpuchar Polski w szpadzie. W

pojedynku kobiet Magdalena Piekarska, numer jeden na liście rankingowej, pokonała 15:14 Danutę
Dmowską, aktualną Mistrzynię
Polski. W szpadzie panów Radosław Zawrotniak, numer jeden na
liście rankingowej, pokonał 15:12
Mistrza Polski Roberta Andrzejuka. Wśród gości był m.in. 84-letni

Franciszek Gryt, medalista Mistrzostw Polski z 1949r. Nie zabrakło zawodniczek związanych
z radlińskim klubem, Dominiki
Mosler, Martyny Szymańskiej,
Sebastiana Kralla i Daniela Skatuły. Wystąpili oni w turnieju par.
Lepsza okazała się para Skatuła-Szymańska, która wygrała 10:9 z

parą Mosler-Krall.
Nie zabrakło akcentu muzycznego. Na scenie wystąpiła Sabina
Jeszka z Rybnika, wokalistka i ﬁnalistka popularnego programu
telewizyjnego „Mam Talent”. Jej
śp. ojciec był zawodnikiem radlińskiego klubu.
(art)

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 3 grudnia
organizuje Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
Drużyn Amatorskich. Zawody rozegrane zostaną hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Wodzisławiu-Wilchwach, przy ulicy Jastrzębskiej. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą na
adres poczty elektronicznej sport@powiatwodzislawski.pl oraz pod numerem telefonu 32
4120962 w godzinach pracy starostwa, w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada. Zgłaszający musi podać imię i nazwisko kapitana,
nazwę drużyny oraz wstępną liczbę członków
(red.)
zespołu.

 PIŁKA NOŻNA – Śląska Liga Trampkarzy

Występująca w Śląskiej Lidze Trampkarzy drużyna MKP Odry–Centrum Wodzisław rocznika 1998 została mistrzem
jesieni.
W ostatniej kolejce rundy jesiennej
młodzi wodzisławianie pokonali na stadionie przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu rywala zza między MOSiR
Jastrzębie. Mecz zakończył się wynikiem
3:0 dla MKP. Po pierwszej połowie podopieczni trenera Sebastiana Sitka prowadzili 1:0 po bramce Przemysława Bojko,
zdobytej z rzutu karnego. Na początku

drugiej połowy na 2:0 podwyższył Radosław Olszyna, a w końcówce wynik spotkania ustalił najlepszy snajper drużyny
Łukasz Krakowczyk. W 13 meczach drużyna MKP zdobyła 39 punktów i zajęła 1.
miejsce na półmetku rozgrywek. W pokonanym polu zostały m.in. takie ﬁrmy
jak Ruch Chorzów, Piast Gliwice, Polonia
Bytom czy Podbeskidzie Bielsko–Biała.
– Chłopakom i ich rodzicom należą
się wielkie słowa podziękowania. Wszyscy zawodnicy uczą się w jednej klasie
sportowej. Nie jest im łatwo, bo na lek-

cje do Wodzisławia dojeżdżają nawet z
Raciborza i wielu innych odległych miejscowości. Dlatego na zajęcia wyjeżdżają
czasem dwie godziny przed ich rozpoczęciem. To dla nich duże wyrzeczenie,
a mimo to nie odpuszczają. Widać, że im
zależy – podkreśla Sebastian Sitek, trener drużyny.
Przypomnijmy, że ta sama drużyna w
ubiegłym sezonie została mistrzem Śląska. Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczny sukces może zostać powtórzony.
(art)

FOT. ARTUR MARCISZ

Młodzi piłkarze z Wodzisławia mistrzami jesieni

Piłkarze MKP Odry-Centrum w ostatnim meczu zdecydowanie pokonali
MOSiR Jastrzębie
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 PIŁKA NOŻNA – Ostatnia jesienna kolejka w klasie A, podokręgu Rybnik

A KLASA

(GRUPA RYBNIK)

XV kolejka (19/20.11.2011)
MKS 32 Radziejów – Orzeł Jankowice
Pierwszy Chwałowice – Płomień Ochojec
LKS Rój – Energetyk II Wielopole
KP Kamień – TKKF Jedność Grabownia
Zuch Orzepowice – Borowik Szczejkowice
Górnik Czerwionka – LKS Skrbeńsko
Polonia Łaziska Rybnickie – Olza Godów
Gwiazda Skrzyszów – Start Mszana

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

TABELA
1. Polonia Łaziska Rybnickie15
2. Płomień Ochojec
15
3. Energetyk II Wielopole 15
4. Pierwszy Chwałowice 15
5. Gwiazda Skrzyszów
15
6. TKKF Zuch Orzepowice 15
7. MKS 32 Radziejów
15
8. LKS Rój
15
9. Olza Godów
15
10. LKS Skrbeńsko
15
11. TKKF Jedność Grabownia 15
12. Start Mszana
15
13. Borowik Szczejkowice 15
14. Górnik Czerwionka
15
15. Orzeł Jankowice
15
16. KP Kamień
15

Nowiny WODZISŁAWSKIE
WODZISŁAW • wtorek, 22 listopada 2011 r.

38
30
29
29
27
26
26
24
24
23
19
16
13
9
6
5

54–13
32–20
32–23
31–21
34–20
42–35
39–30
25–25
29–21
30–26
46–38
29–27
29–47
25–59
18–51
20–59

ZAPOWIEDŹ
XVI kolejki (24/25.03.2012)
Orzeł Jankowice – Start Mszana, Gwiazda
Skrzyszów – Olza Godów, Polonia Łaziska
Rybnickie – LKS Skrbeńsko, Górnik Czerwionka –Borowik Szczejkowice, Zuch Orzepowice –
TKKF Jedność Grabownia, KP Kamień – Energetyk II Wielopole, LKS Rój – Płomień Ochojec,
Pierwszy Chwałowice – MKS 32 Radziejów.

Polonia lepsza od Olzy w derbach
Polonia Łaziska

2:0

Olza Godów

Bramki: Pater, W. Oślizło

Pierwsza połowa spotkania derbowego w Łaziskach nie zachwyciła.
Polonia atakowała bez przekonania,
jeszcze gorzej w tym elemencie wypadali goście, którzy praktycznie w
ogóle nie zagrażali bramce strzeżonej przez Tadeusza Palkę. Ciekawie
było przez moment. W 25. minucie
miejscowi wykonywali rzut wolny
spod bocznej linii boiska. Dobre dośrodkowanie Pawła Hojki traﬁło do
Bartosza Patera, który głową nie dał
szans Michałowi Budnikowi. Minutę
później mogło być 1:1. Trzech obrońców Polonii nie potraﬁło zatrzymać
Leszka Ostrowskiego, ten przedarł
się prawą stroną pola karnego, huknął z ostrego kąta i bramkarz Łazisk
musiał wykazać się niemałym kunsztem, wybijając piłkę na rzut rożny.
W 87. minucie wychodzący na czystą pozycję Wojciech Oślizło został
sfaulowany przez Szymona Hudka,
który obejrzał drugą żółtą kartkę i w
konsekwencji musiał przedwcześnie
opuścić boisko. Jego brak miejscowi
wykorzystali w doliczonym czasie

gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego
zamknął Tomasz Sosna, który głową
zgrał do Oślizłego, a ten z bliska wpakował piłkę do siatki. – Kolejny ciężki derbowy mecz, a takie rządzą się
swoimi prawami. Nie było lekko, ale
jestem zadowolony, bo wygraliśmy i
mamy 8 punktów przewagi. Tylko kataklizm mógłby sprawić, że wiosną ją
roztrwonimy – nie kryje zadowolenia
Roman Zieliński, trener Polonii. – Na
tym boisku nie dało się grać po ziemi,
piłkarze zmuszeni byli do gry długimi
podaniami i dlatego kiepsko to wyglądało. Zasłużyliśmy na remis. W drugiej połowie byliśmy drużyną lepszą
i zabrakło jedynie skuteczności przy
trzech naszych dobrych okazjach
– uważa Adrian Konieczny, trener
Olzy.
Gwiazda Skrzyszów

2:2

Bramki: Tlołka, Porwoł – Muszyński, Kindalski

Na bramki kibice musieli czekać do
45. minuty. Akcję Startu rozpoczął Paweł Chojak, który dograł do Rafała
Nowaka a ten podał Januszowi Muszyńskiemu, który dopełnił formalności. Po zmianie stron do żwawszych
ataków ruszyli miejscowi. Wyrównał

Gwiazdy. – Uczulałem zawodników,
że po zmianie stron Gwiazda na nas
ruszy i tak też się stało. Cieszę się, że
udało nam się wyrównać mimo osłabienia. Remis w Skrzyszowie cieszy,
bo Gwiazda to dobra drużyna – mówi
Andrzej Wiśniowski, trener Startu.
Górnik Czerwionka

0:1

LKS Skrbeńsko

Bramka: Porwoł

Jedyna bramka spotkania padła
około 25. minuty meczu. Artur Głód
ze środka pola idealnym prostopadłym podaniem obsłużył Jacka Porwoła, który w sytuacji sam na sam
nie dał szans bramkarzowi Górnika.
Mimo kilku dogodnych sytuacji ze
strony gości wynik nie uległ już zmianie. – Zaprezentowaliśmy karygodną
skuteczność. Głód mógł strzelić ze
dwie bramki, Porwoł, Chwedoruk
również. I to wszystko po sytuacjach
stuprocentowych. Zamiast strzelać
obok to traﬁali wprost w bramkarza.
Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni z
wygranej. Po zimie ta drużyna będzie
grać jeszcze lepiej – uważa Wiesław
Herda, trener Skrbeńska.
(art)

 KOSZYKÓWKA

 SIATKÓWKA – III liga mężczyzn

Ekipy spod Klimczoka
niestraszne Górnikowi
W minionym tygodniu siatkarze Górnika Radlin dwukrotnie podejmowali u siebie
drużyny z Bielska-Białej. Z obu
potyczek wyszli zwycięsko.
Bardziej wymagającym rywalem była ekipa AZS ATH,
z którą Górnik rywalizuje o
górną połówkę tabeli. Pierwsze dwa sety zdecydowanie
należały do gospodarzy, którzy przewyższali gości lepszą
zagrywką i dobrą grą w przyjęciu. AZS pokazał „pazury”
w trzeciej partii, wygrywając
ją na przewagi. W czwartej
Górnik odzyskał kontrolę nad
meczem i wygrał spotkanie
3:1. – Bardzo dobra gra na
Patryka Grzywacza na środkuoraz Kamila Gilnera i Piotra Lisieckiego na skrzydłach
uruchamianych przez Adama
Barteczkę była kluczem do sukcesu w tym meczu – podkreśla
Marek Przybysz, trener Górnika.
W przedostatnim meczu tej
fazy rozgrywek, który odbył się
19 listopada Górnik podejmował Włókniarza Bielsko-Biała.
Przynajmniej teoretycznie miał
to być rywal słabszy niż AZS,
ale już w pierwszym secie gospodarze dostali ostrzeżenie, że
bez pełnej koncentracji o zwycięstwo będzie trudno. Górnik
przegrał pierwszą partię do 17.
Po tym zimnym prysznicu w
kolejnych partiach radlinianie
zagrali już lepiej i pewnie wygrali kolejne trzy sety, pokonując Włókniarza 3:1. Kluczem
do sukcesu okazała się dobra
zagrywka i inteligentne roz-

Start Mszana

Szymon Tlołka, który traﬁł do siatki
uderzeniem z rzutu wolnego. W 60.
minucie Tlołka ponownie wystąpił w jednej z głównych ról. To jego
podanie otworzyło drogę do bramki
Grzegorzowi Porwołowi i Gwiazda wyszła na prowadzenie. Ostatni
kwadrans meczu gospodarze grali
w przewadze po tym jak drugą żółtą kartkę obejrzał Daniel Bielaczek
ze Startu. Wydawało się, że nic nie
odbierze już miejscowym wygranej,
tym bardziej że kolejne ich ataki siały w szeregach gości coraz większe
zamieszanie. Ostatecznie jednak nie
udało się Gwieździe wykorzystać ani
jednej z kilku dogodnych sytuacji.
Fatalna skuteczność zemściła się
kilka minut przed końcem spotkania. Mszana wykonywała rzut wolny. Dośrodkowanie Nowaka traﬁło
do Arkadiusza Kndalskiego, który
głową pokonał bramkarza Gwiazdy
i w Skrzyszowie zakończyło się nieco zaskakującym podziałem punktów. – Grając w przewadze mieliśmy
kolejne sytuacje, po których mogły
paść spokojnie ze dwie, trzy bramki.
Nie potraﬁliśmy ich wykorzystać i to
się zemściło. Powinniśmy mecz wygrać – przyznaje Piotr Dróżdż, trener

Czwarte klasy pod koszem
Reprezentacja SP 28 wygrała turniej mini-koszykówki
klas czwartych z okazji Dnia
Niepodległości, zorganizowany przez sekcję koszykówki
chłopców Międzyszkolnego
Klubu Sportowego w Wodzisławiu, wraz z MOSiR-em
Centrum Wodzisław.
Zawody odbyły się w 10
listopada w hali sportowej

ZS nr 3 w Wodzisławiu. Do
turnieju zgłosiło się 5 szkół,
które zmierzyły się systemem każda z każdą. Po rozegraniu wszystkich spotkań
najlepiej w tabeli wypadła
SP nr 28 pod wodzą Marka
Malika, która wygrała 3 spotkania i 1 zremisowała. 2.
miejsce zajęła SP nr 10, a 3.
miejsce SP nr 5.

Najlepszym zawodnikiem
turnieju został uznany jednogłośnie Patryk Michałowski,
reprezentant SP 10. W turnieju wyróżnili się także Łukasz
Laskowski z SP 28, Szymon
Kyrcz z SP 10, Mateusz Bednarek z SP 5, Grzegorz Płonka z SP 1 i Jakub Fornagiel z
SP 3.
(art)

 KOSZYKÓWKA – Eliminacje Mistrzostw Śląska młodziczek młodszych

Młodziczki odbiły się po laniu w Sosnowcu
Zwycięstwem zakończyło
się spotkanie o Mistrzostwo
Śląska młodziczek młodszych
pomiędzy Olimpią Wodzisław
a MOSM-em Tychy. W Wodzisławiu podopieczne Aleksandry Lewoń pokonały swoje
rywalki 70:46.
Wodzisławianki przez cały
mecz miały zdecydowaną
przewagę, jedynie w drugiej

kwarcie, kiedy na boisku znajdowała się druga piątka Olimpii
goście nawiązali równorzędną
grę. Najskuteczniejszą zawodniczką w zespole Olimpii była
Wiktoria Grzegorzek, która
zdobyła 20 punktów. Po dwóch
spotkaniach Olimpia zajmuje
4. miejsce w tabeli. Pierwszy
mecz z JAS-FBG Sosnowcem
przegrała 95:18.

Najbliższe spotkanie młodziczki Olimpii rozegrają
25 listopada o godz. 18.00
w hali Gimnazjum nr 2 w
Wodzisławiu. Natomiast 26
listopada zostaną rozegrane kolejne mecze Pucharu
Ślaska w minikoszykówce
dziewcząt. Początek zawodów o godz. 9.30 również w
Gimnazjum nr 2.
(art)

 KOSZYKÓWKA – Rozgrywki juniorów

Skuteczność nie najlepsza, ale na Zagłębie wystarczyła
W meczu przeciwko Włókniarzowi Górnik miał kłopoty tylko w
pierwszym secie

grywanie piłki przez Adama
Barteczkę. W ataku dobrze
spisywał się Kamil Rauza.
W ostatnim meczu podopieczni Marka Przybysza
zmierzą się na wyjeździe z

najsłabszą drużyną ligi MUKS-em Michałkowice. Tylko kataklizm musiałby sprawić, że po
tym meczu drużyna Górnika
nie będzie w górnej części tabeli.
(art)

SK Górnik Radlin – AZS ATH Bielsko-Biała 3:1
(25:18, 25:18, 24:26, 25:22)
SK Górnik Radlin – BBTS Włokniarz Bielsko-Biała 3:1
(17:25, 25:14, 25:16, 25:14)

W minionej kolejce rozgrywek eliminacyjnych do
Mistrzostw Polski juniorów
w koszykówce strefy śląsko-opolskiej drużyna MKS-u
Wodzisław we własnej hali
pokonała Zagłębie Sosnowiec.
Wodzisławianie dominowali w tym spotkaniu od
początku do końca. Już w
pierwszej połowie mogli
zapewnić sobie bezpieczny
dystans. – Zabrakło nam jednak skuteczności i drużyna

do końca musiała się pilnować – mówi Marek Malik,
trener MKS-u. Po przerwie
wodzisławianie zagrali już
lepiej. – Dobra gra w obronie
i składne akcje kończyły się
zazwyczaj celnymi rzutami,
szczególnie z półdystansu.
W porównaniu z ostatnimi
meczami widać było również poprawę jeśli chodzi
o celność rzutów wolnych
– opisuje Malik. Najskuteczniejszym graczem jego drużyny był Patryk Dereziński,

który zdobył 27 punktów.
Obecnie MKS zajmuje 3.
miejsce w ligowej tabeli. Kolejny mecz rozegra 30 listopada. O godz. 18.00 w hali
Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu rozpocznie się spotkanie z MOSM–em Bytom.
MKS Wodzisław
– Zagłębie Sosnowiec
68:40
(17:5, 10:12, 20:14, 21:9)
(art)
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 SZERMIERKA – Dokończenie ze str. 1

Gwiazdy szermierki zjechały do Radlina

Zaśpiewała Sabina Jeszka, ﬁnalistka programu „Mam Talent”

Popis wokalny Sabiny Jeszki utalentowanej rybniczanki
– córki byłego zawodnika TS
Górnika Radlin był jednym z
punktów jubileuszu 75–lecia
radlińskiej szermierki. Wcześniej zasłużeni działacze i
zawodnicy odebrali wyróżnienia. – Ten jubileusz to

dla nas wyjątkowa chwila i
dobry moment, by podziękować tym, którzy dla radlińskiej szermierki zrobili
bardzo dużo. Dzisiaj dyscyplina ta jest u nas na dobrym
poziomie. Stawiamy na młodzież w oparciu o miejscowe
Gimnazjum Sportowe. Nasi

Zasłużeni działacze i zawodnicy odebrali wyróżnienia

W pojedynku kobiet Magdalena Piekarska, numer jeden na
liście rankingowej pokonała 15:14 Danutę Dmowską, aktualną
Mistrzynię Polski.

zawodnicy zdobywają medale w Mistrzostwach Polski młodzików i juniorów.
Cały czas mieliśmy i mamy
do czynienia ze wspaniałymi
młodymi ludźmi, którzy chcą
ten sport uprawiać. Teraz
mamy tego efekty i możemy
pochwalić się bardzo dobry-

indywidualnych Mistrzostw
Świata Juniorek z Belfastu w
2009 roku. – Chociaż dzisiaj
Reprezentuję AZS AWF Katowice to ciągle jestem uczuciowo związana z radlińskim
klubem. Tego typu wydarzenia to dla mnie przede
wszystkim
wspomnienia

mi zawodniczkami takimi
jak Dominika Mosler czy
Martyna Szymańska – podkreśla Krzysztof Urbański,
trener Towarzystwa Szermierzy Górnika Radlin
Swoje przywiązanie do Radlina podkreślała Dominika
Mosler, brązowa medalistka

– przyznaje Dominika, która
obecnie przygotowuje się do
zawodów w Pucharze Świata. – Liczę, że uda mi się w
tych zawodach zaistnieć.
Seniorskie sukcesy mam nadzieję dopiero przede mną
– mówi Mosler.
(art)

 PIŁKA NOŻNA – III liga, posumowanie

W Rogowie nie jest źle, ale mogło być lepiej
Przyszłość Rogów wyjazdowym zwycięstwem nad
Victorią Częstochowa zakończyła debiutancką rundę
w III lidze. Jak ta runda była
zdaniem trenera rogowian
Tomasza Sosny?
Tor stanął na drodze
Przyszłość zakończyła zmagania na 11 miejscu z dorobkiem 20 punktów. Pozycja

nie jest może zbyt imponująca, ale drużyna wypracowała
sobie 10 punktów przewagi
nad strefą spadkową i może
ze spokojem szykować się
do rundy rewanżowej. W
kontekście celu na ten sezon
jaki stawia się przed drużyną,
czyli utrzymania w gronie
III–ligowców taki wynik na
półmetku ligi jest co najmniej
zadowalający. Kibice i działa-

cze mogą odczuwać jednak
pewien niedosyt. Początek
zmagań był w wykonaniu
Przyszłości całkiem przyzwoity. Drużyna nie przegrała w
pierwszych czterech kolejkach. Dopiero Tor Dobrzeń
okazał się lepszy i wtedy
zaczęły się schody czyli porażki przeplatane remisami.
Przyszłość zanotowała serię
7 spotkań bez zwycięstwa.

Zdołała przełamać się dopiero w 12 kolejce, pokonując
Piotrówkę. Końcówka rundy
okazała się nawet lepsza niż
jej początek i to za sprawę 3
zwycięstw w Rogowie mogą
zimę przepracować w miarę
spokojnie.
Trenerskim okiem
– Przyznam szczerze, że
przed startem ligi liczyłem

na lepszy dorobek punktowy
i lepsze miejsce, powiedzmy
gdzieś tak w okolicach 7–8.
Życie zweryﬁkowało te rachuby. Potwierdziło się, że
ta liga jest niesamowicie
wyrównana i każdy z każdym może w niej wygrać. O
tym, że wypadliśmy nieco
poniżej naszych oczekiwań
zadecydowała słaba postawa w środku rundy, gdzie

albo przegrywaliśmy, albo
co najwyżej remisowaliśmy.
Początek był przyzwoity, końcówka nawet bardzo dobra,
natomiast w środku wyraźnie nam nie szło i stąd nasze
miejsce w tabeli. Z przebiegu tej rundy wychodzi, że
spokojnie mogliśmy mieć 3
punkty więcej – podsumowuje Tomasz Sosna, trener
Przyszłości.
(art)

 KOSZYKÓWKA – Eliminacje MP kadetek

 PIŁKA NOŻNA – III liga, posumowanie

Wygrana Olimpii na początek rundy rewanżowej

Zorza nie zwalnia tempa

W otwierającym rundę
rewanżową meczu rozgrywek eliminacyjnych do Mistrzostw Polski kadetek w
streﬁe śląsko–opolskiej Olimpia Wodzisław 62:29 MMKS
Kędzierzyn Koźle.
Wodzisławianki zwycięstwo
zapewniły sobie już w pierwszej połowie spotkania za-

kończonej wynikiem 38:14.
Kluczem do sukcesu była
agresywna gra w obronie.
W drugiej połowie meczu
obraz gry zasadniczo się nie
zmienił i Olimpia zanotowała
kolejne pewne zwycięstwo.
– Przed meczem uczuliłem
moje zawodniczki aby już od
pierwszych minut spotkania

agresywnie powalczyły w
obronie i to nam się udało,
dzięki czemu kontrolowaliśmy mecz. Bardzo dobre
spotkanie moim zdaniem
rozegrała Patrycja Tatarczyk – podsumował spotkanie Grzegorz Korzeń, trener
Olimpii.
Najskuteczniejszą zawod-

niczką spotkania była w
drużynie Olimpii Agnieszka
Wiertelak, zdobywczyni 19
punktów.
Olimpia Wodzisław
– MMKS Kędzierzyn
Koźle 62:29
(22:6, 16:8, 10:7, 14:8)
(art)

 KRĘGLE

 SIATKÓWKA – Rozgrywki juniorów

Zwycięska wyprawa juniorów do Żywca Zagraj z rodziną w kręgle
Juniorzy Górnika Radlin
najpierw w Żywcu pokonali
tamtejszy MKS, następnie u
siebie nie dali szans MOSiR–
–owi Mikołów.
14 listopada w Żywcu
pierwsze trzy partie trzeba
było rozstrzygnąć na przewagi. Dopiero w czwartej i
jak się okazało ostatniej odsłonie siatkarze z Radlina
odskoczyli rywalom, pewnie
wygrywając seta do 18 i pokonując MKS 3:1. Drużyna
Górnika zagrała w składzie:
Marcol, Macura, Olszewski,
Wawrzyńczyk,
Harazim,

Mielimąka, Lewandowski,
Kaczmarek i Orzoł.
Z kolei 16 grudnia podopieczni Marka Przybysza
pokonali we własnej hali
drużynę MOSiR–u Mikołów w trzech setach. Górnik
rozprawił się z drużyną gości
w trzech krótkich setach. Gospodarze zagrali w składzie:
Grzywacz, Marcol, Turek,
Olszewski, Mucha, Lisiecki,
Wawrzyńczyk, Rauza, Harazim, Mielimąka, Lewandowski. Drużyna Górnika
zajmuje w tabeli 2. lokatę .
(art)

Starostwo w Wodzisławiu zaprasza do udziału w rodzinnym turnieju kręgli, który
odbędzie się na kręgielni w
Fantasy Parku w Rybniku.
Turniej rozegrany zostanie
10 grudnia. Zgłoszenia do
udziału w nim można składać do 5 grudnia. W turnieju
mogą wziąć udział drużyny
trzyosobowe (dwoje rodziców
lub opiekunów prawnych +
dziecko poniżej 18 roku życia)
lub czteroosobowe (dwoje rodziców lub opiekunów prawnych + dwoje dzieci poniżej
18 roku życia).Liczba drużyn

uczestniczących w zawodach
jest ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń. Udział w
turnieju jest bezpłatny.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą mailowo na
adres sport@powiatwodzislawski.pl oraz pod numerem telefonu 32 4120962
w godzinach pracy urzędu.
Zgłaszający musi podać imię
i nazwisko kapitana oraz liczbę członków zespołu. Szczegóły pod nr tel. 32 4120962,
32 4120946.
red.

Siatkarki Zorzy
Wodzisław mimo iż są
już pewne awansu do
dalszej fazy rozgrywek
o awans do II ligi w
minionym tygodniu
nie dały szans swoim
rywalkom.
We wtorek 15 listopada wodzisławianki zmierzyły się z
rezerwami BKS–u Aluprof
Bielsko–Biała. Pierwszego seta
Zorza wygrała nadspodziewanie gładko. Chyba nawet zbyt
gładko bo w kolejnych rozluźnione wodzisławianki miały
niemały problem z powstrzymaniem siatkarek BKS–u.
Na szczęście charakteru wodzisławiankom nie brakuje
i drugiego seta również wygrały tyle, że po zaciętej końcówce. W trzeciej partii od
początku Aluprof odskoczył
na 5 punktów i gospodynie
znów zmuszone były „gonić”
wynik. Zrobiły to na tyle skutecznie, że w końcówce znów
nie dały szans bielszczankom,
wygrywając spotkanie 3:0.

Zorza wystąpiła w składzie:
Ostrzołek, Wieliniec, Dusza,
Małek, Wójcik, Sowisz, Prokop, Michalska, Dudek, Szado, Szczygieł.
Z kolei w weekend podopieczne Andrzeja Brzezinki
zmierzyły się Jedynką Erbud
Rybnik. Pierwszego seta
gospodynie wygrały dość
pewnie, ale już w kolejnych
rybniczanki zawiesiły poprzeczkę znacznie wyżej. W
drugiej partii Zorza zapewniła sobie wygraną dopiero w
końcówce.
W trzeciej partii po zaciętym
boju lepsza okazała się Jedynka. Przegrany set mocno
podrażnił miejscowe, które
w kolejnej i jak się okazało
ostatniej odsłonie rozbiły rybniczanki do 10. Mecz zakończył się wygraną Zorzy 3:1.
Obecnie Zorza zajmuje w
tabeli 2. miejsce, ustępując
liderowi ze Sosnowca tylko
gorszym stosunkiem małych
punktów. W rundzie zasadniczej Zorza rozegra jeszcze
tylko jedno spotkanie – 27 listopada na wyjeździe zagra z
Victorią Cieszyn.
(art)
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– 25 listopada, we wspomnienie św. Katarzyny, kolejarze obchodzą swoje święto

Tylko zielonych
świateł na semaforach
67-letni Jerzy Zamojski w
zawodzie kolejarza przepracował blisko 39 lat. Pochodzi
z rodziny o kolejarskich tradycjach. Kolejarzem był jego
dziadek i ojciec. Jerzy, po
ukończeniu przyzakładowej
szkoły kolejarskiej jako tokarz naprawiał lokomotywy.
Krótko potem został pomocnikiem maszynisty parowozu. – Tam się namachałem
– wspomina. – Ładowałem
węgiel do pieca. Przez dwanaście godzin pracy trzeba
było przerzucić około 10 ton
węgla – mówi. – Po takiej
szychcie człowiek miał ręce
wyciągnięte do kostek.
Samobójczyni na torach
Po ośmiu latach awansował
na stanowisko maszynisty i
zaczął pracę w PKP Rybnik.
Pracował na różnych lokomotywach towarowych, od
parowych, przez spalinowe,
po elektryczne. Robiło się w
świątek i piątek. Czasem telefon z zakładu zadzwonił i o
3.00 w nocy. Nawet na własny ślub, czy chrzciny dziecka trudno było dostać urlop.
Bywało, że w miesiącu pan
Jerzy przepracował nawet
330 godzin. Ale i wypłata była
odpowiednia. Oprócz pensji
drugie tyle można było zaro-

WODZISŁAW

bić za nadgodziny.
Dwa razy w życiu pan Jerzy
musiał zmierzyć się ze śmiercią na torach. Raz, gdy jeszcze
jako pomocnik maszynisty
był świadkiem śmiertelnego
potrącenia kolejarza pracującego przy zwrotnicy. Za
drugim razem w podkatowickiej Kostuchnie, kiedy
pod prowadzoną przez niego
lokomotywę rzuciła się 39-letnia kobieta. – Zobaczyłem ją
w światłach lokomotywy
– mówi. – Po prostu położyła
się na torach. Nie było szans,
by zatrzymać rozpędzoną do
30 km/h maszynę, załadowaną węglem. Kobietę znalazłem pod ósmym wagonem.
Do końca życia będę miał ten
widok przed oczyma. Potem
jeszcze przez jakiś czas zdawało mi się, że kiedy jadę lokomotywą ta kobieta stoi za
moimi plecami.
Lokomotywa
jak narzeczona
Jeszcze w latach 80. i 90.
ubiegłego wieku maszynistę
obowiązywał służbowy mundur – granatowy garnitur i
czapka z orzełkiem. Ubranie
zapewniała ﬁrma.Terazmundur nie jest obowiązkowy, a
jeśli ktoś chce go mieć, musi
go uszyć na własny koszt. W
ogóle, jak mówią kolejarze,

etos tej pracy zanika. Dawniej mówiło się, że idzie się
na służbę, dziś idzie się na
„zmianę roboczą”.
– Kiedyś można było mówić
o kolejarskiej braci – dodaje
inny emerytowany maszynista z PKP Cargo, 78-letni Kazimierz Pamuła. – Dawniej nie
było problemu, gdy maszynista poprosił pomocnika o wyczyszczenie szyb parowozu.
Dziś może usłyszeć od niego:
„ale ja się do mycia szyb nie
przyjmowałem”. Pamiętam,
że lokomotywownię w Rybniku wybudowaliśmy w czynie
społecznym. A o lokomotywę
każdy z nas dbał jak o swoją
narzeczoną.
Kolej
na bocznym torze
Kiedyś w Polsce było 8 okręgów kolejowych, które swoją
siedzibę miały w miastach
wojewódzkich. Dziś rozdrobnienie zakładów kolejowych
jest tak duże, że czasem trudno się połapać, jaka ﬁrma
odpowiada za tory, jaka za
tabor, a jaka za budynki kolejowe. Rybnik, który obsługuje
23 proc. przewozów towarowych w całym kraju swoją
dyrekcję ma w Tarnowskich
Górach…
– Kiedyś nie było takiej gonitwy – włącza się do rozmo-

wy Jerzy Nowrot, naczelnik
sekcji eksploatacji taboru
kolejowego w PKP Cargo
w Rybniku. – Obecnie jest
ogromna presja ekonomiczna. – A przy tym kolej została odsunięta na boczny tor, na
rzecz transportu drogowego.
Brakuje inwestycji. Owszem,
funkcjonuje to, co zostało wybudowane w latach powojennych i wcześniej, ale przecież
to wymaga remontu i modernizacji. Szczególnie dotyczy
to sieci trakcyjnej i torów.
Ubywa też pracowników, którzy odchodzą na emeryturę,
a brakuje nowych kadr.
Chętnych do pracy w PKP
Cargo nie brakuje, tyle tylko,
że teraz nie ma przyjęć z zewnątrz, z uwagi na niepewną
sytuację gospodarczą. Zgodę
na zatrudnienie wydaje prezes spółki. – W ogóle w Polsce
cała kolej jest bardzo zapóźniona – mówi Marek Rogós,
maszynista z 38-letnim stażem. – Na Zachodzie na kolej
idą ogromne pieniądze, większość materiałów przewożona jest koleją. Mam nadzieję,
że i u nas do tego dojdzie.
A czego życzyć kolejarzom,
nie tylko w dniu ich święta?
– pytamy. – Tylko zielonych
świateł na semaforach – mówią.
Tekst i zdj. Anna Burda-Szostek

Jerzy Zamojski jako kolejarz przepracował blisko 39 lat

– Boromeuszka, siostra Herma – Helena Boncol, po 62. latach przenosi się do Żor

Będę tęsknić za wodzisławianami
Będąc przez ponad 30 lat
laborantką w szpitalu przebadała krew chyba wszystkich
mieszkańców Wodzisławia.
Zna kilka pokoleń wodzisławian, bo przez 40 lat uczyła
ich religii i przygotowywała
do I Komunii. Po 62. latach
boromeuszka, siostra Herma
przenosi się z Wodzisławia do
Domu Emerytalnego Sióstr
Boromeuszek w Żorach.
Nie ten Wodzisław
Helena Boncol, bo tak brzmi
nazwisko siostry Hermy, pochodzi z Rudy Śląskiej – Bielszowic. Jako 20-latka wstąpiła
do zakonu sióstr boromeuszek
w Mikołowie. Najpierw skierowano ją na placówkę do Rybnika, a potem 15 lutego 1949
roku – do Wodzisławia, gdzie
pracowała w szpitalu jako laborantka. – Wodzisław wyglądał wtedy zupełnie inaczej
niż dziś – wspomina. – Liczył
około 3,5 tysiąca mieszkańców, miał tylko jeden kościół
– Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, jeden szpital i

Od zawsze pasjonowała ją geograﬁa i życie ludzi na innych
kontynentach. Chciała nawet
zostać misjonarką w Zambii,
gdzie boromeuszki mają swoją
placówkę, ale na przeszkodzie
stanęły m.in. problemy zdrowotne.

Mimo ukończonych 85 lat siostra Herma nadal jest aktywna

dwie szkoły. Na terenie miasta nie było żadnych osiedli,
wszystkie ważne uroczystości
odbywały się na rynku. Tam,
gdzie dziś jest osiedle Tysiąclecia był las i PGR. Z dworca
kolejowego odchodziło bardzo dużo pociągów – wylicza
jednym tchem siostra, która
mimo swoich 85 lat ma doskonałą pamięć.
Dzieci nie oddychały
Kiedy miasto zaczęło się
rozrastać i przybywało dzieci,
zakonnica zaczęła pracować
jako katechetka. I tak nieprzerwanie od 1964 do 2005 roku.

– Przez wiele lat od godz. 7.00
do 15.00 pracowałam jako laborantka, (kiedy powstał nowy
szpital przy ul. 26 Marca, przez
21 lat opiekowała się też tutejszą kaplicą – przyp. red.) a potem, nieraz do 19.30 uczyłam
religii w salkach katechetycznych – wspomina. – Człowiek
był młody, to wszystkiemu podołał – uśmiecha się boromeuszka.
Jej wychowankowie mówią,
że kiedy siostra katechetka czytała im książki, to robiła to tak,
że dzieci prawie nie oddychały. Siostra Herma najbardziej
lubiła książki geograﬁczne.

Za polityków wolę się
pomodlić
Ale żyłka podróżnika pozostała jej do dziś. Dalej czyta
książki geograﬁczne i przechowuje stare atlasy i mapy
świata. Lubi też biograﬁe i
książki przyrodnicze. Telewizji raczej nie ogląda, chyba że
ﬁlmy przyrodnicze. – Polityka
nigdy mnie nie interesowała.
Zamiast patrzeć na polityków
wolę się za nich pomodlić
– mówi zakonnica.
Jeszcze do niedawna s. Herma opiekowała się ogrodem,
gdzie hodowała róże, cynie
czy margaretki do dekoracji
szpitalnej kaplicy. W Domu
Zakonnym przy ul. Małej w
Wodzisławiu, gdzie siostry
zamieszkały w 1972 roku, s.

Herma pracowała także w kotłowni. Jednak po tym, jak w
październiku ubiegłego roku
zakonnica uległa wypadkowi
samochodowemu, w wyniku
którego złamała nogę, musi
poruszać się o kuli. Mimo tego
nadal jest aktywna. Pomaga
w pracach porządkowych w
Domu Zakonnym, w przygotowywaniu posiłków. – Nastrugam kartoﬂi, poobieram
jarzyny – mówi. – A jak kroi
się jakaś większa uroczystość
w domu, to wszystkie jarzyny
są moje – śmieje się siostra.
Nie jestem pępkiem
świata
Trudno jednak byłoby jej już
iść na mszę do kościoła. – Dopóki nie ma śniegu, to jeszcze,
ale kiedy przyjdzie zima będzie to niemożliwe – zauważa. Dlatego zdecydowała się
zamieszkać w Domu Emerytalnym Sióstr Boromeuszek
w Żorach, gdzie będzie mogła
uczestniczyć w codziennej
mszy. – Ciężko było się zdecydować – zamyśla się zakonnica

– ale po spokojnym przemyśleniu i w poczuciu spełnionego
obowiązku, postanowiłam o
wyjeździe z Wodzisławia.
Siostra Herma nie kryje, że
będzie tęsknić za miastem i
ludźmi, wśród których spędziła 62 lata. – Ale przecież nie jestem pępkiem świata – mówi
z pokorą. – Najważniejsze to
zaufać Bogu. Chciałabym też
podziękować tym wszystkim,
których dane mi było spotkać
tu w Wodzisławiu – dodaje.
W sobotę 19 listopada siostrę
żegnali wierni ParaﬁiWniebowzięcia NMP w Wodzisławiu.
Odbyła się uroczysta msza
święta, podczas której modlono się za zakonnicę i dziękowano Bogu za jej wieloletnią
posługę. – Siostrze Hermie
zawdzięczamy bardzo wiele.
To wspaniała osoba oddana
Chrystusowi i ludziom. Trudno tu wymienić wszystkie jej
zasługi. Z pewnością nie zapomnimy o niej w naszych
modlitwach – mówi ks. prałat
Bogusław Płonka.
Tekst i zdj. Anna Burda-Szostek
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Lina, drabina a może specjalistyczny pojazd? Nadal nie wiadomo, jak złodzieje dostali się na dach hipermarketu i ile czasu przed
rabunkiem tam przebywali.

Po skoku policjantom
zostały nudne ﬁlmy
Ochroniarze z marketu
Auchan w Raciborzu niekoniecznie musieli cokolwiek
słyszeć. Cienką blachę dachu można przeciąć nawet
nożycami. To już kolejny
skok tego typu w naszym regionie. Rabusie korzystający
z technik alpinistycznych
wyspecjalizowali się w tego
typu akcjach i nadal pozostają bezkarni.

Na każdym z rogów
supermarketu zamontowane są ruchome
kamery o szerokim
polu widzenia
3 otwory wystarczyły
złodziejom by dostać się
do jubilera

Ustalają datę
W Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu
trwa żmudne przeglądanie
nagrań z monitoringu. Policjanci z wydziału kryminalnego liczą, że natraﬁą na
jakikolwiek ślad, który pozwoli ustalić jak doszło do
skoku na jubilera w hipermarkecie Auchan. W nocy z
10 na 11 listopada lub z 11 na
12 listopada nieznani sprawcy, wykorzystując nieczynny
z powodu święta narodowego market, opróżnili gabloty
w jednym ze sklepów w pasażu, kradnąc wyroby jubilerskie o wartości 370 tysięcy
złotych. Weszli przez dach,
opuszczając się na linach.
Wyszli tą samą drogą.
FOT. ADRIAN CZARNOTA

Kradli komórki
Kiedy kilka lat temu grupa alpinistów okradała w
podobny sposób sklepy z
komórkami w marketach
Kauﬂand na terenie całego
kraju, szefostwo sieci zadecydowało o montażu instalacji
alarmowych zabezpieczających dach marketów. Czujki alarmowe reagowały na
każdy ruch w przestrzeni
pomiędzy dachem marketu
a podwieszanymi suﬁtami
sklepów w pasażu handlowym. Już wiadomo, że gdyby w największym centrum
handlowym w Raciborzu,
funkcjonowały tego typu
zabezpieczenia, złodzieje
mieliby utrudnione zadanie. Tymczasem złodziejom
poszło gładko. – Nie wiemy
w tym momencie jak sprawcy dostali się na dach – mówi
Jakub Ceglarek, naczelnik
wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w
Raciborzu. Dokładnie, metr
po metrze obejrzano ściany
marketu. – Nie znaleźliśmy
żadnych śladów wskazujących na wspinaczkę. Wersja
z drabiną też jest wątpliwa.
Rozważamy różne możliwe
scenariusze skoku. Rów-

10 m

nież taki, że sprawcy mogli
wykorzystać specjalistyczny
pojazd, tzw. zwyżkę – mówi
policjant.
Brak precyzji
Market ma wysokość blisko
dziesięciu metrów. Można się
na niego dostać zamontowaną na stałe drabinką, tej jednak strzeże wycelowana w
nią kamera. Dodatkowo na
każdym z rogów wielkiego
sklepu zamontowane są ruchome kamery o szerokim
polu widzenia. Każda z nich
może pilnować dwóch ścian.
Dach marketu wykonany
jest z ocynkowanej blachy
trapezowej o grubości około 0,6 milimetra. Markety
pokrywane są dwoma warstwami takiej blachy, pomiędzy którymi znajduje się
ocieplenie z wełny mineralnej. To cienka blacha, którą
bez wysiłku można przeciąć
akumulatorową kątówką lub
nożycami do blachy. Rabusie

niezbyt dokładnie obliczyli
odległość od ścian marketu
i wytypowali punkt dachu,
pod którym powinien znajdować się sklep. Najprawdopodobniej nieco chybili.
– Złodzieje wykonali dwa
otwory kontrolne w bliskiej
odległości od siebie – mówi
szef raciborskich kryminalnych. – Trzeci otwór już był
większy, wielkości umożliwiającej dostanie się do wnętrza – dodaje.
Hałas na dachu
Złodzieje opuścili się do
sklepu na linach. Sforsowali zabezpieczenia gablot i
ukradli wyłożone tam złoto.
Kosztowności nie były trzymane w kasie pancernej, bo
tej podobnie, jak instalacji
alarmowej w samym sklepie
nie było. Właściciele dopiero dostosowywali sklep po
poprzednim najemcy. Korytarze pasażu handlowego miały być patrolowane

przez ochroniarzy. Czy tak
było? – to ustali policja, która
chce zbadać również zachowanie ochrony. Jak mówi
nam osoba zorientowana w
sprawie, podczas jednej ze
zmian pracownik ochrony
miał poinformować swojego przełożonego o hałasach
dochodzących z dachu marketu. Wysłano patrol, który
nie wypatrzył niczego z dołu
na dachu. W sklepie nie ma
rolet, to co dzieje się w środku doskonale widać przez
wielkie okna wystawowe.
Nikt jednak złodziei nie wypatrzył. Włamanie wykryto
dopiero po tym, gdy do pracy przyszły ekspedientki i zauważyły, że brakuje niemal
całości towaru.
Nudny ﬁlm
Raciborskich policjantów
czeka żmudne przeglądanie
zapisów z kamer umieszczonych na zewnątrz marketu
Auchan. Każde nagranie

musi być przejrzane przez
policjantów w rzeczywistym
czasie, bo przy przyśpieszeniu można przeoczyć ważny szczegół. Mogło tak być,
że sprawcy napadu weszli
na dach w momencie kiedy
market był jeszcze otwarty
dla kupujących, wykorzystując wmieszanie się w tłum. W
zależności od liczby kamer i
pojemności dysków rejestratora monitoringu, policjanci
będą mogli liczyć tylko na
kilka dni zapisu z kamer. Po
określonej liczbie dni, nagranie nadpisuje się.
Są nieuchwytni
Policjanci mogą tylko
przypuszczać, że złodzieje
korzystali ze sprzętu alpinistycznego, bo włamywacze
nie zostawili w sklepie jubilerskim żadnego przedmiotu. Inaczej było podczas tzw.
skoku stulecia w 2008 roku w
katowickim Silesia City Center. Tu również złodzieje wy-

cięli dziurę w dachu i spuścili
się na linach, część sprzętu
porzucając na miejscu. Nie
zapomnieli za to zabrać dwustu luksusowych zegarków i
biżuterii wartej 1,2 miliona
złotych. Sprawców nigdy
nie zatrzymano. W ręce policji wpadli jedynie paserzy
a wśród nich policjant, który
pomagał sprzedać łup. Przed
skokiem na Auchan, kilka tygodni wcześniej okradziono
jubilera w sosnowieckim
Fashion House. – Rzeczywiście potwierdzam, że
mieliśmy tego typu zdarzenie – mówi st. asp. Hanna
Michta z sosnowieckiej policji. – Złodzieje okradli jeden
sklep jubilerski w centrum
handlowym opuszczając się
przez dach do boksu w pasażu handlowym – dodaje
policjantka. Właściciele okradzionego sklepu nie chcą komentować pogłosek o tym, że
rzeczywista wartość łupu jest
większa.
Adrian Czarnota

24 noworodki
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Cześć! Wita wszystkich Nadia Miljon, na zdjęciu z mamą Anną i tatą Januszem z Syryni. Rodzice po raz
pierwszy uścisnęli mnie 6 listopada, o godz. 12.30. Ważyłam wtedy 3750 g i miałam 58 cm. W domu
czeka na mnie półtoraroczny braciszek Dominik.

Hej! Jestem Emilia. Takie imię zaplanowali dla
mnie mama Patrycja i tata Piotr Piątkowscy z
Rydułtów, których jestem pierwszym dzieckiem.
Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 14 listopada, o godz. 12.45. Ważyłam wówczas 2900
g i miałam 50 cm.

Hej! To ja Filip Świtała. Jestem trzecim dzieckiem
Małgorzaty i Pawła z Krostoszowic. Rodzice po
raz pierwszy zobaczyli mnie 12 listopada, o
godz. 14.55. Ważyłem wtedy 3090 g i miałem
56 cm. Nie mogę się już doczekać spotkania z
moimi braćmi: 8-letnim Kubusiem i 3-letnim
Bartoszem, których mocno ściskam.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (14)

Cześć! Ten słodki maluszek na rękach mamy to ja, Paulina Franecka. Takie imię wybrali dla mnie mama
Justyna i tata Lech z Wodzisławia, których jestem pierwszym dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 4 listopada, o godz. 11.05. Ważyłam wówczas 3170 g i miałam 56 cm.

Witam! Nazywam się Jakub Grzywa i jestem drugim dzieckiem Katarzyny i Dawida z Syryni. Urodziłem się 12 listopada, o godz. 11.50. Ważyłem
wtedy 3200 g i miałem 53 cm. W domu czeka
już na mnie 4,5-letni braciszek Mateusz.

Witam! Ten słodki malec na zdjęciu to ja, Aleksander. Jestem pierwszym dzieckiem Joanny i
Sebastiana Jakubczyków z Wodzisławia. Urodziłem się 13 listopada, o godz. 15.30. Ważyłem
wtedy 2980 g i miałem 52 cm.

Hej! Ale ten świat ciekawy, zdaje się mówić
Emil Barteczko. Malec jest pierwszym dzieckiem Marty i Dawida z Pszowa. Urodził się 10
listopada, o godz. 18.45. Ważył wtedy 3005
g i miał 56 cm.

Cześć! Wita wszystkich Oliwia Papior, na zdjęciu z mamą Eweliną i tatą Arturem z Gorzyczek. Rodzice
po raz pierwszy zobaczyli mnie 5 listopada, o godz. 0.25. Ważyłam wtedy 3400 g i miałam 54 cm.
Pozdrawiam braci: 10-letniego Mateusza i 6-letniego Dawida.

Dzień dobry! Pozdrawia wszystkich Marysia
Berger. Jestem pierwszym dzieckiem Małgorzaty
i Krzysztofa z Leszczyn. Rodzice po raz pierwszy
zobaczyli mnie 10 listopada, o godz. 22.45.
Ważyłam wówczas 3100 g i miałam 55 cm.

Dzień dobry! To śliczne maleństwo na rękach taty to ja, Paweł. Jestem pierwszym dzieckiem Magdaleny
i Wacława Buczkowskich z Rydułtów. Urodziłem się 4 listopada, o godz. 16.35. Ważyłem wówczas
3350 g i miałem 59 cm.

Cześć! Witam wszystkich. Mam na imię Zosia
i jest córeczką Agaty (27) i Marcina (25) Kulków z Wodzisławia Śląskiego. Jestem pierwszą
pociechą moich kochanych rodziców. Ważyłam
3020 g i mierzyłam 51 cm. Urodziłam się 3
listopada o godz. 16.45.

Cześć! Nazywam się Mateusz i jestem pierwszym dzieckiem Anny i Karola Chmielów z
Gołkowic. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 11 listopada, o godz. 3.10. Ważyłem
wtedy 4025 g i miałem 57 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich Amelia Grabiec, na zdjęciu z tatą. Jestem pierwszym dzieckiem Barbary
Bulli i Marcina Grabca z Pszowa. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 13 listopada, o godz. 13.05.
Ważyłam wówczas 3700 g i miałam 57 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich Zuzia, na zdjęciu z mamą Joanną. Jestem pierwszym dzieckiem Joanny
Mrówki i Grzegorza Sodusia z Wodzisławia. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 5 listopada, o godz.
9.09. Ważyłam wtedy 3500 g i miałam 56 cm.
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26 ogłoszenia drobne
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
• Sprzedam vw golfa III 1,6 benzyna,
1996 r., przebieg 173 000. 3-drzwiowy,
ABS, wspomaganie, poduszki powietrzne, c. zamek, radio z mp3, opony letnie
+ zimówki. Bezwypadkowy. Cena 5.500
zł (do negocjacji). Tel. 608-012-075.

• Sprzedam Audi A-4 TDI 2,5 V6 rok 2004
cena do uzgodnienia tel. 535065042.
• Sprzedam Mercedes Okular 1996 r. 2,3
benzyna tel. 609 836 470.
• Mitsubishi Canter C3-15, izoterma, 2007,
silnik 2997, 107 kw, 6 biegów, 59.000
do negocjacji, 601-429-114.
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.

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

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

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

• Kupię tico w dobrym stanie tel. 696841-526.

• Kredyty bezwiekowo, 10 tys – rata
188 zł, hipoteczne, konsolidacyjne,
Wodzisław, ul. Kubsza 14, 32-455-68-65,
32-410-45-32.

• J.niem., korepetycje, pomoc w odrabianiu zadań, przygotowania do lekcji,
egzaminów, wszystkie poziomy, 502393-227, 35zł./h.

• Pożyczki 300 – 1000 zł. Błyskawicznie.
Tel. 531-150-150.

• Pilnie poszukuję korepetytora z matematyki na poziomie pierwszego
i drugiego roku Politechniki Śląskiej.
Tel. 695-815-551.

• Auto – skup samochodów osobowych,
busy, campingi, powypadkowe i całe,
667-109-628.
• Skupujemy za gotówkę samochody
osobowe, dostawcze, motory, quady,
pełnosprawne i do remontu, 533720-416.

• 100 tys., rata 260 zł, kompleksowe
doradztwo i wybór najlepszej oferty.
Dragan, 606-588-812, 660-780-775.
• Kredyty na dowolny cel, np. 50.000 rata
368 zł, Wodzisław, Rynek 6, 32-455-11-97.

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

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

• Akcje JSW kupię, 513-288-524.

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

• Hamaro s.c. – złomowanie samochodów, transport gratis. Koncesja,
32-415-19-91, 691-960-146.
• Kasacja, złomowanie aut, odbiór
od klienta, płacimy gotówką, 60gr/kg.
Wystawiamy zaświadczenia, transport
gratis. Kompletne, niekompletne,
rozbite, niesprawne i skorodowane. Tel. 501-525-515, 32-455-19-38,
od 7.00 – 20.00, sob. 7.00 – 13.00.
• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze, traktory i koparko-ładowarki,
tel. 501-011-090.
• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne,
uszkodzone, skorodowane, starocie:
warszawa, syrena itp. Gotówka, przyjazd natychmiastowy, 516-232-185,
518-995-038
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.

• Zanim pójdziesz do banku sprawdz nas
posiadamy najlepszą ofertę! kredyty.
Dragan, 606-588-812, 660-780-775.
• Kredyty bez zabezpieczenia i bez poręczycieli np. 50 000 rata 560 zł, 660-780775, 606-588-812.
• Kredyt do 80 roku, przeterminowania
do 90 dni, 606-588-812, 660-780-775.

BIZNES

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

• Auto – skup wszystkie marki oraz Corolla 1989-1993 503-094-857.
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KREDYTY – POŻYCZKI
• Aż 3000 zł pożyczki, szybko, na jasnych
zasadach i bez zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295, 7 dni w tygodniu 7.00 – 21.00.
• Kredyty konsolidacyjne od 10.000 –
rata 188 zł, Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko),
tel. 32-415-32-82, 32-455-68-65.
• Oddłużeniowe od 100 tys. – rata 543 zł,
Racibórz, ul. Rynek 7 (Bolko), tel. 32-41532-82, 32-476-70-65.
• Kredyty od 15 000 – rata 282 zł, Racibórz, Długa 32 (obok Żabki), tel. 535550-323, 32-455-11-67.

• Absolutna nowość! Pożyczki
Chwilówki! Niebankowe, bez BIK-u.
Najniższe koszty pożyczek w Polsce.
Bez ograniczeń kwotowych! Emeryci
i renciści bez ograniczeń wieku. Zadzwoń! Sprawdź! Tel. 694-826-852.
• Potrzebujesz gotówki lub chcesz
spłacić pożyczki, karty, limity?
Pomożemy, doradzimy, załatwimy.
Zadzwoń, tel. 32-451-12-33.

• Atrakcyjne pożyczki oprocentowanie
już od 8,88%. Wyślij sms: kasa na numer
519-318-254 lub dzwoń 32-415-88-21.

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

NAUKA

• Oddłużamy od 50 tys. – rata 386 zł,
bezwiekowo, Wodzisław, ul. Kubsza 14,
32- 455-68-65, 535-550-323.
• Kredyt 10 tys. – rata 188 zł, kredyty bezwiekowo, Wodzisław, ul. Konstancji 14,
tel. 32-410-45-32, 32-455-68-65.

• Pomoc w pisaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego. Możliwość sprawdzenia twojej prezentacji, 665-443-737-,
GG 11590622.
• Korepetycje – fizyka, tel. 32-415-08-92.

• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
60 m² w Raciborzu na ul. Sejmowej na
2 piętrze, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
ubikacja.Tel. 501-224-731 lub do Holandii
+31-645-347-925.
• Sprzedam mieszkanie w Pilszczu 90
m², 3 pokoje kuchnia, łazienka, holl
po generalnym remoncie, nowe meble
kuchenne + sprzęt AGD, okna pcv, nowy
piec z podajnikiem, garaż, cena 110.000
tys. zł. Tel. 501-224-731.

• Mieszkanie, 58,56 m kw., Racibórz, Żorska, III p/4blok, czynsz 550, 150.000 zł,
ładna okolica, 668-402-865.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam działkę budowlaną, 18 arów
pod lasem, Wodzisław Śląski – Grodzisko, 606-727-722.

• Brzezie działka 12 arów lub 2 po 6 arów,
wjazd od północy, tel. 694-001-919.
• Sprzedam dom z piekarnią lub piekarnię wydzierżawię, tel. 606-839-108.

• Sprzedam budynek handlowo – usługowy w Wodzisławiu przy placu Gladbeck. Ades, 516-020-719, www.ades.
org.pl.

• Sprzedam bar, Jankowice Rybnickie
tel. 518-979-663 lub 502-075-554.
• Mieszkanie, 2-pokojowe, pow. 47,19 m
kw., piwnica pow. 16.49 m kw., I piętro,
c.o., balkon, Racibórz centrum, 3.500
zł/m² – cena do negocjacji, tel. 691-939636.

• Sprzedam mieszkanie bezczynszowe,
48 m kw. Czerwięcice, cena do negocjacji, 507-423-759.
• Sprzedam mieszkanie Racibórz, Żorska
7/42 56 m kw. po remoncie, umeblowane, 129.000, 502-298-123.

• Atrakcyjny, perfekcyjnie wykończony
dom w stylu góralskim. Piękna okolica,
pow. użytkowa 96 mkw., działka 6,3a.
Pozostaje kuchnia na wymiar, odkurzacz centralny i komplet wypoczynkowy. Istebna. Tel. 792-561-355.

• Mieszkanie, 54 m kw., 3 pokoje, IV piętro, Racibórz, Zamoyskiego, cena do negocjacji, 601-849-513.
• Najtańsze w okolicy lokale handlowo-usługowe do wynajęcia, Racibórz,
691-240-890, 607-841-942.
• Sprzedam dom jednorodzinny z polem,
cena 130.000 zł, Zawada Książęca, 507423-792.
• Sprzedam łąkę w Mszanie z możliwością przekwalifikowania na działkę
budowlaną, w sąsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej, z drogą dojazdową,
utwardzoną, o obszarze 1826 m kw.,
cena 30.000 zł, tel. 534-822-500.
• Do sprzedaży lub wynajęcia nieruchomość gruntowa, zabudowana, pow. 0,39
ha, położona w Krzanowicach, ul. Długa
13, pow. Racibórz, 75-781-41-88.
• Mieszkanie bezczynszowe, Racibórz,
Bema, III p., pow. 133 m kw., cena
275.000 zł. 661-186-888.
• Garaż, przy ul. Kościuszki, koło hotelu
Ragos, 24.000 zł do negocjacji, 668-135825.

• Sprzedam działkę bud., 1256 m² w Krostoszowicach w atrakcyjnej okolicy z bliskim dostępem do mediów. Tel. kont.
506-105-792.
• Sprzedam łąkę 0,83 ha w Bojanowie.
Przeznaczenie niekoniecznie dla celów
rolniczych. Możliwość uprawy wierzby
energetycznej, oczka wodne, obcowanie
z przyrodą. Dojazd do łąki drogą asfaltową, tel. 883-050-233.
• Sprzedam tanie mieszkanie Wodzisław
39 m², cena 58000; 29 m², mieszkanie
Wodzisław, cena 63000; tanie mieszkanie Pszów, 43 m², cena 69000, tanie
mieszkanie Rydułtowy Centrum 45 m²,
cena 83000, tel. 602-695-159.
• Sprzedam mieszkanie tanio Wodzisław,
70 m², Przemysława. Mieszkanie tanio
Radlin, 50 m², Sienkiewicza. Sprzedam
Zawada Książęca, 77 m², bezczynszowe.
Mieszkanie w kamienicy Rydułtowy,133
m², działka 850 m², garaż, bezczynszowe.
Tel. 602-695-159.

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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• Sprzedam! Piękna działka, budowlana
w Turzy Śląskiej przy ulicy Ligonia, widokowa, w kształcie kwadratu o pow.
1152 m². Media: prąd, woda, kanalizacja.
Działka jest w bardzo dobrej lokalizacji.
Tel. 663-624-362.
• Mieszkanie w kamienicy, Rybnik, 113
m², do wprowadzenia, 2 piętro. Dom
Rybnik – Kamień,150 m², działka 500 m²,
z roku 2009, stan zamknięty. Dom Czernica, 200 m², działka rolna 1ha, gospodarczy, z 1960 r. Tel. 602-695-159.
• Pilnie sprzedam nowy dom kanadyjski
w Wojnowicach. Cena 273.000 zł. Vacatio
662-081-314.
• Mieszkanie ,Racibórz, ul. Opawska 48
m kw., III-p, M4. Cena 99.000 zł. Vacatio
662-081-314.

• Sprzedam lub wynajmę lokal na działalność gospodarczą o pow. 35 m kw.,
Racibórz, Pomnikowa, 512-333-516.

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

• Sprzedam M4 w Radlinie, centrum, 1
piętro, luksusowo wykończone, garaż
155 tys. Tel. 503-150-338.
• Dom do sprzedania w Rozumicach,
okolice Raciborza. Trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, holl, garaż. Nowa instalacja
c.o., nowe okna. Gotowy do zamieszkania. Cena 145 000 tys. Telefon 697-724617.

• Okazja! Mieszkanie Racibórz Słoneczna,
47 m kw., M3. Cena 83.000 zł. Vacatio,
662-081-314.

• Mieszkanie M5 Wodzisław Śl. Oś.
Piasta (po remoncie) 175.000, 784687-559.

41035 

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

• Grunty budowlane, inwestycyjne
– sprzedam, Racibórz, Markowice,
tel. 601-463-290.

• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Racibórz, centrum, tel. 600-792-613.

32,90 zł

• Mieszkanie do wynajęcia dla pracowników firm. Racibórz, ul. Staszica. Cena
od osoby 250 zł minimum za m-c 1000
zł, tel. 602-396-497.
• Lokal na działalność, biuro, sklep, wynajmę, 25 m kw. lub większy, Wodzisław
Cyganek, 604-974-570.
• Hala targowa, Racibórz – powierzchnia handlowa do wynajęcia (box),
501-540-146.

/*&;0./:

• Wynajmę wyremontowane i częściowo
umeblowane 2-pokojowe mieszkanie,
48 m kw. Czynsz wraz z odstępnym 1100
zł + media, kaucja 3300 zł, Racibórz, Łąkowa, 601-909-619 w godz. 9.00 – 19.00.
• Do wynajęcia pokoje mieszkalne,
Racibórz, ul. Pomnikowa, 300-500 zł +
media, 785-838-363.

• Wynajmę piętro domu, z osobnym
wejściem, w Raciborzu na Ostrogu, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, świeżo po remoncie, 1100 zł + media, 793-280-402.

• Wynajmę mieszkania 82 m kw.,
kaucja 2.500 zł, czynsz 720 + media,
Racibórz, Mariańska, 788-869-759.

• Wynajmę piekarnię w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 601-493-839.

• Wynajmę lokal na działalność gospodarczą, pow. 138 m kw., ul. Mariańska.
Racibórz, tel. 788-869-759.

przeczytałeś dobrą książkę? napisz recenzję
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• Hala 120 m kw, murowana, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, centrum
– Wodzisław Śl., 513-962-976.
• Wynajmę lub sprzedam 2-pokojowe
mieszkanie w Raciborzu, Królewska, 48
m kw., 502-966-883.

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
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• Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
o pow. 70 m kw., ul. Ofiar Terroru 14
w Rydułtowy. Cena 900,00 zł brutto plus
media. Kontakt w godz. 8.00 – 16.00,
tel. 71-303-40-11.

• Centrum Raciborza, odnowione, 3-pokoje, nowa kuchnia, AGD, łazienka, wc,
60 m kw., I p., 604-774-068.

• Wynajmę wyremontowane, jasne
w kamienicy na III p. w centrum Rybnika
• Kawalerka i 2-pokojowe, 700 i 800 zł +
140 m kw., 4 pokoje + kuchnia + łazienmedia + kaucja, wysoki standard, Racika, c.o. gaz, czynsz 1200 zł + media.
• Sprzedam mieszkanie Racibórz, Cheł• Mieszkanie Rydułtowy 38 m². Cena
bórz, 604-653-768.
Wydawnictwo
Literackie
Tel. 501-645-005.
mońskiego, I p., 64 m kw., 508-618-539.
89.000. Vacatio, 662-081-314.
• Wynajmę mieszkanie, 50 m kw.- 3
• Sprzedam 3-pokojowe, mieszkanie,
• Wynajmę w centrum Raciborza miesz• Dom Owsiszcze 153 m kw., działka 14
pokoje, kuchnia, łazienka – częściowo
pow. 60 m kw., III p. (winda) Racibórz,
kanie 60 m kw., 2 pokoje, c.o., 700 zł
ar., cena 185.000. Vacatio, 664-013-100.
umeblowane, po kapitalnym remoncie,
Slowackiego, tel. 660-906-665.
i garsonierę 35 m kw., c.o., 680 zł, 694Racibórz, Ostróg. Tel. kontaktowy 606• Kawalerka 33 m kw., 4 piętro. Cena
001-847 po 16.00.
• Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
288-529.
73.000, Vacatio, 662-081-314.
wyremontowane, przy ul. Warszawskiej
• Lokal handlowo-usługowy, 55 m2, Wo• Lokale
do wynajęcia 1-piętro, 33 m kw.,
• Mieszkanie 94 m kw., ul. Wojska"
Pol-/*."$+"%-"%w0304:$)
Raciborzu (obok kościoła), cena 135
#"+,""/*.08"/"
)3*--&3
dzisław Śl., ul.5
Targowa,
602-227-748.
17 m kw. naprzeciw Urzędu Miasta Woskiego, cena 250.000. Vacatio, 662-081tys. zł do negocjacji, tel. 609-314-715.
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dzisław Śl., 604-877-793.
• Do wynajęcia umeblowana kawalerka,
314.
;KBXJTLPXB .FHBO 'PY
0QPXJFžŗ P XJFMLJFK
NJ 3-pokojowe mieszkanie 64 ,JFEZTUBSZ,BQPVDIZUSB
• Sprzedam
Racibórz, ul. Szczęśliwa, 668-979-396.
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•
Wynajmę
umeblowane
mieszkanie,
• Kawalerka 33 m kw., III-p, ul. Ludwika.
PžDJ
VUBMFOUPXBOFHP
m kw., łazienka z ubikacją osobno, IV p.,
 ,SØMJL
 1SPTJBD[FL

LFZ 3PVSLF
v/JF[OJT[
cena 80.000. Vacatio, 662-081-314.
pokój,
kuchnia,
łazienka,
38 m kw., Raci• Do wynajęcia
mieszkanie
37 m kw., RaQJBOJTUZ $IJDP Racibórz,
J QJŢLOFK  Chodkiewicza, 607-667-454. HSZTFL
,BOHVS[ZDB
J .BMFŴTUXP 602-435-079.
 PSB[
#JMM .VSSBZ
PCEBS[POFK OJF[XZLZN
bórz, Chełmońskiego,
cibórz,D[BMOJw
Ostróg,
II piętro,
tel. 664-984-264.
XZSVT[BKŕ X T[BMPOŕ QP
v.JŢE[ZTPXBNJw XmM
DO WYNAJĘCIA
• Okazja! Dom do zamieszkania
HPTFN 3JUZ *DIPOSIADAM
XTQØMOB
Racibórz, centrum, obok rynku, do wyNJFTDFOBS[ZTUZ
v3FLSVUBw
w Bieńkowicach 120 m kw. Cena
IJTUPSJB [BD[ZOB
TJŢ OB pomieszczenia na biuro lub ESØƒ •ƒFCZPEOBMFƑŗ[HVCŢ
• Wynajmę
• Restauracja
na dom
przyjęć, hale,
najęcia lokal handlowy, 50 m kw., duże
122.000. Vacatio 664-013-100.,VCJF X  gabinet
SPLV  BMFdla dentysty. Powierzchnia 22 m 1S[ZKBDJFMFCŢEŕUFƒNVTJF
pow./BUFUPQS[ZLBED[PXJF
200 m kw., Kuźnia Raciborska.
MJ QPNØD
,S[ZTJPXJ
 LUØSZ
witryny,
784-052-775.
LB LUØSFNV[BXT[FXJBUS
MPT S[VDJ LPDIBOLØX
EP Kontakt: 505-070-800.
kw. Rybnik
Bar Siedliska.
32-419-12-21, 609-540• Połowa domu w Baborowie o /PXFHP
po[EBOJFN 4PXZ [PTUB QP
XPD[ZXJFKF8ZDIPE[ŕDZ
+PSLV  1BSZƒB  B
074.
•
Wynajmę
lokal
użytkowo-handlowy
wierzchni 68 m kw. Cena 72.000.
662SXBOZQS[F[UBKFNOJD[FHP
•
Odstąpię
sklep
80
m
kw.
w
Galerii
[OBPHVIFSPJOJTUB[PTUB
OBXFU )PMMZXPPE #PIB
w Racibórz/Markowice, ul. Gliwicka,
QPUXPSB#FOEF[BSB5PCŢ
081-314.
Srebrnej,
KFPLSBE[JPOZ
[XJŕ[BOZJ
UFSØX mMNV PQBSUFHP
OB 504-703-441.
• Wynajmę
lub sprzedam
mieszkanie,
tel. 602-520-403.
E[JFE[JFŴQFFOXSBƒFŴEMB
XZXJF[JPOZOBQVTUZOJŢ
QSBXE[JXFK
IJTUPSJJ
QPŕ
2-pokojowe,
68 m kw., Racibórz, 604• Dom Syrynia do remontu powierzchnia
• Lokal do wynajęcia z przeznaczeniem NBFHPNJTJB LUØSZQPQSP
1S[FE
žNJFSDJŕ PE LVMJ
D[ZP664QPƒŕEBOJF J NV[Z
• Mieszkanie, Racibórz, Starowiejska 93,
126-328,
32-415-14-42.
ok. 100 m kw. Cena 85.000. Vacatio
pod działalność gospodarczą szczeTUV XZT[FE [ EPNV  ƒFCZ
SBUVKFHPQS[ZQBEFL0E
LB/BEPTLPOBFKžDJFƒDF
120
m
kw.,
nadające
się
na
biura,
gabine013-100.
gólnie pośrednictwo pracy, 25 m kw., [OBMFƑŗUSPDIŢNJPELV
• Do wynajęcia
mieszkanie 3-pokojowe
XJFE[BDZSL[PCEBS[POŕ
EƑXJŢLPXFK VTZT[ZNZ
ty, parking, 692-740-308, 32-419-90-47.
Racibórz,
TLS[ZEBNJLPCJFUŕBOJP
ul. Słowackiego,
częściowo wyposażone,
KB[[prospeDVCPQ NBNCP
TBN atrakcyjna cena i lokalizacja, ,MBTZD[OB BOJNBDKB  [V
• Sprzedam lub wynajmę dobrze
604-240-919.
CŢ5PPOFOBEBE[ŕSZUN
QFOJF
OPXFpow.
QJPTFOLJ
• Sklepy
36 i 20J m kw., Racibórz,
pełne FN/BUFKFTUOJŕ[BGBTDZ
AGD, wyremontowane, komforrujący sklep monopolowo-tytoniowy
HPSŕDFNVVD[VDJV
Opawska (koło Biedronki), 0049/6938towe. OPXBOZ
Bdb lokalizacja 1000 zł + opłaty.
z wyposażeniem i towarem, 605-083• Do wynajęcia lokal w samym centrum GBOUBTUZD[OBGBCVB
Tel. 503-614-627.
772.
Wodzisławia, 602-558-623.
7945, 609-224-470.
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Wydawnictwo Literackie CSPŴ ,UPQPTJBEBNBQZ
QSPXBE[ŕDFEPTLBSCØX 
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OJF TJŢ CBXJ $P CZPCZ
XBSUF ƒZDJF NBHB CF[
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PRACA

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

• Praca Austria ślusarze, spawacze z j.
LPOUBLU!OPXJOZQM
niemieckim! Austriackie warunki, euro
Labora, Racibórz, 32-701-02-33,
4$*&/$&'*$5*0/ www.
euro-labora.com.(SFFO-BOUFSO&EZDKB

4QFDKBMOB
%7%Sp.
• Kierowców C + E zatrudni
„Sanco”
8PHSPNOZNXT[FDIžXJF
z o.o. Oferujemy : podstawa + diety, wyDJF PEXJFLØXJTUOJFKFFMJ
jazdy do krajów UE z powrotami do PolUBSOZ PEE[JB PCSPŴDØX
ski, 32-226-45-91.QPLPKV J TQSBXJFEMJXPžDJ 
[XBOZ ,PSQVTFN (SF
• Praca w Holandii, www.goodjob.
FO -BOUFSO ,JFEZ OPXZ
com.pl, tel. 32-720-32-22.
XSØH  1"3"--"9  HSP[J 
ƒF [OJT[D[Z
XT[FDIžXJBU 
• Praca dla elektryków
w Niemczech.
MPT;JFNJPSB[MPT,PSQVTV
Zapewniamy mieszkanie
oraz auto służMFƒZXSŢLBDIJDIOPXFHP
bowe. Tel. 77-442-95-02.
SFLSVUB  QJFSXT[FHP D[P
• Night Club zatrudni
Oferujemy
XJFLBpanie.
[XFSCPXBOFHP
EP
zakwaterowanie.
Wysokie
zarobki
i doHSVQZ
PCSPŴDØX
QPLPKV
wozimy do pracy.
Tel. 888-446-699.
)"-"
+03%"/" 3ZBO
3FZOPMET 
• Zatrudnimy sprzedawcę
samochodów
'JMNLJOPXZ
QSFNJF
z doświadczeniem
w branżyIJU
motoryzaSBMJTUPQBEB
cyjnej. Preferujemy
osoby z okolic Rybnika, Gliwic, praca@madmobil.pl.

LPOUBLU!OPXJOZQM
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Wyróżnij swoje ogłoszenie – tylko

pogrubienie*

ramka*

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

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Zatrudnimy mechanika oraz elektromechanika samochodowego z doświadczeniem. Kontakt: 505-070-800.
• Oriflame, tel. 668-644-761.
• Najatrakcyjniejsze warunki – praca dla
pań, dyskretnie 515-762-515.
• Firma od zaraz zatrudni wykwalifikowanych pracownikow budowlanych,
782-042-909.
• Przyjmę tynkarza, tynki gipsowe, agregaty, gwarantuje pracę w zimę. 669-953757, 785-918-057.
• Firma Transportowa z Rybnika zatrudni
kierowcę C + E (plandeka). Tel. 604-782270.
• Stacja kontroli pojazdów Mototechnika,
Wodzisław Śl., Michalskiego 12, zatrudni
od zaraz na 1/2 etatu diagnostę z uprawnieniami, 32-455-37-22, 606-592-744.
• Zatrudnię ociepleniowców, wykończeniowców, wysokie zarobki, ciągłość
pracy zimą, 511-902-646.

• Automentel Centrum, Racibórz zatrudni doradcę serwisowego z doświadczeniem. Podania składać Wodzisław Śląski
Witosa 8.

• BETTERWARE – pomysłowe produkty
do domu, garderoby, sprzątania. Praca
z katalogami. Tel. 795-445-246, www.
polskabetterware.pl.
• Zatrudnię szwaczkę do zakładu krawieckiego. Podania z c.v., ul. Bosacka
22, Racibórz.

• Grupa ITUM zatrudni kierowcę kat.
C i C+E, opis stanowiska www.itum.
com.pl lub tel. 32-453-98-21.
• Poszukuję pracownika do transportu
międzynarodowego z kategorią c+e
(auto-laweta). Rydułtowy, tel. 504-075110.
• Restauracja „Karczma Hetmańska”,
Racibórz, ul. Długa 5, zatrudni kucharza,
tel. 32-419-07-57.
• Praca dla kobiet 19-40 lat (erotyka)
Racibórz, Pszów prywatny dom tel. 531394-912.
• Zatrudnię kierowcę kat. C (może być
emeryt), tel. 502-252-240.
• Zatrudnimy w Holandii młodych ludzi
na produkcji. Mieszkanie gratis. Wymagany język angielski lub niemiecki.
32-410-92-80.

• Zatrudnimy do działu handlowe• Jeżeli jesteś kreatywna (wiek 25-38 lat)
go, wymagania: wykształcenie min.
i nie lubisz szefa i biurka to oferta dla
średnie, znajomość obsługi komputera,
ciebie, zadzwoń 32-414-03-75, pn.-pt
prawo jazdy kat. B. komunikatywność.
8.00-9.00.
Miejsce pracy: Nędza k. Raciborza. CV
• Dziewczyny do spotkań towarzyskich,
ze zdjęciem i LM proszę przesłać na:
info@pivexin-tech.pl.
Polska, Niemcy.
Samodzielna, niekonNowiny
WODZISŁAWSKIE
•
wtorek,
27 października 2009 r.
QBƑE[JFSOJLBS
trolowana dyspozycja czasem pracy,
• Salon Meblowy Basztowa zatrudni
wysokie zarobki, 727-655-262.
kierowcę kat. B z lekkim stopniem nie• Przyjmiemy do pracy dziewczyny od lat
pełnosprawności do rozwozu mebli.
16 (w okresie przedświątecznym), 608Praca na cały etat, 32-415-07-78, CV
740-427.
na: arthen@arthen.pl.
• Kameralny Club w Knurowie o domowej atmosferze zatrudni panie, wysokie
zarobki, zakwaterowanie, 791-393-470
po godz.12.00

• Zatrudnię kierowcę (emeryta), kat. D,
725-624-720.
• Grupa Itum zatrudni kupca, szczegółowy opis stanowiska na www.itum.
com.pl lub pod numerem tel. 32-45398-21.
• Kucharza, kucharkę do pracy w pizzerii
zatrudnimy – Rogów tel. 66-19-15-255.
• Austria – Praca od zaraz dla: elektryków, stolarzy, hydraulików i pomocników. Wymagana znajomość języka
niemieckiego. Wynagrodzenie na
austriackich warunkach. 32-417-01-01,
507-030-557.

• Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie
meblowym Basztowa z lekkim stopniem niepełnosprawności, 32-415-0778, CV na: arthen@arthen.pl.
• Zatrudnimy osobę do sprzątania
z lekkim stopniem niepełnosprawności, 32-415-07-78, CV na: arthen@
arthen.pl.
POSZUKUJĘ PRACY
• Podejmę pracę w charakterze opieki
nad osobą starszą, zakupy, sprzątanie,
gotowanie itp, tel. 667-960-566.

• Osoba z Raciborza poszukuje pracy
jako pomoc biurowa bądź domowa,
w niepełnym wymiarze godzin, 513708-367.
• Kierowca BCE – dorywczo, tel. 503666-263.

kontra*

apla*

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.
* Czcionka biała, tło czarne

kolor*

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

• Zgubiono legitymację studencką nr
10272, tel. 791-509-003.

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

• Sprzedam owies, tel. 663-125-597, 32476-02-86.

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

• Węgiel brunatny, węgiel orzech, groszek, eko-groszek, eko-miał, flot muł.
Na życzenie workowany, 601-819-313.

• Drewno rozpałkowe, kominkowe,
muł od 150zł, eko-groszek, flot,
węgiel, itp., ekspresowa dostawa,
gwarantowana jakość, 692-236-095.

• Sprzedam ziemię klasy I, 35 zł za tonę,
kontakt Racibórz, tel. 608-826-832.

• Oddam w dobre ręce trzy miesięczną
kotkę, czystą, zadbaną, korzystającą
z kuwety tel: 693-611-120.

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

TOWARZYSKIE

• Skup kiążek. Dojazd. Gotówka. 508245-450.
• Skupujemy skóry królicze surowe
(niegarbowane), Futra i moda, Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 1, 32-455-17-61.

• Dyskretnie. Racibórz, 789-105-990.

• Nowa, 18, 535-673-473.

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.

• Agata, TS 794-213-432.

TRANSPORT
• Pomoc drogowa, holowanie samochodów, przewóz wózków widłowych, K.
Karcz, tel. 601-516-085, 32-415-32-23.
• Transport bagażowy. Przeprowadzki. Kraj, zagranica. Meble, towary itp.
Racibórz. Tel. 609-422-555, a po 17.00:
32-415-30-94.

• 24-latka, Wodzisław, 662-455-564.

SPORT 1

• Vip, Wodzisław, 660-900-850.

41035 

• Para, Wodzisław, 694-637-930.

• Autolaweta. Transport samochodow.
Kraj i zagranica, Raciborz. Tel. 609-422555, a po 17.00: 32-415-30-94.

• Najlepsza, Wodzisław, 535-813-135.
• Bogini, Wodzisław, 788-933-723.

• Transport i przeprowadzki w Raciborzu,
w kraju i za granicą, załadunek i rozładunek, 600-586-810.

• Angelika, Racibórz, 669-460-221.
• Nikola, Racibórz, 667-155-251.
• Dla kobiet, 726-920-260.

• Kupię stare motory, motorowery, silniki,
części, literatura, militaria, stan obojętny,
tel. 889-660-848.

• Atrakcyjna 20-latka, 791-360-857.

• Wypożyczalnia samochodów. Osobowe, busy 9 osób. 533-080-533.

• 606-521-450, Radlin.

• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów wykończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.

• Claudia, 697-699-505, Racibórz.

• Kupię stare motory, motorowery,
części, literaturę, zegary, stare meble,
militaria, porcelanę oraz inne starocie
tel.663125597,32-4760286.

• Maja, 792-209-587, Racibórz.

• Skradziono dokumenty ubezpieczeniowe Compensa: 22012/2744972-2744975,
21018/2081329-2081338, 19030/20456532045655, 19034/2102212-2102214,
19033/2010069-2010070, dla znalazcy
nagroda, 513-923-722.

• Paulina, 788-401-662.

#"+,""/*.08"/"

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Apetycznie, 600-624-753.

• Sprzedam zbiorniki plastikowe, 1000
litrów, z zaworem, tel. 504-601-984.

• Kupię stare monety 30-lat PRL oraz
inne stare monety, zegary, militaria, tel.
663-125-597, 32-476-02-86.

• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.

• Szukam koleżanki, 797-755-126.

• Ewa 726-527-935.

• Kury nioski roczne, podwórkowe,
okazyjna sprzedaż, tel. 506-783-624,
515-288-404.

• Szukam koleżanki, 880-903-807.

• Żaklin, 797-755-126.

• Ola 531-397-047.

• Antyki. Kupię meble, przedwojenne
odznaczenia, srebra, obrazy, zegary,
militaria, stare zdjęcia i wiele innych,
605-255-770.

• Komfortowo Blondynka, 519-705-992.

• 33, Raciborzanka, 883-272-757.

• Viki 603-232-163.

• Komis Dziecięcy Oluś, DH Jawor, Racibórz, Ludwika 15, czynne 9.00–17.00,
sob. 9.00–13.00, 606-611-352.

• Eromasaże, 532-443-842.

• Martyna, Wodzisław, 507-595-561.

• Przystępnie, 530-921-350.

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

• Ero relax, 666-479-320.

• Adrianna, Wodzisław, 518-928-440.

• Pani, 608-031-713.

• Muł, flot, węgiel, eko – groszek. Atrakcyjne ceny, 885-100-555.

• 513-504-384, Rybnik 41.

• Wodzisław, 502-946-147.

• Nikola, Racibórz, 667-155-251.

• Eko-groszek, węgiel – luzem i workowany, 608-315-746.

• Jola 41 512-593-383.

• Wodzisław 20-latka, 609-782-881.

• Blondynka, Rybnik, 507-206-422.

• Muł, flot, węgiel. Taniej transport,
tel. 506-425-150.

• 530-483-609 Rybnik 22.

• Wodzisław, dwie, 511-858-508.

• Iza, Wodzisław, 518-645-151.

• Marta, 513-237-012, Racibórz.

TURYSTYKA

• Oliwia, Racibórz, 889-694-869.

• Zaplanuj wakacje 2012! Grecja od 599
zł, Bułgaria od 594 zł, Chorwacja od 1149
zł! Ponadto oferujemy jarmarki świąteczne, wyjazdy sylwestrowe, obozy zimowe.
Biuro Podróży WW, Św. Jana 1, Wodzisław, 32-455-55-00, www.wakacjeww.pl.

• Ewa, 886-309-057, Racibórz.
• Magda, Raciborz, 889-694-873.
• Rybnik, blondyneczka, 695-873-240.
• Dziewczyny, 783-620-601, 781-301544.

Wydawnictwo
Literackie
• 797-536-303,
Rybnik, 28.
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• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.
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USŁUGI

Wydawnictwo
Literack
• Ogrodzenia – producent. Tel.
33-48805-65.
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• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.

• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-430-8577, 32-454-61-37.

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

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

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.
• Rolety zewnętrzne, od 180 zł brutto/
m kw. Producent z wieloletnią tradycją. 3 lata gwarancji, 32-415-17-32.
• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.
• Czyszczenie dywanów, tapicerek, usuwanie zapachów i roztoczy, czyszczenie
skóry, mycie okien i witryn, doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg twardych.
Tanio i skutecznie! sprawdź na www.
cleanco.pl, tel. 692-509-691.
• Odśnieżanie dachów, posesji,
placów, chodników, parkingów, 606118-496.
• Balustrady nierdzewne – kute, płoty,
bramy przesuwne, daszki automatyka
do bram, stojaki choinkowe kute, konstrukcje schodowe, 601-159-834.

• RENT A CAR, wypożyczalnia samochodów osobowych i ciężarowych 24
h, Rudyszwałd, Chałupki, tel. 608-766260, 669-936-561.
• Karcher – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej, samochodowej, Racibórz-Brzezie, Wysoka 6,
32-415-66-59, 661-758-976.
• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.
• Instalacje wod.-kan., c.o., gaz, montaż kuchenek gazowych, junkersów,
kotłów węglowych, gazowych i olejowych, tel. 502-980-796.
• Jordan Karcher profesjonalne czyszczenie tapicerek meblowych wykładzin
dywanów. Tel. 697-177-760.
• Wycinka drzew, koszenie traw – profesjonalnie, tel. 723-630-530.
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustrady, poręcze oraz inne elementy, 513539-582.
• PUCEK – profesjonalne czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej. Konkurencyjne ceny oraz
liczne promocje! Tel. 512-465-226,
www.pucek.net.pl.

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

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

• Elektryczne instalacje – tanio, z materiałem. Tel. 600-877-606, www.elektrocom.pl.
• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z – zapraszamy, tel. 517-531-887.
• Komplex-Dach, pokrycia dachowe,
papa termozgrzewalna, gonty, rynny,
obróbki blacharskie, kominy klinkier, solidnie, tanio, 606-118-496, 609-110-496.
• Wnętrza; kafelkowanie, płyty k-g,
ścianki działowe, tynki cienkowarstwowe, malowanie, ocieplanie
stropów; faktura Vat, 606-118-496.
• Remonty – malowanie, gładzie, struktury, kompleksowo łazienki, płytki, panele, 695-625-514.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów
z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.
• Odkurzacze centralne, instalacje elektryczne, 660-665-329.
• Stal nierdzewna, czarna, poręcze,
schody, ogrodzenia, konstrukcje
reklamowe i inne wyroby. Atrakcyjne
ceny, 603-411-536.

• Usługi remontowe – od sufitu po podłogę, tanio, szybko, solidnie, tel. 666829-092.
• Kafelkowanie, gładzie bezpyłowe, karton-gips, tynkowanie gipsowe, montaż
stolarki, 501-550-880.
• Gładzie, płyty gipsowe, sufity podwieszane, malowanie, płytkowanie, tynki,
murowanie, poddasza, remonty renowacyjne, 32-415-98-80, 698-210-904.
• Firma instalacyjna – instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, instalacje wod-kan., również remonty, 512-839-909.
• Usługi remontowo-budowlane, Piotr
Tkocz, 697-787-810.
• Adaptacja poddaszy, remonty 728381-640.
• Firma wykonuje wszystkie roboty ogólnobudowlane, rozbiórki, brukowanie
Fak. Vat.32-457-93-32, 502-087-125.
• BOG-BUD – docieplenia, adaptacja
poddaszy, malowanie, okna, drzwi, tynki
szlachetne, gładzie, podłogi, kafelkowanie, rynny, 507-609-303.
• Kafelkowanie montaż płyt gipsowokartonowych prace wykończeniowe.
Tel. 533-587-987.
• Kostka brukowa, aranżacje,
układanie placów, chodników, dróg
dojazdowych, kompleksowo, szybkie
realizacje w rozsądnej cenie, 506-795583.

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

• Pokrycia dachowe, papa termozgrzewalna, styro – papa, gonty, blachodachówka, obróbki blacharskie,
dachówka, więźby, okna, 518-041-558.

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

WRÓŻBY

• Hurtownia parapetów, niskie ceny,
przycinamy parapety od ręki, tynki
Kreisel. Dekortynk, 32-415-18-64, 691717-839.
• InstalEm Kompleksowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gaz, kominki, kotłownie, solary,
kom: 785-90-50-50 www.instalem.pl
Przystępne ceny.
• Malowanie elewacji, dachów, podbitek,
mieszkań, 30-letnie doświadczenie, 32430-07-00, 781-759-872.
• Tynki wapienno-cementowe, ocieplanie budynków, tynki strukturalne, płyty
k.-g., wykończenia wnętrz. Negocjacja
cen, 510-727-827.

• Instalacje wodno-kanalizacyjne, co,
technika grzewcza, 505-815-470.
• Tynki maszynowe, wylewki, w okresie
jesienno-zimowym, osuszanie gratis,
tel. 607-686-794.
• Profesjonaliści w systemach ociepleń,
kafelkowanie, malowanie, płyty k-g, panele podłogowe, 607-110-632.
• Zakład Instalacji Sanitarnych i robót
ogólnobudowlanych, wykonujmy
instalacje wod.-kan., c.o., gazowe, 661116-091.

• 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, 668-271-822. Choroby skóry
nowoczesne metody laser, mikrodermabrazja, testy alergiczne, światłolecznictwo, dermatoskopia.
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.

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

• Dr n. med. Zbigniew Łyko, specjalista
endokrynologii, Racibórz, Rudzka 81,
tel. 602-613-651, 32-419-03-59.
KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kardiolog, poniedziałki, środy 17.00 – 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 6a/6,
602-695-679. Obowiązkowa rejestracja,
32-415-39-89.
LARYNGOLOGIA
• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501287-739.
NEUROLOGIA
• Specjalista neurolog Kaliniak Barłtomiej
przyjmuje śr. godz. 17.00, Raciborz, W.
Polskiego 13/3. Rejestracja 501-322-210.
OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek
15.30 – 17.30.
PSYCHIATRIA
• Lekarz psychiatra Anna Strzałkowska
przyjmuje w środy (Wodzisław Rynek
1- II piętro). Rejestracja 601-845-144.
PSYCHOLOGIA
• Gabinet psychoterapii i rozwoju osobistego mgr Marta Patas, Wodzisław Śl.
Rynek 1. Rejestracja 792-484-858.
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.
• Pełny zakres usług stomatologicznych,
ortondoncja, RTG. Kontrakt z NFZ.
Centrum Med, Racibórz, Rudzka 81, 32419-03-59.
• Gabinet Stomatologiczny, znieczulenie
komputerowe The Wand, wybielanie
zębów, współpraca z chirurgiem, inplantologia, 503-405-941.
UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa.
Wizyty domowe, tel. 696-478-189, 32426-02-92.
URODA
• Medycyna Estetyczna, Racibórz, Chopina 10, 602-462-057. Odmladzanie (botoks, kwas hialuronowy, mezoterapia,
sculptra) modelowanie ust, usuwanie
blizn (laser frakcyjny), tatuaży (qswetch), przebarwień, owłosienia (IPL),
zamykanie naczyniek, skleroterapia
żylakow.

• Jeżeli chcesz schudnąć 2 – 50 kg
z grupą wsparcia to jest kurs dla ciebie,
30.11.2011, 691-488-826.

Zwierzęta
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam kocięta, norweskie – leśne,
z rodowodem 664-503-662.
• Sprzedam yorki miniaturki, 32-451-6219, 509-578-355.

Drukarnia NOWINY tel. 32 765 90 41

Odmień nasz
los..

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

• Sprzedam szczeniaka – owczarek niemiecki, 508-706-876.
• Sprzedam szynszyla, tel. 600-437-740.

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 Laguna
4� CITROEN BERLINGO
5� Ford Focus
6� Ford Fiesta
7� FORD FOCUS
8� Fiat Panda	
9� SKODA FABIA II kombi	
10� Skoda OctaVia
11� Opel Corsa
12� OPEL COMBO
13� OPEL ASTRA
14� OPEL ASTRA
15� PEUGEOT 206
1�
2�

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

20.900 zł
13.900 zł
24.900 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
22.900 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

• AUDI A4 2006 2,0TDI 140KM automat
• VW GOLF VI kombi 2008 1,6TDI 105KM kraj
• VW PASSAT kombi 2007 2,0TDI 140KM kraj
• OPEL VECTRA 2007 1,9CDTI kombi kraj Iwł.
• OPEL ASTRA III 2009 1,7 CDTI klima, kraj, Iwł
• OPEL ASTRA II 2002 1,4 16V klima, kraj, Iwł.
• OPEL CORSA 2007 1,3CDTI kraj, Iwł., metalik
• RENAULT CLIO 2007 1,2 16V kraj, Iwł., klima
• CLIO GRANDTOUR 2008 1,5DCI krajowy, Iwł.
• FIAT GRANDE PUNTO 2009 1,2; 2006 1,9MJV
• FIAT PANDA 2009 1,1 ACTIVE ECO kraj, Iwł.
• FORD MONDEO 2006 2,0 TDCI 115KM kraj
• FOCUS kombi 2006 1,6 klimatyzacja, kraj, Iwł.
• NISSAN MICRA 2008 1,2 KLIMA, krajowy, Iwł.
• PEUGEOT 307 2006 1,6HDI klima, kraj,serwis
• PEUGEOT 207 2006 1,6HDI 90KM klima, ABS
SKUP SAMOCHODÓW ZA GO
Salon czynny:

TÓWKĘ!

pn. – pt. 9 – 17 , soboty 900 – 1300
www.tomas.pl
00

00

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
CITROEN C3 1.4 HDI klimatyzacja VAN
(ciężarow y)
CITROEN C4 PICASSO 1,6 HDI GRAND
7 miejsc
FORD MONDEO TREND 1,8TDCI 125
hatchback
FORD MONDEO GHIA 1,8 TDCI 125
KM kombi
FORD MONDEO TREND 2,0 TDCI kombi
FORD MONDEO GHIA 2.0 TDCI kombi
HYUNDAI i10 COMFORT 5 drzwi klima
MAZDA PREMACY 1,8 16V premium
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI panorama
dach
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 turbo 4x4
OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 kombi
ENJOY GOLD
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 150 KM elegance
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 120 KM sedan
VW PASSAT 1,9 TDI comfort
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
automat
VW GOLF 1.9 TDI 90 automat kombi
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI kombi srebrny
TOYOTA YARIS 1,0 TERRA klima 3 drzwi
RENAULT MODUS 1,2 16V 37 tys. km
SMART FORTWO 0,7 klimatyzacja

05 r.

35.900

08 r.

19.900

08 r.

38.900

08 r.

40.900

09 r.

46.900

05 r.
07 r.
11 r.
99 r.

23.900
39.900
27.900
11.900

09 r.

72.900

09 r.

82.900

08 r.

29.900

04 r.
06 r.
02 r.

26.900
25.900
21.900

02 r.

24.900

00 r.
06 r.
05 r.
04 r.
04 r.

16.500
31.900
16.900
18.900
14.700

Ceny samochodów zawierają 23% Vat
Na sprzedawane samochody
udzielamy gwarancji!
Skupujemy samochody
bezwypadkowe do 7 lat
Czynne: 8 00 – 18 00, soboty 9 00 – 15 00

www.pielczyk.pl
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Szanowni Honorowi Dawcy Krwi!
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonych w dniach 22-26 listopada,
pragnę w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu złożyć Wam gorące podziękowania za Wasz
bezcenny dar – krew oﬁarowaną z myślą o potrzebującym jej człowieku.

a n g ie ls k ie g o lu b n ie m ie c k ie g o

Jesteście dowodem na to, że mimo trudnej rzeczywistości wciąż jeszcze
istnieją ludzie dobrej woli, którzy z potrzeby serca ratują innych.
Proszę, przyjmĳcie w tych szczególnych dniach, serdeczne życzenia – zdrowia,
szczęścia, dni wolnych od trosk i realizacji wszelkich Waszych zamierzeń.
Z wyrazami szacunku
Maria Wiecha
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47-400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a,
tel./fax 032 415 31 23,
tel. 032 415 30 15
Mata zbrojeniowa 4mm
1,2x2,4

Kit dekarski Abizol
G 5kg

szt
15,50

zł
65,00

Farba olejna biała
Emakol 0,9L

zł
14,60

Emulsja śnieżnobiała
Polinak 11L

zł
51,80

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER
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P

oszukujemy do pracy
w Niemczech:
info@lima–group.com
 monterów kolektorów
Rybnik, ul. Wodzisławska 55
Tel. 32 422 40 46
słonecznych
Nie wymagana znajomość niemieckiego
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Rozliczamy podatek holenderski,
roz³¹kowe, zasi³ek rodzinny

WÓJT GMINY
Godów

informuje,
że na tablicy
ogłoszeń
Urzędu Gminy
zamieszczony został wykaz
nieruchomości gruntowych,
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz
zamieszcza
się
na okres 21 dni - od dnia
22.11.2011 r. do 13.12.2011 r.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie
Gminy Godów, pok. 21, lub
pod nr telefonu 032 47-65-065, wewn. 23
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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

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

OFERUJEMY

•Więźba dachowa
•Łaty, deski,
krawędziaki

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

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

podłogi

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

Kędzierzyn –Koźle, ul. Szkolna 15
Tel. : 77 461 61 47

nr. certyﬁkatu 3971

NEWSIZE 40/85

•Płyta OSB I MFP

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

��������������������������������
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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.

23. WODZISŁAW, ul.

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.

KATOWICE, ul. Małopolska. Mieszkanie
1-pok. z balkonem o pow. 36,8 m², IIp.
cena: 150 000 zł.
PSZÓW, ul. Jagienki. Mieszkanie 2-pok.
z balkonem o pow. 50,49 m². IIp. Cena:
99 000 zł.

3.

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

4.

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

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

25. WODZISŁAW, os.

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

26. WODZISŁAW ul.

Przemysława. Mieszkanie 3-pok. o pow. 61,50 m², 3 pokoje,
kuchnia z oknem łazienka, wc osobno.
Łazienka i wc - kafelki, cena: 125 000 zł.

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

6.

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

28. WODZISŁAW, ul.

PSZÓW ul. Witolda. Komfortowe mieszkanie M-2, 33,24 m². Czynsz na 1 osobe 180
zł, cena: 72 900 zł.

29. WODZISŁAW, ul.

8.

9.

RADLIN. Mieszkanie 4-pok. o pow. 97m²,
duża kuchnia, 2 łazienki, balkon, garaż
blaszany. CO: gazowe piec dwufunkcyjny.
Cena: 187 000 zł.
RYBNIK ul. Kościuszki. Mieszkanie 3-pok.
o powierzchni 85 m² + garaż, cena: 195 000 zł.

10. RYDUŁTOWY – ORŁOWIEC. Mieszkanie

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

12. WODZISŁAW, M-3,

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

13. WODZISŁAW, ul.

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

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

30. WODZISŁAW, ul.

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

31. WODZISŁAW, ul.

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

32. WODZISŁAW, os.

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

33. PSZÓW ul.

Juranda. Mieszkanie 2-pok. o
pow. 35,94m², okna nowe PCV. Sanitariaty nowe, instalacja elektryczna nowa.
Cena: 70 000 zł.
Kościuszki. Mieszkanie 1-pok.
o pow.43m², kuchnia z oknem, łazienka
wykafelkowana z kabiną prysznicową po
remoncie z oknem. Nowe grzejniki. Cena:
69 500 zł.

35. WODZISŁAW ul.

Leszka. Komfortowe
mieszkanie 3-pok. o pow. 62,50 m². Cena:
175 000 zł.

37. PSZÓW ul.

Jagienki. Mieszkanie 3-pok. o
pow. 64,12 m², IIp. Cena: 170 000 zł.

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

9.

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

10. PSZÓW ul.

K.Miarki. dom z roku 2003
o pow. mieszkalnej 148 m², (5 pokoi, 2
łazienki, kuchnia, garaż) parcela: 19 438
m² cena: 567 000 zł.

DOMY DO SPRZEDANIA

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

13. PSZÓW, ul.

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

14. PSZÓW, ul.

Karola Miarki. Do zamieszkania dom piętrowy, częśc. podpiwniczony,
parcela: 600 m², cena: 395 000 zł.
piętrowy o pow. 148 m²,
położony na parceli 1 956 m². Cena:
390 000 zł.

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

18. WODZISŁAW ŚL., ul.

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

7.

9.

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

10. ŻORY, ul.

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

11. WODZISŁAW os.

30-lecia. Do wynajęcia
mieszkanie 3-pok. o pow 55 m², I p.
umeblowane. Kaucja 2000 zł, czynsz
z odstępnym 1000 zł / m-c. + opłaty
energia, gaz według zużycia.

22. WODZISŁAW, ul.

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

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

8.

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

9.

WODZISŁAW ul. Leszka. Do sprzedaży
pawilon handlowy w zabudowie szeregowej. Powierzchnia parteru: 53,3 m².
Pawilon podpiwniczony całkowicie pow.
piwnic 54,4 m², wysokośc piwnic 2,30 m.
Parcela: 147 m². Cena: 259 000 zł.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

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

17. ROGÓW ul.

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

18. RYBNIK, ul.

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

19. RYDUŁTOWY, ul.

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

20. RYDUŁTOWY, ul.

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

21. RYDUŁTOWY, działka

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

22. OLZA, ul.

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

1.

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

23. TURZA ŚLĄSKA, ul.

2.

CZYZOWICE ul. Polna. Działka bud. o
pow. 5 602 m², szer. działki 36m. Działka
posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej. Cena: 195 000 zł.

24. TURZA ŚLĄSKA, ul.

3.

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

4.

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

5.

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

27. TURZA ŚLĄSKA, ul.

6.

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

28. WODZISŁAW ul. Czarnieckiego. Działka

7.

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

29. WODZISŁAW, działka

8.

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

9.

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

10. PSZÓW, ul. Lubomska. działka siedliskowa

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

Wodzisławska. działka bud., 2 028 m². Cena; 75 000 zł.

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

25. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

26. TURZA ŚLĄSKA, ul.

Zwycięstwa. Działka
bud. o pow. 889 m², cena: 35 000 zł, o
pow. 1 014 m², cena: 39 500 zł.
Zwycięstwa. Działka
rolna o pow. 3 440 m², cena: 31 000 zł.

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.

30. WODZISŁAW, działka

cena: 41 500 zł.

bud. o pow. 861 m²,

31. WODZISŁAW,

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

32. 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.

33. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

OBIEKTY DO SPRZEDANIA

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

2.

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: 890 000 zł.

35. WODZISŁAW – KOKOSZYCE. działka

3.

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 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.

20. WODZISŁAW, ul.

22. ŻORY ul.

WODZISŁAW. Nowy komfortowy dom, 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki. Parcela: 860
m². Cena: 625 000 zł.

7.

16. PSZÓW, ul.

34. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

4.

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

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

PSZÓW, ul. K. Miarki Budynek handl.usług. o pow. 250 m². Parcela: 563 m².
Cena: 79 000 zł.

19. WODZISŁAW, os.

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

6.

15. ROGÓW ul.

1.

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

21. WODZISŁAW, os.

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

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

18. WODZISŁAW, os.

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

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

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

21.

WODZISŁAW ŚL. Do wynajęcia lokal handlowo-usługowo-biurowy o pow. 50 m²
+ 5 m² zaplecze, położony na parterze.
Czynsz za 1 miesiąc 2 800 zł netto.

8.

19. WODZISŁAW ŚL. Dom

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

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

2.

17. WODZISŁAW ŚL, luksusowy

3.

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

1.

16. TURZA Śl.

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

5.

DO WYNAJĘCIA

15. RADLIN, dom

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

17. WODZISŁAW, os.

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

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

2.

16. WODZISŁAW, ul.

24. ŁAZISKA, ul.

12. OKAZJA! PSZÓW, ul.

20. WODZISŁAW, os.

15. WODZISŁAW, ul.

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

11. PSZÓW, dom

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

1.

23. ŻORY, ul.

WODZISŁAW, ul. Dębowa. Do sprzedania
dwa domy- do remontu. Dom piętrowy,
drugi dom parterowy. Cena: 295 000 zł.

8.

34. PSZÓW ul.

Przemysława. Mieszkanie 3-pok. o pow. 59,94 m², z ogródkiem.
Cena: 119 900 zł.

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

7.

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

36. WODZISŁAW ul.

26 Marca mieszkanie
1-pok., 27 m², IIp. cena: 69 500 zł.

MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy dom, pow. 120 m², położony na parceli o pow. 857 m². Cena: 395 000 zł.

Przemysława. Komfortowe mieszkanie 3-pok. o pow. 65,85 m², z
balkonem, cena: 149 000 zł.

14. WODZISŁAW, ul.

Bracka Mieszkanie
3-pok. o pow. 45,91 m², położone na 3
piętrze. cena: 110 000 zł.

6.

27. WODZISŁAW, ul.

11. WODZISŁAW, M-3,

os. 30-lecia, pow.
46,88 m², cena: 105 000 zł.

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

24. WODZISŁAW, os.

5.

7.

5.

11-listopada. Dom parterowy z
poddaszem mieszk. o pow. użyt. 160 m²,
podpiwniczony, garaż w budynku. 4 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka z oknem.
Parcela: 550 m². Cena: 350 000 zł.

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

pow. 1 460 m², cena: 69 000 zł.

11. PSZÓW, ul.

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

12. PSZÓW, ul.

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

13. RADLIN, ul.

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

14. ROGÓW Działka

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

36. WODZISŁAW – MARUSZE. działka

pow. 1 296 m², cena: 78 000 zł.

bud. o

bud. o

37. WODZISŁAW, ul.

Piaskowa. Działka bud. o
pow. 1 277 m², cena: 79 500 zł.

38. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.

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

39. WODZISŁAW, ul.

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

40. WODZISŁAW,

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

41. WODZISŁAW, ul.

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, 22 listopada 2011 r.

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
GRZEWCZYCH

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

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY

ul. Kolejowa 10 a (RAMPA KOLEJOWA)
Racibórz, tel./fax 32 415 34 94, 755 23 60

www.rotex-sruby.pl

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
 okucia budowlane
 narzędzia budowlane

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
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 KOLEJOWA)
ul. Kolejowa 10 a (RAMPA
www.adres.pl
www.adres.pl
www.adres.pl
SALON
ul. Ulica,
00-000
Miasto
www.adres.pl
tel. 32
432
77
88,
432
7732 415
9834 94, 755 23 60
Racibórz,
tel./fax
ul. Ulica,
00-000
www.adres.pl
SALON Miasto
www.adres.pl
ul.
Ulica, 00-000 Miasto
www.honda.kucza.com.pl
www.rotex-sruby.pl
www.adres.pl

OKNA PCV

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
dostawa • montaż • serwis • transport

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