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wożone są oﬁary wypadku?

Łowcy nieszczęść
czekają na twój wypadek
800 zł gdyby odstąpił od umowy. Powyższy obrazek, to nie scena z ﬁlmu
a codzienność na oddziale ortopedii
Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
Podobne sceny rozgrywają się w szpitalach na terenie całego kraju. W opisywanej przez nas sprawie pierwsze
skrzypce gra mieszkanka Radlina,
Katarzyna S. To brunetka w okularach – tak zapamiętali ją pacjenci.
Rozpoczynamy nasze dochodzenie i
docieramy do zaskakujących faktów.
Owa brunetka jest spokrewniona z

pielęgniarką Zuzanną M. która ułatwia docieranie do pacjentów. Katarzyna S., choć obecnie mieszka w
Radlinie, pochodzi z tej samej gminy
co Zuzanna M. Ojciec Katarzyny S.
grał w weselnym zespole gdzie śpiewała pani Zuzanna. Obie panie również nie kryją swojej znajomości na
internetowych portalach społecznościowych. – To nie jest moja znajoma,
tylko rodzina – mówi z rozbrajającą
szczerością pielęgniarka.
Więcej str. 7

Jak zapamiętali stan wojenny

Koniec PJN
w Wodzisławiu?

Sikora

8

Prezydent zwolnił
dyrektorkę MOPS

Konﬂikt z pracownikami i bałagan ﬁnansowy,
to główne powody zwolnienia Anny Łasochy
ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu. – Gdyby
gospodarowanie pieniędzmi w urzędzie miasta wyglądało tak jak u mnie, to miasto nie
byłoby dzisiaj w tak trudnej sytuacji – mówi
szefowa MOPS, która kilka dni temu wróciła
do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim
i odebrała wypowiedzenie umowy.
5

Prezydent
ma „wypasiony” tablet
Na nowoczesny sprzęt urząd miasta wydał ponad
pół miliona. Cztery iPady z GPS-em i aparatem fotograﬁcznym traﬁły do straży miejskiej, jeden do
prezydenta.

3

Dzieci są pokrzywdzone

6

Popękały nie tylko domy
– szkoła również

6
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i Jakub

Relacje z pływalni
oraz parkietów
Radlina
i Wodzisławia

W ogniskach pracy pozaszkolnej w Rydułtowach
uczy się i bawi znacznie więcej dzieci niż w wodzisławskim ognisku, a mimo to dotacja starosty jest
niższa.

Dwa lata
przepychanek
o drogę
ISSN 1508-8820



W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego mieszkańcy powiatu wodzisławskiego wspominają 13 grudnia 1981 r.
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GDZIE NAJTANIEJ ZROBISZ ZAKUPY NA ŚWIĘTA
 15
– sprawdziliśmy ile trzeba zapłacić w 19 sklepach

RADLIN – RACIBÓRZ Skąd ﬁrma z Radlina wie, kiedy do szpitala przy-

Nad łóżkiem mężczyzny z połamanymi nogami kłócą się dwie kobiety.
Chodzi o pieniądze, ale o te w polisie
sprawcy wypadku. Obie zwietrzyły
łatwy zarobek, przekonują, że pacjent sam nie da sobie rady. W końcu
jedna z nich, z troską pomaga osłabionemu złożyć podpis na umowie.
Klamka zapadła. Cierpiący człowiek
zgodził się na przekazanie sprawy
ﬁrmie odszkodowawczej w zamian
za 18 proc. odszkodowania. Podpisał
również zgodę na karę w wysokości
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Piotr Cybułka

Ks. Bogusław Płonka

Henryk Machnik

Kiedy mieszkańcy walczyli o odszkodowanie za
domy, władze Godowa stały nieco z boku. Teraz
będą musiały się w sprawę zaangażować bardziej.
Okazało się, że popękał także budynek szkoły… niedawno remontowanej.
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Konkurs świąteczny z Nowinami

NAGRODY ZA OZDOBY
Szczegóły na stronie 17
Punkt Sprzedaży Opału przy ul. Rybnickiej 108 w Radlinie
zaprasza od pn.–piąt. w godz. od 7:00 – 20:00, a w soboty od godz. 8:00–14:00. W sprzedaży posiadamy szeroki wybór opału do
każdego rodzaju pieca. W ofercie jest również dostępny węgiel workowany. Więcej informacji o cenach i dostępnych sortymentach znajdziecie Państwo pod bezpłatną infolinią dla telefonów stacjonarnych 800 800 168
lub pod następującymi numerami 32 424 97 72, 519 186 613.
w
ww
ww.
w.m
mkkttttrraannss. .ppl l
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Wigilia z mieszkańcami

IKONY I ANIOŁY NA ŚWIĘTA
WODZISŁAW W miejscowej bibliotece oglądać można wy-

stawę prac Józefy Momot. Artystka amatorka z Podolsza prezentuje cykl ikon. Prace można oglądać do połowy stycznia.
(red)

(red)

WODZISŁAW

FOT. TOMASZ RAUDNER

WODZISŁAW Prezydent
zaprasza po raz kolejny na
wspólną wieczerzę wigilijną.
Świąteczne spotkanie zaplanowano na 17 grudnia. Rozpocznie się ono na rynku o
godz. 19.00. Dla wszystkich
uczestników przewidziano
świąteczny poczęstunek.
Podczas wigilii spróbować
będzie można barszczu,
krokietów i aromatycznego
piernika. Wigilijny wieczór
umili wszystkim uczestnikom kolędowy koncert w
wykonaniu zespołów Istebna i Singers.

Wydarzenie
roku – zgłoś
swój typ

Wigilia na rynku, rok 2009

– Za nowy sprzęt miasto zapłaci 61 tys. zł

Są już maszynki do głosowania
Styczeń 2009. Do rady miejskiej traﬁa projekt uchwały
dotyczący głosowania imiennego radnych. Od tego czasu
minęły prawie trzy lata. Wiele
wskazuje na to, że w końcu
mieszkańcy będą mogli sprawdzać jak każdy z radnych głosował w konkretnej sprawie.
Głosowanie imienne znalazło się w nowym statucie
miasta przyjętym przez radnych we wrześniu. Teraz

MOPS DZIECIOM

RYDUŁTOWY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryduł-

towach 6 grudnia zorganizował mikołajki dla 100 dzieci. Podczas imprezy, która odbyły się w Rydułtowskim Centrum Kultury maluchy otrzymały paczki. Przygotowano dla nich także
ﬁlm oraz szereg zabaw.
(red)

prezydent kupił maszynki
do głosowania, które traﬁą
do urzędu miasta jeszcze w
grudniu. Pierwotnie miały
one kosztować 20-30 tys. zł.
Okazało się, jednak, że kompletny system do głosowania,
z nagłośnieniem, mikrofonami i samymi maszynkami
kosztuje 61 tys. zł. Nowe rozwiązania mają być stosowane w nowej sali obrad. Radni
mają się przenieść do urzędu

Tablica pamiątkowa
w rocznicę śmierci
NOWA GALERIA W WODZISŁAWIU

WODZISŁAW Galeria Henrietta mieści się przy ul. Wałowej 2.
Prezentowane jest tutaj nie tylko malarstwo, ale także obiekty sztuki współczesnej i rękodzieło artystyczne. Właściciel
stawia także na promocję artystów ziemi wodzisławskiej.

WYJAŚNIENIE

W ubiegłotygodniowym wydaniu „Nowin Wodzisławskich” opublikowaliśmy zdjęcia jubilatów świętujących 50
rocznicę ślubu. Fotograﬁe zostały wykonane w zakładzie
fotograﬁcznym Łękawski.
(red)

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

(red)

Tablicę pamiątkową odsłonił Piotr Skowronek, dyrektor LO im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach

stanu cywilnego, ponieważ
pomieszczenie w urzędzie
miasta jest za małe. Przeprowadzka miała nastąpić w
styczniu, jednak już wiadomo, że termin przekładany
wielokrotnie przez prezydenta jest ponownie nierealny. W
USC konieczny jest remont.
Lada dzień ma ruszyć przetarg na wyłonienie wykonawcy planowanych prac.
(raj)

RYDUŁTOWY W sobotę 10 grudnia w Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Noblistów Polskich w Rydułtowach odsłonięto tablicę pamiątkową w pierwszą
rocznicę śmierci prof. Henryka Mikołaja Góreckiego.
Wybitny kompozytor był
uczniem liceum „na Skalnej”. W uroczystości wzięła udział Jadwiga Górecka,
wdowa po profesorze. Tablicę pamiątkową ufundowała
rada rodziców rydułtowskiej
placówki. Zgromadzeni wysłuchali również koncertu w
wykonaniu Anny Wieczorek,
absolwentki szkoły, obecnie
studentki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. (red)

RADLIN Miasto planuje
uhonorować autorów najciekawszego wydarzenia 2011
roku. Wszyscy, którzy chcieliby zgłosić kandydaturę powinni przesłać ją mailem na
adres biuletyn@radlin.pl. W
treści należy wskazać osobę,
instytucję czy organizację
odpowiedzialną za dane wydarzenie i krótko uzasadnić
wybór. Kapituła wkrótce opublikuje kandydatury, na które
będzie można głosować za
pośrednictwem strony urzędu
miasta, bądź listownie.
To drugi raz, kiedy radlinianie wybiorą wydarzenie roku.
Pierwszy plebiscyt dotyczył
2009 roku. Wówczas największe uznanie zdobył start Wojtka Jabłońskiego w olimpiadzie
osób niesłyszących w Tajpej.
Głosowania na wydarzenie
roku 2010 nie organizowano.
(tora)

Goście
z Niemiec
u starosty
POWIAT W dniach 22 – 25 z

wizytą w powiecie wodzisławskim przebywała 10-osobowa
delegacja z partnerskiego
powiatu Recklinghausen w
Niemczech. Całe przedsięwzięcie odbywało się w ramach projektu pt.: „Zdrowie i
pomoc społeczna w Polsce i w
Niemczech: między profesjonalizacją i instytucjonalizacją”, który otrzymał wsparcie
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wśród zagranicznych gości znaleźli się
przedstawiciele administracji
powiatowej z Recklinghausen, zajmujący się na co dzień
tematyką zdrowotną i społeczną, a także reprezentanci
organizacji pozarządowych
i instytucji działających w
sferze zarówno proﬁlaktyki i
ochrony zdrowia, jak i pomocy społecznej.
(red)
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Izba
Wydawców
Prasy

Kodeks
Dobrych Praktyk
Wydawców Prasy

TELEFON INTERWENCYJNY

0 600 082 301

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

PIENIĄDZE NA ŚWIĘTA
 kredyt świąteczny do 5 000 zł, do 12 rat
 gotówka na święta 1000 zł na 5 rat – 2 miesiące karencji
 lokata świąteczna od 50 000 zł - dla nowych środków
oprocentowanie stałe 6,5%
 lokata jednomiesięczna od 500 – 3000 zł – oprocentowanie 7%
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LOTERII „MOJE KONTO Z PREZENTAMI”

www.bswodzislaw.pl

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

AUTORYZOWANY PARTNER
HANDLOWY
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POWIAT

– Na nowoczesny sprzęt urząd miasta wydał ponad pół miliona

Prezydent ma „wypasiony” tablet
Od listopada Mieczysław Kieca korzysta z
nowoczesnego iPada.
To tablet posiadający
funkcje przenośnego
komputera, wyposażony m.in. w GPS i aparat
fotograﬁczny.
Urządzenie towarzyszy
prezydentowi na posiedzeniach komisji, na naradach
i spotkaniach z mieszkańcami. Urządzenie kosztowało prawie 3 tys. zł. – Do
tej pory przez 5 lat korzystałem z prywatnego laptopa
– mówi Mieczysław Kieca.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

Strażnik z GPS-em
Tablet prezydenta to jedMieczysław Kieca
używa tabletu m.in. podczas
posiedzeń komisji
rady miejskiej

nywać zdjęcia i umieszczać
je bezpośrednio w systemie
informacji przestrzennej.
Poza tym za pomocą internetu będą mogli korzystać z wszystkich danych
umieszczonych na portalu obsługującym cały system. Dzięki sygnałowi GPS
możliwe będzie sprawdzenie, gdzie w danej chwili
patrol straży miejskiej się
znajduje.

no z czterech tego typu
urządzeń
zakupionych
przez urząd miasta. Do
tego dochodzą serwery,
komputery, drukarki i ploter (urządzenie służące
m.in. do drukowania dużych powierzchni, używane głownie przez graﬁków
komputerowych i architektów). Sprzęt kosztował ponad pół miliona zł. Został
zakupiony w ramach projektu „System Informacji
Przestrzennej”, który ma
docelowo wyposażyć miasto m.in. w elektroniczne
mapy geodezyjne. Całość
zadania to koszt ok. 3,5
mln zł. Kwota pochodząca
z miejskiego budżetu to ponad 570 tys. zł. Dodatkowo
ﬁrma zajmująca się projektem wypożyczyła miastu
(bezpłatnie) cztery iPady,
które traﬁły do straży miejskiej. – Funkcjonariusze na
bieżąco będą mogli wyko-

Notebooki
dla radnych
powiatowych?
W wodzisławskim magistracie nowoczesnego
sprzętu przybywa, jednak
na razie nie traﬁ on do
radnych. Tablety czy laptopy miałyby zastąpić w
dużej mierze dokumenty
papierowe i tym samym
dać oszczędności. Sęk w
tym, że część radnych nie
potraﬁ tego typu urządzeń

obsługiwać. Niewykluczone, że w tablety lub notebooki wyposażeni zostaną
radni powiatowi. Wniosek o ich zakup złożył
radny Jarosław Szczęsny.
– Dzięki temu moglibyśmy
zaoszczędzić na materiałach biurowych, zmniejszyć zużycie środków
transportu, w tym paliwa,
i szybciej komunikować
się między sobą w ramach
rady powiatu – przekonuje
Szczęsny.
Inicjatywa
znalazła
uznanie członków komisji
rewizyjnej rady powiatu.
Wniosek w tej sprawie traﬁł
do zarządu powiatu. – Starosta tej sprawy jeszcze nie
rozpatrywał, więc na konkretne informacje należy
jeszcze poczekać – mówi
Wojciech Raczkowski z Biura Rady i Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego.
(raj)

– Tomasz Wójcik zastąpi Marka Okularczyka na stanowisku dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

Koniec PJN w Wodzisławiu?

Nowy dyrektor PZD

POWIAT Ryszard Zalewski, szef wodzisławskiego
koła terenowego partii Polska Jest Najważniejsza, nie
widzi przyszłości dla swojej
formacji i myśli o opuszczeniu jej szeregów. – Po spotkaniu rady krajowej PJN, które
odbyło się już po wyborach
odniosłem wrażenie, że niewiele uda się nam wspólnie
osiągnąć. Podjąłem więc decyzję o wystąpieniu z partii
– mówi Ryszard Zalewski.
Dodaje, że nie myśli na razie o poparciu Zbigniewa
Ziobry i dołączeniu do polityków Solidarnej Polski.
– Być może czas pomyśleć
o nowej formacji centroprawicowej – zastanawia
się Zalewski.
Członkiem PJN jest nadal
były poseł Adam Gawęda,

Zarząd powiatu podjął
decyzje dzisiaj. Potwierdził tym samym
stanowisko komisji
konkursowej.
Tomasz Wójcik ma 35
lat, jest żonaty i posiada
dwoje dzieci. Jest mieszkańcem Mszany. Ukończył
studia wyższe na kierunku
zarządzanie i marketing
w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem oraz zarządzanie i marketing w zakresie międzynarodowych
stosunków ekonomicznych.
Jest również absolwentem
studiów podyplomowych
na Wydziale Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od
12 lat związany jest z administracją powiatową. Pracę
w Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu rozpoczął
w 1999 roku na stanowisku
podinspektora, a od 2003
roku pełnił funkcję kierownika referatu transportu i
zarządzania ruchem w wydziale komunikacji i transportu. W 2008 roku objął
stanowisko zastępcy naczelnika wydziału komunikacji
i transportu, na którym do
tej pory pozostaje zatrudniony.
(red)

Tomasz Wójcik

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

POWIAT

Ryszard Zalewski nie widzi szans na powodzenie PJN

założyciel tej partii na terenie naszego regionu. – Oczywiście dzisiaj działamy w
nowej rzeczywistości, bez
państwowej dotacji i bez
zaplecza
parlamentarnego, ale to nie znaczy, że nie
możemy działać. Jeśli większość członków zdecyduje,
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że należy zakończyć działalność partii, to tak się stanie.
Sam tej decyzji nie podejmę
– mówi Gawęda. Podobnie
jak Ryszard Zalewski ma nadzieję na stworzenie nowego
podmiotu skupiającego ludzi
centroprawicy.
(raj)
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Przebudowa Traugutta nisko w rankingu
– marne szanse na remont
PSZÓW

Wojewoda
uwzględnił odwołanie starosty w sprawie doﬁnansowania gruntownej przebudowy
fragmentu ul. Traugutta ze
schetynówki. Początkowo
wniosek starosty wodzisławskiego w ogóle przepadł ze
względów formalnych. Szef
powiatu skorzystał jednak z

możliwości odwołania się i
po uzupełnieniu dokumentacji ponownie zgłosił projekt.
Tym razem wniosek został
pozytywnie oceniony. Co z
tego, skoro wojewoda umieścił go na 22. miejscu powiatowej listy rankingowej.
– Moim zdaniem szanse zdobycia pieniędzy są niewiel-

Burmistrz obawia się jednak
powtórki ubiegłorocznego
scenariusza. Wtedy również
Traugutta traﬁła na listę rankingową, ale nie załapała się
na pieniądze.
Wojewoda stworzył dwie
listy rankingowe – jedną dla
przedsięwzięć powiatowych,
drugą dla gminnych. Wysłał

kie. Robiliśmy rozeznanie i
sądzimy, że pewne doﬁnansowanie ma 7 pierwszych
projektów. Jeśli wynikną
oszczędności po przetargach,
to może druga siódemka będzie jeszcze uwzględniona
– mówi Marek Hawel, burmistrz Pszowa. Miasto ma
się dołożyć do przebudowy.

Dwie nowe ﬁrmy
w streﬁe gospodarczej
trycznej. W związku z planowanym poszerzeniem
działalności zamierza zatrudnić dodatkowo 20 osób.
Również pierwsza z ﬁrm planuje zwiększyć zatrudnienie
– informuje Krzysztof Kisiel,
prezes spółki Rydułtowski
Park Przedsiębiorczości, zajmującej się sprzedażą działek w streﬁe.
Ogłoszony przez RPP
przetarg obejmował 3 działki. Trzecią o powierzchni 1
hektara nikt się nie zainteresował. – To ładna, foremna
działka. Będziemy czekali
na oferenta – mówi Krzysztof Kisiel.
Do momentu rozstrzygnięcia ostatniego przetar-

Raczkowski, rzecznik starostwa w Wodzisławiu.
Według zatwierdzonego
planu wojewoda przeznaczył do podziału na przyszły rok 13 mln 782 tys. zł,
tymczasem gminy i powiaty
wnioskują w sumie o 43 mln
629 tys. zł.
(tora)

Obligacje lepsze od lokat
– dwa lata Radlina na giełdzie

gu działki w streﬁe kupiło 5
ﬁrm. Cztery z nich postawiły
już hale i biurowce, lub są na
etapie budowy. Tuż przy streﬁe halę postawiła ﬁrma zajmująca się produkcją mebli
na wymiar. Według prezesa
widok skupionych w jednym miejscu nowych obiektów przemysłowych działa
na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Jest to dowód, że
strefa gospodarcza żyje i że
warto tu inwestować. – Pozwala to nam mieć nadzieję,
że uda się sprzedać pozostałe działki – mówi Krzysztof
Kisiel. Na inwestorów czeka
jeszcze 6 terenów.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

RYDUŁTOWY Działki
w streﬁe gospodarczej zdecydowały się kupić dwie
kolejne ﬁrmy. Jednym z inwestorów jest Auto Partner
HS z pobliskiej Czernicy,
który nabył w przetargu
działkę o powierzchni 19
arów. Firma zamierza tu postawić halę do produkcji akcesoriów samochodowych.
Drugim nowym inwestorem
jest Energy Control Technics
z Radlina. Spółka kupiła w
przetargu prawie pół hektara gruntu. – Spółka zamierza
przenieść do strefy swoją
siedzibę i wybudować halę
produkcyjną. Zajmuje się
wyposażaniem urządzeń
do przesyłu energii elek-

je do ministerstwa spraw wewnętrznych. Minister podejmie ostateczną decyzję, które
wnioski dostaną doﬁnansowanie. – Pozostaje nam czekać na decyzję ministra. Ma
być znana do końca grudnia.
My jako starostwo zrobiliśmy wszystko, aby otrzymać
pieniądze – mówi Wojciech

– Tak było 30 września 2009 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Burmistrz
Barbara Magiera uczestniczyła w otwarciu rynku Catalyst.

Punkt informacji
turystycznej w gościńcu
PSZÓW

W Gościńcu
Pszowskim przy ul. Traugutta ruszył Punkt Informacji Turystycznej. To kolejna
placówka w powiecie wodzisławskim utworzona w
ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej,
którego liderem jest Śląska
Organizacja Turystyczna.
Zarazem jest pierwszym
punktem w powiecie, w którym turyści zostaną obsłużeni również w weekendy.
Są to dni, kiedy można się

spodziewać większej liczby
turystów, np. rowerowych.
Pszów nie jest miejscowością turystyczną, jeśli już,
to pielgrzymkową. Normalnie punkt działa od poniedziałku do piątku od godz.
9.00 do 17.00. – Ktoś jednak
zawsze jest w gościńcu w
weekendy. Jeśli więc traﬁ się
turysta, pracownik gościńca
będzie mógł mu udostępnić
bezpłatnie komputer z internetem, aby poszukał potrzebne informacje. Turysta,

jeśli będzie chciał, otrzyma
też foldery, mapy czy inne
materiały przygotowane z
myślą o projekcie – mówi
Leszek Brachman, pracownik punktu.
Śląska Organizacja Turystyczna wyposażyła Punkt
Informacji Turystycznej w
regały, biurka, stolik, krzesła,
stojaki i gabloty, komputery,
telefon, faks, drukarkę. Wyposażenie jest warte około
32 tys. zł.
(tora)

RADLIN Minęły dwa lata
od wejścia miasta na Giełdę
Papierów Wartościowych Catalyst. Radlin pozyskał dzięki
emisji obligacji 2 mln zł. Opłaciło się? – Uzyskaliśmy pieniądze na sﬁnansowaniedeﬁcytu
budżetowego spowodowanego zakresem niektórych prac
inwestycyjnych. Innymi słowy dzięki wejściu Radlina na
giełdę możliwa była realizacja
wielu projektów, głównie inwestycji z zakresu gospodarki
komunalnej, m.in. utrzymanie dróg czy modernizacja
budynku komunalnego Inco
przy ul. Mariackiej – mówi
Marek Gajda z referatu promocji Urzędu Miasta w Radlinie.

Obligacje o nominale 1000
zł mogą kupować m.in. zwykli mieszkańcy. Marek Gajda mówi, że do urzędu nie
spływają informacje kto
zdecydował się kupić walory. Wiadomo jednak, że na
pewno są chętni. – Analizując notowania, widać że jest
ciągły obrót – mówi urzędnik. Ci, którzy zdecydowali
się zainwestować w papiery
wartościowe Radlina powinni być zadowoleni. Z każdej
jednej obligacji zyskiwało się
70 zł odsetek rocznie. – Oprocentowanie wynoszące 6,85
procent w skali roku było
zdecydowanie korzystniejsze
od lokat bankowych – mówi
Marek Gajda.

Radlin debiutował na giełdzie 30 września 2009 roku.
Obok Warszawy był jedynym miastem, który zdecydował się wejść na rynek
Catalyst. Radlin wyemitował
dwie serie obligacji o wartości 1 miliona zł każda. Miasto
zobowiązało się wykupić te
obligacje w określonych odstępach czasu. Urzędnicy
przekonują, że jest to tańsze
rozwiązanie, niż spłacanie
kredytu. 28 września tego
roku miasto wykupiło połowę obligacji. Do 28 września
przyszłego roku w obrocie
pozostaną jeszcze papiery o
wartości 1 mln zł.
(tora)

FOT. TOMASZ RAUDNER

Strażnicy zajęli się zbiegłymi krowami

Strażnicy miejscy znaleźli właściciela krów

WODZISŁAW O krowach błąkających się po
polach w rejonie dzielnicy Karkoszka poinformował straż miejską myśliwy
miejscowego koła łowieckiego. Strażnicy we wtorek
6 grudnia ustalili właściciela krów. Łowczy zgłosił się
do straży w poniedziałek
przed południem. Mówił,

że w niedzielę w czasie polowania zauważył krowę z
cielakiem na polu z rzepakiem z dala od zabudowań.
– Zwierzęta wyglądały na
wymarznięte i zaniedbane,
dorosła krowa była ponadto
agresywna, gdy się do niej
ktoś chciał zbliżyć – informują strażnicy. Łowczy
przypomniał sobie, że wi-

dział już krowy w okolicy
około dwa tygodnie temu.
Kiedy ponownie natknął
się na bydło, postanowił
powiadomić straż miejską.
Strażnicy zajęli się szukaniemwłaściciela zwierząt.
Ustalili go po kilkudziesięciu minutach. Jak się okazało, krowy pochodziły z
lokalnej ubojni żywca. Je-

den z pracowników ubojni
powiedział, że kilka tygodni
temu z zakładu uciekło im
kilka zwierząt. Jak widać,
nie wszystkie zostały od
razu odnalezione. Właściciel ubojni wiedząc, gdzie
są zbiegłe krowy, zajął się
ich sprowadzeniem z powrotem do zakładu.
(tora)
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Prezydent zwolnił
dyrektorkę MOPS
WODZISŁAW

kontroli ﬁnansów nie było
z powodu kilkumiesięcznej
nieobecności księgowej, ale
to pani dyrektor odpowiada za funkcjonowanie całej
jednostki i bałaganu być nie
powinno – mówi Eugeniusz
Ogrodnik, wiceprezydent
Wodzisławia. Dodaje stanowczo, że nie ma mowy o
nadużyciach ﬁnansowych o
charakterze przestępczym.
– Pani dyrektor niczego nie
przywłaszczyła, po prostu
nie poradziła sobie z zarządzaniem – zapewnia prezydent Ogrodnik.

Konﬂikt
z pracownikami i złe zarządzanie ﬁnansami to główne
powody zwolnienia Anny
Łasochy.
Decyzję o zwolnieniu dyrektorki Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej prezydent podjął po serii kontroli
prowadzonych przez komisję rewizyjną rady miejskiej
i urzędników wodzisławskiego magistratu. – Budżet
MOPS był źle zaplanowany
i oszacowany. Okazało się
we wrześniu, że brakuje ok.
400 tys. zł – mówi Eugeniusz
Ogrodnik, wiceprezydent
Wodzisławia odpowiedzialny m.in. za pomoc społeczną. – Można powiedzieć, że

Konﬂikt z pracownikami
Jedną z przyczyn zwolnie-

nia szefowej MOPS-u był
także konﬂikt dyrektorki z
pracownikami. Trwał od ponad dwóch lat. – Grupka ludzi niezadowolonych z moich
decyzji systematycznie pisała
donosy do prezydenta. Nie
każdy bowiem jest gotów
poddać się dyscyplinie. Okazało się, że ta kropla skutecznie drążyła skałę i prezydent
tym ludziom uwierzył – mówi
Anna Łasocha. Odnosząc się
do bałaganu w ﬁnansach
MOPS pani dyrektor zaznacza, że co roku gospodarowała funduszami wyjątkowo
oszczędnie. – Na koniec roku
zwracałam jeszcze pieniądze. Gdyby gospodarowanie
pieniędzmi w urzędzie miasta

Kraksa Ukraińców
na budowanej autostradzie

wyglądało tak jak u mnie, to
miasto nie byłoby dzisiaj w
tak trudnej sytuacji – dodaje
Anna Łasocha.
Sprawa traﬁ do sądu?
Wraz z wręczeniem wypowiedzenia, pani dyrektor
nie ma wstępu do MOPS.
Formalnie przestanie być
dyrektorem z końcem marca.
Konkurs na nowego dyrektora będzie ogłoszony jeszcze
w tym roku. – Prezydent
podjął taką decyzję i trudno. Ma swoje kompetencje
w tej sprawie. Ja mam swoje
– kończy była już dyrektorka
MOPS, sugerując, że skieruje
sprawę do sądu pracy.
Rafał Jabłoński

– Starostwo i Urząd Miasta w Wodzisławiu trąbią o ekologii i dotują wymianę
kotłów na ekologiczne a sami kopcą
POWIAT

Panowie samorządowcy,
a może warto zacząć od siebie?
W ramach trzyletniego
programu Wodzisław doﬁnansował modernizację
163 kotłowni. Program dotował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Miasto wydało na ten
cel ok. miliona zł. Zakładano
wymianę nawet 300 kotłów,
jednak nie było wystarczającego zainteresowania mieszkańców, choć średnio każdy
z nich otrzymywał dotację w
wysokości 5,8 tys. zł.

brała ich do szpitala, ale po
opatrzeniu zostali zwolnieni.
Sprawcą kolizji był 28-letni
Ukrainiec. Dostał mandat.
Większa kara spotkała kierowcę drugiego samochodu.
48-letni mężczyzna prowadził
auto w stanie po spożyciu alkoholu. Z uwagi na to, że jest
cudzoziemcem, traﬁł przed
sąd w trybie przyspieszonym.
Został ukarany grzywną 400
zł i 6-miesięcznym zakazem
prowadzenia samochodów.
(tora)

Szedł środkiem ulicy,
stracił przytomność
WODZISŁAW Ze złama-

ną nogą, licznymi potłuczeniami, bez przytomności
traﬁł do szpitala 52-letni wodzisławianin, który ucierpiał
w wypadku 7 grudnia około
17.15 na ul. Łużyckiej. Policjanci drogówki wstępnie
ustalili, że mężczyzna szedł
środkiem jezdni w kierunku ul. Jastrzębskiej. Z tamtej
strony nadjechała skoda octa-

via. Kierujący widząc pieszego zacząć hamować, ale nie
zdołał zatrzymać pojazdu.
Prawdopodobnie 52-latek
znajdował się pod wpływem
alkoholu. Stężenie alkoholu
w jego organizmie będzie
znane dopiero po analizie
krwi. Kierujący skodą 32-letni mieszkaniec Krakowa był
trzeźwy.
(tora)

Groźny pożar domu
GORZYCE Prawie 4 godziny trwała akcja gaszenia pożaru domu jednorodzinnego
przy ul. Akacjowej. Płomienie pojawiły się 8 grudnia po
północy. Objęły dach budynku. W domu byli mieszkańcy.
Na szczęście zdołali wyjść na
zewnątrz. Nikomu nic się nie
stało. Do gaszenia ognia przyjechało 6 jednostek straży – 4

państwowe oraz OSP Gorzyce i OSP Czyżowice. Przyczyny wybuchu pożaru ustala
policja. Strażacy oszacowali
straty na około 90 tys. zł. Jeszcze tej samej doby ochotnicy
przy udziale Urzędu Gminy
Gorzyce rozłożyli na krokwiach folię zabezpieczając
dom przed opadami.
(tora)

Napadli 71-latka
odpis
FOT. MACIEJ KOZINA

Nie jest wzorowo
Problem niskiej emisji nie
tylko pozostał, ale w ostatnim
czasie się nasilił. Normy zostały przekroczone 151 razy
w ciągu roku! Powiat wodzisławski wygląda pod tym
względem wyjątkowo niekorzystnie. Wiedzie prym w
skali kraju. Stąd apele urzędników, by nie spalać śmieci
i systematycznie wymieniać
stare kotły na ekologiczne. W
tym kontekście zapytaliśmy
wodzisławskich urzędników,
czy kotłowania w budynku
urzędu miasta spełnia normy ekologiczne i nie kopci.
– Nie mogę powiedzieć, że
pod tym względem budynek
urzędu miasta jest wzorcowy
– mówi Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta
w Wodzisławiu.
W kotle zainstalowanym w
wodzisławskim magistracie
spalany jest miał węglowy.
Kocioł spełniał normy ekologiczne obowiązujące 14
lat temu, kiedy go zainstalowano. Dzisiaj jest już mocno

SKRZYSZÓW Na budowanym odcinku autostrady
A1 doszło w sobotę 10 grudnia wcześnie rano do kraksy dwóch volkswagenów
transporterów. Jechali nimi
Ukraińcy pracujący przy budowie autostrady. Z ustaleń
drogówki wynika, że obydwa
samochody jechały w stronę
Jastrzębia. W pewnym momencie jeden zaczął zawracać
i uderzył w drugą furgonetkę.
Dwaj pasażerowie odnieśli
lekkie obrażenia. Karetka za-

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Miasta w Wodzisławiu przywieziono kolejną partię miału

wyeksploatowany i odstaje od
obecnych standardów. – Wygląda na to, że innych upominamy, a sami jesteśmy nie w
porządku. Może warto zacząć
od siebie – mówi Jan Grabowiecki, przewodniczący rady
miejskiej w Wodzisławiu.
Wiceprezydent Dariusz
Szymczak zapewnia, że władze miasta robią wszystko,
by zrezygnować z własnych
kotłów i przyłączyć budynki
miejskie do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Tak zrobiliśmy w
przypadku budynku urzędu
stanu cywilnego. Ciągle prowadzimy rozmowy z PEC,
by podłączyć także inne budynki, w tym urząd miasta
– mówi Dariusz Szymczak.
U starosty nie lepiej
Nie lepiej pod tym wzglę-

dem jest w wodzisławskim
starostwie. Kopci kotłownia
w kompleksie budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul.
Gałczyńskiego. – Zwracam
uwagę pana starosty, by jak
najszybciej zmodernizował tę kotłownię – mówił
podczas sesji rady powiatu
Andrzej Szczygieł, naczelnik Wydziału Monitoringu
Środowiska Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Dodaje, że stan
powietrza wokół ZST może
wypaczać pomiary stacji badawczej zlokalizowanej w
tym miejscu. Również prezydent zachęca starostę, by
zajął się tematem, dlatego
też skierował do niego pismo w tej sprawie. – Na stan
powietrza narzekają mieszkańcy pobliskich osiedli

– mówi Dariusz Szymczak.
– Obecnie trwa drugi etap
termomodernizacji Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego. W
przyszłym roku planowany
jest ostatni etap, polegający
na likwidacji kotłowni i podłączeniu obiektów do sieci
ciepłowniczej. Planowany
termin ukończenia tej inwestycji to wrzesień 2012 r.
– mówi Wojciech Raczkowski z Biura Rady i Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego.
Dodaje, że dzięki przeprowadzonym pracom (ocieplono budynek, wymieniono
okna i drzwi) ograniczono
zapotrzebowanie na ciepło
co przełożyło się już teraz
na jakość powietrza atmosferycznego w najbliższej
okolicy.
Rafał Jabłoński

PSZÓW W ręce policji wpadło dwóch kryminalistów,
którzy w sobotę 10 grudnia
napadli na 71-letniego pszowianina. Mężczyzna szedł
ulicą Karola Miarki. Około
godz. 15.00 napadli na niego
dwaj bandyci. Pobili go, przewrócili na ziemię, a następnie
ukradli mu papierosy i portfel z 200 zł. Powiadomieni
funkcjonariusze komisariatu w Pszowie od razu zaczęli
namierzać sprawców. Już w
sobotni wieczór zatrzyma-

li jednego z nich, 34-latka z
Pszowa. Drugi wpadł w ręce
policjantów w niedzielę. Ma
41 lat i również jest pszowikiem. Obydwaj byli wcześniej wielokrotnie karani
za przestępstwa przeciwko
mieniu. Są doskonale znani pszowskim policjantom.
Mężczyźni w momencie zatrzymania byli nietrzeźwi.
Jak dojdą do siebie, staną
przed prokuratorem. Grozi
im 12 lat więzienia.
(tora)

Mają pierwszego chuligana
WODZISŁAW

Policja
zatrzymała czterech nastolatków podejrzanych o
obrzucenie kamieniami jadących samochodów 12 listopada na Osiedlu Piastów.
Sprawcy mają od 14 do 16
lat, są mieszkańcami tego
osiedla. Nie przyznają się do
winy. Jednego z wyrostków
złapał od razu kierowca, którego auto zostało obrzucone
kamieniami. Pozostali nastolatkowie na widok zbliżającego się do nich właściciela

samochodu uciekli. Poszkodowany kierowca wezwał
policję.
Funkcjonariusze
rozpoczęli dochodzenie, w
trakcie którego wytypowali
trzech kolejnych podejrzanych. – Mamy dowody, które
świadczą o tym, że to oni są
sprawcami – mówi st. sierż.
Joanna Paszenda, rzecznik
wodzisławskiej policji. Nastolatkowie podejrzani są o
uszkodzenie 4 samochodów.
Będą odpowiadali przed sądem rodzinnym.
(tora)
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– Szykują się zmiany w przyznawaniu dotacji

Nasze dzieci są pokrzywdzone
Dwa działające w Rydułtowach ogniska pracy pozaszkolnej dostają ze starostwa
zbyt mało pieniędzy w porównaniu do podobnej placówki w Wodzisławiu. Jest
to zgodna opinia burmistrza,
radnych miejskich czy radnych powiatowych z Rydułtów. Starosta zapowiedział
zmianę zasad obliczania dotacji na ten cel.
Więcej dzieci,
mniej pieniędzy
– Uważamy, że ten historyczny mechanizm jest niewłaściwy – przekonuje Janina
Chlebik-Turek, szefowa komisji oświaty w radzie powiatu,

WODZISŁAW –

Nie było sygnałów
Wojciech
Raczkowski,
rzecznik starostwa tłumaczy,
że nikt dotąd nie zgłaszał zastrzeżeń do zasad obowiązujących od 1999 roku. Był to
pierwszy rok działalności powiatów, które przejęły szereg
zadań realizowanych dotąd
przez gminy. Jednym z nich
było prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej. Ówczesne
władze powiatu wodzisławskiego podpisały z władzami Wodzisławia, Rydułtów
i Radlina porozumienia w
sprawie ﬁnansowania placówek. – Przez te ponad 10
lat burmistrzowie Radlina i
Rydułtów oraz prezydent

rydułtowianka. Rydułtowom
nie podoba się uzależnienie
wysokości powiatowej dotacji m.in. od liczby dzieci i
młodzieży mieszkającej w
danym mieście. W Ognisku
Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach zapisanych jest ponad
520 dzieci, w Państwowym
Ognisku Plastycznym około
150, zaś w wodzisławskim
Ognisku Pracy Pozaszkolnej
nr 1 około 250 dzieci. Na ten
rok dla Rydułtów starostwo
przeznaczyło prawie 239 tys.
zł, zaś dla Wodzisławia około
296 tys. zł.
Władze Rydułtów do
ognisk dopłacają prawie 100
tys. zł.

Wodzisławia akceptowali
kryteria oraz wysokości kwot
na prowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej, podpisując z
powiatem w poszczególnych
latach kolejne załączniki ﬁnansowe – mówi rzecznik.
Mimo to starosta Tadeusz
Skatuła z powodu niezadowolenia władz Rydułtów
zdecydował się rozważyć
zasady przy określaniu kwot
dla poszczególnych miast w
porozumieniach na 2012 r.
– Propozycje innego sposobu rozdziału pieniędzy mają
nam zostać przedstawione
14 grudnia na posiedzeniu
komisji – mówi Janina Chlebik-Turek.
(tora)

„Biesiada wilchwiańska” po kilku latach wróciła do Zespołu Szkół nr 1

Około 300 osób zjawiło się na „Biesiadzie
wilchwiańskiej” zorganizowanej 10 grudnia w Zespole Szkół nr 1 na osiedlu
Wilchwy w Wodzisławiu.
Były śląskie pieśniczki w
wykonaniu „Mszanianki”,
gwarowe gawędy o gotowaniu, regionalnym stroju i
bawiaczkach (zabawkach).
Na scenie szalały dzieci ze
szkół i przedszkoli. O poczęstunek zadbały panie z koła
gospodyń wiejskich i rodzice uczniów, którzy przygotowali 30 blach ciasta.
Całość imprezy, jak zwykle
z werwą i poczuciem humoru poprowadziła Teresa
Rybka, była wicedyrektor

SP nr 9 a obecnie wodzisławska radna.
„Biesiada wilchwiańska”
to impreza, która po kilku
latach przerwy powróciła
na teren osiedla. Reaktywowano ją, by, jak mówią organizatorzy – Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu Szkół nr
1 i Rada Rodziców – zintegrować środowisko lokalne i pielęgnować śląskie
tradycje. – Ale takiej frekwencji się nie spodziewaliśmy – mówi Beata Jainta,
nauczycielka w wilchwiańskim Zespole Szkół i koordynatorka spotkania. – To
pokazuje, jak bardzo takie
imprezy są na Wilchwach
potrzebne.

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Biesiada reaktywacja

Na scenie szalały dzieci z wilchwiańskich szkół i przedszkoli

Zebrane podczas biesiady
pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły.
Pedagogom marzą się in-

teraktywne tablice i więcej
laptopów dla uczniów.
(abs)

Więcej zdjęć na portalu nowiny.pl

PSZÓW –

Działkowcy blokują inwestycję?

Dwa lata
przepychanek o drogę
Już od 2009 roku ciągnie
się temat przejęcia przez
miasto od Polskiego Związku
Działkowców ulicy Sportowej. Droga powstała jeszcze
w czasach Polski Ludowej,
w tzw. czynie społecznym.
Wylano asfalt bez żadnego
projektowania, wytyczania
działek, zdobywania pozwoleń, itd. Dzisiaj stan drogi jest
fatalny.
Dziurawy asfalt
Władze miasta deklarują chęć remontu drogi. Nie
mogą tego zrobić, bo nie są
właścicielem terenu.
Przy Sportowej znajduje
się lodowisko, Przedszkole
nr 2, bloki. Stanowi też jedną z dróg dojazdu do osiedla Biernackiego. W całości
do miasta należy odcinek
od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do bloków. Od
linii działek około 500 metrów ulicy leżało na terenie
Skarbu Państwa. Wieczystym użytkownikiem blisko
10 arów terenu jest Polski
Związek Działkowców. Pozostałym gruntem wielkości 40
arów zawiadywała do kwietnia Agencja Nieruchomości
Rolnych, która przekazała
go miastu. Tego samego nie
chce zrobić centrala PZD w
Warszawie. – Nie prowadzimy obrotu działkami. Jeśli
nie potrzebujemy konkretnej działki na swoją statutową działalność, zwracamy
ją właścicielowi. W tym konkretnym przypadku właścicielem jest Skarb Państwa
– mówi Mariola Kobylińska
z PZD w Warszawie. Niewykluczone jednak, że dla

Pszowa PZD uczyni wyjątek.
– Wiemy, że chodzi o istniejącą drogę i wiemy, że przekazanie działki nie wiąże się
w żaden sposób z likwidacją
majątku ROD Przyszłość.
Dlatego rozważymy przekazanie praw do działki – mówi
Mariola Kobylińska. Podkreśla, że podstawą jest określenie warunków przekazania
działki zawartych w porozumieniu, które z miastem
musi zawrzeć zarząd okręgowy w Katowicach. – Z
tego co wiem, porozumienie
jest przygotowywane – mówi
Mariola Kobylińska. Na bazie porozumienia decyzję o
przekazaniu praw do działki
podejmie prezydium krajowej rady PZD. – Chwilę to
potrwa, ale zapewniamy, że
wola jest – kończy Mariola
Kobylińska.
Kto zapłaci
za odśnieżanie
W listopadzie na sesji temat
poruszył radny Paweł Kołodziej. Mówił, że trzeba tę sprawę wreszcie załatwić. W grę
wchodzi nie tylko naprawa
drogi, ale też bieżące utrzymanie. Lada dzień spadnie
śnieg, trzeba będzie zapewnić przejezdność. – Głupotą
byłoby, gdybyśmy odśnieżali
tylko pół pasa drogi – mówi
Marek Hawel. Odśnieżanie
wiąże się z kosztami, które
ponosi miasto. W magistracie nie ukrywają, że jeśli
dalej działkowcy będą zwlekać z przekazaniem gruntu,
urząd zacznie ich obciążać
kosztami utrzymania ulicy.
(tora)

REKLAMA

TARTAK & MEBLE
EUROCLAS

NOWY

informuje, że od 2011 r. rolników ubiegających się o płatności
w ramach programów pomocowych:

salon meblowy!
 atrakcyjne ekspozycje
 meble na zamówienie

Promocyjne ceny!

CZYŻOWICE

ul. Nowa 28a
(strefa przemysłowa)

tel. 32 451 02 32
lub 32 451 33 38
ww.euroclas.pl
euroclas@wb.pl

PUSTAKI
ŻUŻLOWO–
–CEMENTOWE
pustaki
Rybnik Golejów

tel. 032 42 655 37, 0502 279 788

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

Śląski Oddział Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
w Częstochowie

POKAŻ, ŻE NAS
LUBISZ!
www.facebook.com/nowiny

• płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
• pomocy ﬁnansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich
lub innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
• płatności rolnośrodowiskowej,
• zalesiania gruntów rolnych,
obowiązują nowe normy dobrej kultury rolnej oraz wymogi wzajemnej
zgodności.
Oznacza to powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności
ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów.
Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.
Obszar A (obowiązujący od stycznia 2009 roku), który obejmuje:
• Identyﬁkację i rejestrację zwierząt,
• Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego.
Obszar B (obowiązujący od stycznia 2011 roku), obejmujący:
• Zdrowie publiczne,
• Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
• Zdrowotność roślin.
Obszar C (wymogi wdrożone zostaną w roku 2013), w którym zawiera się:
• Dobrostan zwierząt.
Szczegółowe informacje z powyższego zakresu dostępne są
w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl.
Stanisław Gmitruk
Dyrektor
Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
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RADLIN-RACIBÓRZ – DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Łowcy nieszczęść
czekają na twój wypadek

Proszę się
nie martwić
Pod niekorzystnymi umowami podpisywanymi na
REKLAMA

szpitalnym oddziale widnieje pieczątka ﬁrmy Debitum
z Radlina. Firma zarejestrowana jest na Tomasza S.,
jednak w szpitalu zawsze
pojawiała się w jego imieniu
kobieta. Brunetka w okularach – tak ją zapamiętali
świadkowie, z którymi rozmawialiśmy. Dzwonimy do
ﬁrmy Debitum i podajemy
się za połamanego w wypadku. Odbiera kobieta, po
chwili przedstawia się jako
Katarzyna S. Dowiadujemy
się, że jest żoną właściciela
ﬁrmy. To ona odwiedza raciborski szpital. Pytamy czy
warto powierzyć im swoją
sprawę. – Działamy od lat na
terenie całego kraju. Mamy
doświadczenie, wszystkim
się zajmiemy – słyszymy w
słuchawce.
W szpitalu
mała kasa
Skąd Katarzyna S. wie
kiedy do szpitala przywożone są oﬁary wypadków?
Jak ustaliliśmy, Katarzyna S.
mogła otrzymywać informacje od personelu pielęgniarskiego, a konkretniej od
Zuzanny M. pielęgniarki z
oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Ujawniamy
się podczas drugiej rozmowy z przedstawicielką Debitum. Pytamy o pielęgniarkę.
– Ja sama przyjeżdżałam na
oddział i pytałam o ludzi po
wypadkach i szukałam połamanych – broni się Katarzyna S. – Wszystko odbywało
się zgodnie z prawem, nikt
nikogo do niczego nie zmuszał, zresztą umowy zostały
już rozwiązane. W szpitalach są za małe pieniądze,
teraz zajmujemy się czymś
innym – mówi z rozbrajającą szczerością przedstawicielka ﬁrmy.

ciborski szpital odwiedza
najprawdopodobniej kilkanaście osób tej profesji. Niestety, część z nich wystawia
tej branży fatalną opinię
– mówi nam Ewa Jagła, szefowa gliwickiego oddziału
Votum. Co na to ordynator?
– Jak pan chce, może pan
postawić przy wejściu na
oddział strażnika – mówi w
rozmowie z naszym dziennikarzem Roman Urbańczyk,
ordynator oddziału, na którym ﬁrmy łowią klientów w
gipsie. – Prawda jest taka, że
w godzinach odwiedzin na
oddział może wejść każdy.
Również każdy ma swój rozum i powinien przeczytać
co podpisuje – kwituje szef
oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.
FOT. ADRIAN CZARNOTA

Pani Jadwiga traﬁła na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej raciborskiego
szpitala z końcem października. – Było południe, jechałam
na rowerze. Chciałam skręcić
w lewo, wjechał we mnie kierowca osobówki – wspomina
feralny dzień mieszkanka
powiatu raciborskiego. Poturbowana, ze złamaną ręką
i ogólnymi obrażeniami traﬁła do raciborskiego szpitala.
Obolałą kobietą zainteresowała się pielęgniarka z oddziału.
– Powiedziała, że ma znajomą,
która zajmuje się takimi sprawami i na pewno mi w tym
pomoże. Byłam zdumiona,
skąd się tak szybko tam znalazła. Czekałam dopiero na
założenie gipsu a już przede
mną leżała umowa. Podpisałam ją na łóżku, nawet nie
czytając. Wszystko mnie bolało – wspomina kobieta. W
umowie pacjentka zgodziła
się na przekazanie sprawy
ﬁrmie odszkodowawczej w
zamian za 18 proc. odszkodowania. Podpisała również zgodę na karę w wysokości 800 zł
gdyby odstąpiła od umowy.
Miesiąc wcześniej do szpitala traﬁł pan Kamil. W wypadku na drodze doznał złamania
dwóch nóg i ręki. Do dziś chodzi o kulach. – Najpierw pojawiła się jedna pani, którą
poleciła pielęgniarka z oddziału a chwilę później druga, z innej ﬁrmy. Zaczęły się o mnie
wykłócać, która ma się zająć
moją sprawą – wspomina
mężczyzna. Pan Kamil podpisał umowę z tą samą ﬁrmą
co pani Jadwiga, warunki te
same – 18 proc. prowizji i 800
zł ewentualnej kary.

To moja rodzina
Dzwonimy do dyrektora
szpitala. – Nic nie wiem o takich praktykach na oddziale.
Jeśli rzeczywiście ktoś z personelu pośredniczy w tego
typu transakcjach, jest to niedopuszczalne. Gdybym się
dowiedział, że coś takiego
ma miejsce, wyciągnąłbym
konsekwencje – zapowiada
Ryszard Rudnik, dyrektor
szpitala.
Nasze ustalenia nie pozostawiają wątpliwości. Obie
panie blisko ze sobą współpracowały. Katarzyna S.,
choć obecnie mieszka w Radlinie, pochodzi z tej samej
gminy co Zuzanna M. Ojciec
Katarzyny S. grał w weselnym zespole, gdzie śpiewała M. Obie panie również

nie kryją swojej znajomości
na internetowych portalach
społecznościowych. Drukujemy zdjęcia obu pań i pokazujemy pacjentom. To strzał
w dziesiątkę. Wszyscy rozpoznają osoby na zdjęciach.
„Nie uważa pani, że to nieetyczne przyprowadzać na
oddział swoją znajomą i
podsuwać takie umowy pacjentom, którzy są jeszcze w
szoku?” – pytamy Zuzannę
M. – To nie znajoma tylko rodzina – mówi pielęgniarka.
– Nie widzę w tym nic złego,
skoro ta działalność jest legalna. Znam tę osobę i wiem,
że jest uczciwa. To było tylko
kilka umów. Nie miałam z
tego tytułu żadnych korzyści. Proszę zainteresować się
innymi ﬁrmami, od których

codziennie nie mogą się opędzić pacjenci, na przykład
ﬁrmą Votum, która jest tu
codziennie – mówi zdenerwowana Zuzanna M.
Strażnik przy wejściu
Wspomniana ﬁrma Votum ma biura w całej Polsce. W Raciborzu pojawiają
się pracownicy z gliwickiego oddziału, jednak jak zapewnia dyrekcja, działają z
wyczuciem. – Każde biuro
ma swoje metody działania,
ja osobiście dbam, aby w
naszym oddziale nasi pracownicy działali z klasą. Jeśli pojawiają się w szpitalu,
to zostawiają wizytówkę,
a formalności załatwia się
później. Takich ﬁrm jest
w Polsce blisko tysiąc. Ra-

Nie ma skarg
Sprawa ﬁrmy Debitum z
Radlina to tylko wierzchołek góry lodowej. Przez oddziały szpitalne przewijają
się tłumy przedstawicieli
kancelarii
prawniczych.
Pojawiają się rzecz jasna na
terenie powiatu wodzisławskiego. – Nie możemy całkowicie ograniczyć dojścia do
pacjentów. Rzeczywiście takie ﬁrmy działają, ale w naszych szpitalach ograniczają
się do pozostawienia wizytówek czy krótkiej informacji.
Nie otrzymałam sygnałów
ze strony pacjentów czy
personelu, by ludzie ci byli
nachalni – mówi Bożena Capek, dyrektor szpitali w Wodzisławiu i Rydułtowach.
Rozmówcy, którzy przekazali nam swoje umowy,
nadal wymagają opieki lekarskiej i z tego powodu ich
prawdziwe imiona oraz nazwiska pozostały jedynie do
wiadomości redakcji.
Adrian Czarnota
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30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 – 13 grudnia 2011
Stan wojenny wprowadzono 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981
roku. Decyzję podjęto z naruszeniem konstytucji na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku,
a zniesiony 22 lipca 1983 roku.

KS. PRAŁAT BOGUSŁAW PŁONKA,

proboszcz paraﬁi Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu i dziekan dekanatu Wodzisław

W 1981 roku miałem 23
lata i byłem na IV roku Seminarium Duchownego w
Katowicach. Już w sobotę,
w nocy z 12 na 13 grudnia

czuliśmy, że dzieje się coś
niedobrego. A to dlatego, że
gmach wojewódzkiej MO,
bardzo dobrze widoczny z
okien seminarium, był cały
oświetlony, jak nigdy dotąd.
Nazajutrz rano, w kaplicy,
podczas jutrzni, około godz.
6.30 rektor powiedział nam,
że wprowadzono stan wojenny. Baliśmy się, bo nie wiedzieliśmy co będzie dalej, co
z tego wyniknie.
Na ulicy pojawiły się opancerzone, wojskowe samochody. A kilka dni później,
z okien seminarium widzieliśmy czołgi przejeżdżające
ul. Wita Stwosza, przy której znajduje się seminarium.
Dobrze pamiętam tę chwilę:
byliśmy na wykładach, kiedy
po ulicy zaczęły dudnić gąsienice czołgów. Dla nas, poko-

lenia, które na szczęście nie
zaznało koszmaru wojny, widok czołgów na ulicach był
przerażający. Nie wiedzieliśmy skąd one jadą, dopiero
później dowiedzieliśmy się,
że wracały z pacyﬁkacji kopalni „Wujek”, podczas której
zginęło 9 górników.
Pamiętam też żołnierzy
grzejących się przy koksiakach ustawionych na ulicach
Katowic, przepustki, które
trzeba było mieć, chcąc przejechać z miasta do miasta.
Kiedy w 1981 roku jechałem
do domu do Wodzisławia na
święta, w podkatowickich
Piotrowicach do autobusu
PKS-u weszli żołnierze z bronią. Sprawdzali dokumenty
pasażerów, ich przepustki i
bagaże.


KAZIMIERZ CICHY prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

W 1981 roku miałem 36 lat, mieszkałem w
Radlinie i pracowałem w przedsiębiorstwie
wiertniczo-geologicznym w Rybniku. 13 grudnia jechałem na godz. 7.00 do pracy. Było bardzo zimno i dużo śniegu. O stanie wojennym
usłyszałem w radiu, ale nie zdawałem sobie
sprawy, że z tego powodu może mi się coś
przytraﬁć.
Do pracy jechałem służbowym autem terenowym. Kiedy dojeżdżałem do komendy
policji w Rybniku zobaczyłem, że stoi tam
pancerny skot, a obok niego trzech żołnierzy z
bronią, grzejących się przy koksiakach. Wtedy
przypomniałem sobie, że przed ruszeniem w
drogę służbowym autem powinienem wypisać
tzw. kartę drogową. Zapomniałem o tym. Widząc żołnierzy byłem pewny, że mnie zatrzymają. Ruch na drodze był niewielki, żołnierze
wyglądali na trochę znudzonych, a terenowy

samochód w tamtych czasach był „podpadający”. Kiedy mundurowi kazali mi się zatrzymać
pomyślałem, że już po mnie. Nagle, kiedy już
mieli sprawdzać moje dokumenty, przybiegł
inny żołnierz i krzycząc kazał swoim kolegom
szybko zbierać się na jakąś akcję. Odetchnąłem z ulgą. Uniknąłem kontroli.
Pamiętam, że w stanie wojennym był duży
rygor, np. dokładnie musieliśmy odnotowywać swoje przyjścia i wyjścia z pracy. Pamiętam też dreszcz emocji, kiedy pomagałem ojcu
kolegi, działaczowi „Solidarności”. Ukrywał
się w Kamieniu, a ja razem z kolegami kilka
razy przywoziłem mu tam prowiant. Z zakupem żywności w tamtych czasach też nie było
łatwo, pamiętam, że dostarczyliśmy mu m.in.
kaszę i ryż w torebkach. Oczywiście wszystko
to było bardzo tajne, a my ciągle musieliśmy
uważać, czy ktoś nas nie śledzi.


TADEUSZ SKATUŁA wodzisławski starosta
Wprawdzie trochę czasu już upłynęło, ale pamiętam ten dzień. Miałem 30 lat. O ile się nie mylę, to była
niedziela. Ja jeszcze wtedy mieszkałem w Rybniku.
Wybierałem się właśnie do kościoła na Nowinach, a
tu o 6.00 rano zadzwonił kolega i zapytał czy wiem
o wprowadzonym stanie wojennym. Ta informacja
wszystkich nas wtedy zmroziła i z napięciem śledziliśmy informacje w gazetach, radio i telewizji.


PIOTR CYBUŁKA radny powiatowy, wcześniej m.in. lider zespołu POZIOM 600
Stan wojenny zastał mnie
w Bytomiu. Jako 28-latek z
zespołem byłem wówczas na
przeglądzie muzyków młodej
generacji. Nie było jeszcze
zespołu POZIOM 600. Graliśmy pod nazwą „Hej”. W
nocy w hotelu oglądaliśmy
telewizję. Mówił Jaruzelski,
ale nie bardzo go słuchaliśmy. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Rano z gitarami
poszliśmy do domu kultury,
w którym miał się rozpoczynać przegląd. Drzwi były zamknięte, a na nich kartka z
informacją o wprowadzeniu
stanu wojennego i odwołaniu imprezy. Pierwsze myśli

HENRYK MACHNIK

to obawa o rodzinę w Wodzisławiu (wówczas Radlin był
częścią tego miasta – przyp.
red). Tam została żona z malutką córką. Byłem wówczas
dyrektorem domu kultury
kopalni Marcel. Po powrocie,
do pracy już nie wszedłem.

Przeniesiono nas na kopalnię. Zajmowałem się transportem, podpisywałem bilety
na przewozy pracownicze.
To był trudny czas. Zabrano
nam najlepsze lata. Pozostała
rodzina i granie rock’n’rolla.


prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów

Miałem wówczas 38 lat.
Chodziłem wtedy na drugą
zmianę do Kopalni Rydułtowy. Pracowałem jako sztygar,
zastępowałem kierownika
oddziału zbrojeniowo - likwidacyjnego. Wtedy dość
porządnie żeśmy przybrali,
czyli pracowaliśmy ponad
szychtę. Wyjechaliśmy coś
koło drugiej w nocy. Dyspozytor mówił, że jest stan
wojenny, że gdzieś czołgi
jeżdżą. Byliśmy zaskoczeni.
Zastanawiałem się, na czym
to polega. Wyczuwało się z
jednej strony strach i poczucie ubezwłasnowolnienia, z
drugiej strony były głosy, że
to było potrzebne dla uspokojenia sytuacji. Pamiętam
też zabawne historie, które
krążyły wśród nas jako aneg-

doty. Do godz. 6.00 rano była
godzina policyjna, więc nie
można było nigdzie chodzić.
W sklepach nic nie było. Dlatego kobiety ustawiały się
nawet o godz. 2.00 np. przed
mięsnym, żeby coś dostać.
Mieliśmy taki przypadek, że
patrol zabrał panie stojące w

kolejce do kibitki i zawiózł do
szpitala. Tam czyściły okna.
Kiedy znów panie widziały patrol krzyczały „Lygać,
kibitki jadą”. Pamiętam też
inną sytuację. Koledzy opowiadali, jak patrol spałował
doktora Niewiema. Najpierw
patrol zażądał dowód osobisty. Doktor mówi, że nie ma.
Pytali, jak się nazywa. Niewiem. Jak to, nie wie pan,
jak się nazywa? No Niewiem.
Wyrżnęli mu kilka razy pałą
za to niedomówienie. Ale na
poważnie to nigdy w życiu
nie chciałbym już przeżywać
atmosfery strajku. To jest tak
potworne napięcie, że wystarczy iskra, żeby doszło do
nieszczęścia.


ANDRZEJ NOWAK emeryt z Bełsznicy, redaktor miesięcznika samorządowego „U Nas”
W grudniu 1981 roku był
przewodniczącym koła Zakładu Gazowniczego ROW
w Świerklanach, oddział
tłoczni gazowej w Radlinie:
To co najbardziej pamiętam
z tej niedzieli to ogromna cisza. Jechałem do pracy górniczym autobusem. Zazwyczaj
rozgadani górnicy tym razem
milczeli, tylko niektórzy coś
tam szeptali. Było wcześnie
rano, bo jechałem do pracy
na godzinę 6. Przejeżdżaliśmy przez Jedłownik, gdzie
znajdowała się komenda
milicji. Co mnie zaskoczyło,
to widać przy tej komendzie
było spore zgrupowanie aut,
mimo tak wczesnej godziny
cała komenda była oświetlona a wokół kręciło się pełno
milicjantów. O stanie wo-

jennym dowiedziałem się
w pracy. Najpierw w radiu
puścili patetyczne marsze,
a potem usłyszałem przemowę Jaruzelskiego. Koło południa przyszedł na zakład
jakiś gość, zakomunikował
nam, że jest stan wojenny i
że nasz zakład został zmilitaryzowany. Po szychcie zabrałem do domu związkową
dokumentację, która znajdowała w zakładzie. Cały stan
wojenny przeleżała u mnie
w domu. Jakoś wówczas nie
pomyślałem, że to coś niebezpiecznego i że może mi coś
grozić. Dalekie były mi skłonności do kombatanctwa. Miałem rodzinę, dwójkę dzieci i
człowiek musiał mieć pewne
rzeczy na uwadze i myśleć logicznie, zachowywać zimną

krew. W kolejnych dniach
stanu wojennego było trochę
obaw. Okazało się, że mój
przełożony z Solidarności,
który pracował w zakładzie
w Świerklanach został internowany. Mnie to na szczęście
ominęło. Najwyraźniej uznano, że jestem „płotką”.
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10 gminy
SKRZYSZÓW
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– Kary za przekroczenie tonażu sięgnęły 60 tys. zł

Popękały nie tylko domy – szkoła również
Wraca sprawa uszkodzeń
budynków na ulicy 1 Maja w
Skrzyszowie. Ich właściciele
uważają, że szkody powstały
w wyniku codziennego ruchu ogromnych ciężarówek
obsługujących budowę pobliskiej autostrady.
Sprawy
nie można zostawić
Minęły dwa miesiące od
spotkania jakie odbyło się w
Urzędzie Gminy w Godowie,
na którym obecni byli poszkodowani mieszkańcy, władze
gminy oraz przedstawiciele

inżyniera kontraktu z ﬁrmy
Lafrentz. – Panowie z Lafrentza zapewniali, że przedstawią
jak tę sprawę rozwiązać. Minął jakiś czas i o wszystkim
jakby zapomniano. A wiecie
co ludzie mówią na wsi? Że
zawalił wójt i radni. Bo zezwolili na jeżdżenie aut po naszych drogach – powiedział
radny Stanisław Tatarczyk,
który poruszył sprawę na
ostatniej komisji rady gminy.
Uważa, że sprawy nie można
zostawić bez odzewu, bo nie
brakuje dowodów na to, że
ciężarówki, które obsługują

budowę największej inwestycji drogowej w regionie łamią przepisy. – Chyba coś jest
na rzeczy, skoro kilka dni po
spotkaniu w naszym urzędzie
Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrole, po których nałożyła 60 tys.
zł kar za przekroczenia tonażu i odebrała kilka dowodów
rejestracyjnych – kontynuuje
radny.
Trudno cokolwiek
udowodnić
Inżynier kontraktu nie
ma sobie nic do zarzucenia.

Remont przedszkola muszą
odłożyć na lepsze czasy

Uważa, że zostały spełnione
postulaty wysuwane przez
mieszkańców Skrzyszowa.
– Spotkaliśmy się z każdym
mieszkańcem, który miał jakieś uwagi i do nas przyszedł.
Dokonaliśmy oględzin domów. Część spraw skierowaliśmy do wykonawcy, by ten
dokonał napraw. W większości sytuacji sprawa jest jednak
mocno skomplikowana, trudno udowodnić, że ewentualne pęknięcia na domach są
efektem budowy autostrady,
dlatego w tych kwestiach decyzję musi podjąć Generalna

Kredytem załatają
dziurawy budżet

Czekają na dotację
– Kredyt będzie opiewał na
kwotę 1,4 miliona złotych, bo
tyle brakuje nam do domknięcia budżetu. Będzie to kredyt
krótkoterminowy, który spła-

FOT. ARTUR MARCISZ

Chcą remontować
przedszkole
za oszczędności
Radni ze Skrzyszowa nie
sprzeciwiają się budowie
obiektu w Godowie, ale
uważają, że na Skrzyszów
również powinny znaleźć
się pieniądze. – Dach jest w
fatalnym stanie, woda zacieka, dolnych pomieszczeń
nie można dogrzać. Skrzyszowskie przedszkole tylko
ładnie wygląda, ale tak naprawdę jest w złym stanie
– uważa radny Stanisław Tatarczyk. I proponuje rozwiązanie. Chce by przynajmniej
część niezbędnych prac remontowych sﬁnansować z
oszczędności, które zostaną
po dużych przetargach. Na
tyle by przynajmniej przerwać niszczenie budynku
przedszkola. Inni radni mają
odmienne zdanie. – Moja propozycja jest taka, żeby się nie
rozdrabniać, żeby najpierw
skończyć w całości jedną inwestycję, a potem robić inne
– powiedział wiceprzewodniczący rady Jan Szczeponek.

(art)

– Gminnych działek nikt nie chciał kupić, więc muszą
zaciągnąć kredyt

Stanisław Tatarczyk przekonuje, że remont przedszkola w Skrzyszowie to konieczność

ście dni temu wójt gminy
zapowiedział, że planowane
na przyszły rok roboty zostaną przesunięte na rok 2015
lub nawet 2016. Takie zapowiedzi niektórym radnym,
szczególnie tym ze Skrzyszowa, nie mogły się spodobać. Dlatego na posiedzeniu
komisji dociekali dlaczego
modernizacja Przedszkola
w Skrzyszowie spadła z listy
priorytetów. – Do przedszkola w Skrzyszowie strażacy
zgłosili drobne uwagi przeciwpożarowe. Inaczej wygląda sprawa przedszkola
w Godowie, gdzie uwagi
były znacznie większe. Ten
obiekt trudno będzie dostosować do obecnych norm, w
zasadzie należałoby go całkowicie przebudować. Dlatego kosztem inwestycji w
Skrzyszowie postanowiliśmy
przyśpieszyć budowę sali z
zupełnie nowym przedszkolem, które powstaną zamiast
hali widowiskowo-sportowej
– wyjaśnia Tomasz Kasperuk,
zastępca wójta Godowa.

Co powie
rzeczoznawca?
Być może gmina będzie
musiała w sprawę zaangażować się bardziej niż dotychczas. Przy niedawnych
oględzinach szkoły w Skrzyszowie, związanych z przekazaniem mienia w zarząd
trwały okazało się, że budynek jest mocno popękany. – A
przecież w 2008 roku szkoła
przeszła gruntowny remont

połączony z termomodernizacją – zauważa Tatarczyk.
Dyrektor szkoły przyznaje,
że problem nie jest błahy, bo
sporych pęknięć na ścianach
budynku jest wiele. – O przyczynach trudno mi jednak
mówić. Czekamy na opinię
powołanego przez gminę
rzeczoznawcy (standardowa
procedura przy przekazywaniu w zarząd trwały – przyp.
red.), który dokonał oględzin
szkoły – mówi Adrianna Cudnowska, dyrektor Zespołu
Szkół w Skrzyszowie.

GORZYCE

Gminie Gorzyce nie udało się sprzedać działek w
streﬁe gospodarczej w Gorzyczkach. Zamiast spodziewanych dochodów jest więc
dziura w budżecie, którą trzeba załatać kredytem.
Przetarg na sprzedaż dwóch
działek o łącznej powierzchni
nieco ponad 6 hektarów nie
zakończył się po myśli włodarzy gminy. Liczono na co
najmniej 2 mln zł.

SKRZYSZÓW Kilkana-

Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad – odpowiada Piotr
Kuciak z ﬁrmy Lafrentz.

Droga
przebudowa
Tomasz Kasperuk realne
oszczędności na przyszłorocznych inwestycjach szacuje na kwotę około miliona
złotych. To jego zdaniem
zbyt mało by wystarczyło
na remont, a w zasadzie
na gruntowną przebudowę
Przedszkola w Skrzyszowie.
– To nie jest droga, której jeden odcinek można zrobić i
w razie gdy zabraknie środków zaprzestać dalszych
prac. To inwestycja kubaturowa. Co my za ten milion
oszczędności mamy tam zrobić, skoro inwestycja jest o
wiele droższa? – pyta zastępca wójta. Według kosztorysu
przebudowa przedszkola
może kosztować nawet grubo ponad 5 mln zł. – Około
4 miliony to koszt związany
z dobudową dwóch dodatkowych oddziałów, kolejny
milion lub więcej kosztować będzie budowa oddziału żłobkowego – informuje
Kasperuk.
(art)

GORZYCE

cimy do końca pierwszego
kwartału przyszłego roku –
wyjaśnia Wioletta Langrzyk z
Urzędu Gminy w Gorzycach.
W najbliższym czasie gmina
powinna uzyskać dotację z
urzędu marszałkowskiego na
budowę kanalizacji w Rogowie, Bełsznicy i Odrze, wartą
właśnie 1,4 mln zł. – Mamy
zapewnienie marszałka, że
dotację otrzymamy. Jedyną
niewiadomą pozostaje kwestia terminu płatności – podkreśla Langrzyk. Gmina
zagwarantowała sobie możliwość rezygnacji z zaciągnięcia kredytu, jeśli na jej konto
wpłyną wcześniej środki od
marszałka.

Pechowa strefa?
Tereny w Gorzyczkach
próbowano sprzedać trzykrotnie. Najpierw pod
koniec 2010, następnie
na wiosnę tego roku i ponownie pod koniec 2011 r.
Strefa przemysłowa znajduje się tuż przy zjeździe
z autostrady A1, która ma
zostać otwarta w kwietniu
przyszłego roku. Gmina
planuje również dokonanie
podziału działek na parcele o mniejszej powierzchni, a więc tańsze. Liczy, że
dzięki temu zainteresowanie ich nabyciem będzie
większe.
(art)

– Wójt przedstawił projekt budżetu na przyszły rok

Rekordowa pula na wydatki
Wśród największych inwestycji zaproponowanych
przez wójta Piotra Oślizło
znajduje się kontynuacja budowy kanalizacji. W Bluszczowie na to zadanie wydane
zostanie niespełna 3 mln zł.
Kolejne 870 tys. zł traﬁ na
ten cel do Olzy i 360 tys. zł
do Rogowa. Ponadto gmina
planuje wydać 1,17 mln zł
na zagospodarowanie terenu
przy basenie Nautica wraz
z budową placu zabaw, 900
tys. zł zostanie przeznaczone
na przebudowę ulicy Wrzosowej i Klonowej w Gorzycach,
715 tys. zł traﬁ do Kolonii Fryderyk na rewitalizacją terenu pokopalnianego. Prawie
700 tys. zł będzie kosztować
przebudowa boiska wraz z
trybunami w Turzy. W tej
miejscowości rozpocznie się
również dawno oczekiwana
budowa nowego przedszkola.

Gmina zabezpieczy na ten cel
500 tys. zł. Największą inwestycją w Czyżowicach będzie
odbudowa dróg zniszczonych
w czasie budowy kanalizacji,
na co gmina przeznaczy 200
tys. zł. Kolejne 170 tys. zł kosztować będzie odbudowa rowu
przy ulicy Strażackiej. 120 tys.
zł traﬁ również na remont
WDK. W Rogowie zaplanowano remont ulicy Wrzosowej,
co ma pochłonąć 225 tys. zł
oraz remont budynku przedszkola za 60 tys. zł. Kolejne 90
tys. zł zostanie przeznaczone
na kontynuację remontu budynku szkoły podstawowej.
W Olzie 320 tys. zł traﬁ na budowę parku strażackiego. 130
tys. otrzyma Odra na budowę
kotłowni w świetlicy. Rozpoczęcie budowy budynku sportowo-kulturalnego w Osinach
pochłonie w przyszłym roku
do 860 tys. zł.

W sumie na wszystkie zadania gmina planuje wydać
w przyszłym roku 11,5 mln
zł. – Zdaję sobie sprawę z
tego, że oczekiwania były
większe, ale budżet jest jaki
jest. Są ciężkie czasy i nie stać
nas na koncert życzeń. Myślę jednak, że najważniejsze
oczekiwania zostaną spełnione. Rozpoczynamy budowę przedszkola w Turzy
i obiektu w Osinach. Kontynuujemy budowę kosztownej
kanalizacji – podkreśla Piotr
Oślizło. Część inwestycji zostanie wykonana przy wsparciu unijnych środków. Mowa
o zagospodarowaniu terenu
wokół Nautiki, zagospodarowaniu terenów pokopalnianych na Kolonii Fryderyk,
przebudowie boiska w Turzy
i budowie parku w Olzie.
(art)
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ODRA

– W świetlicy chłodniej niż na dworze

Świetlica w Odrze
to jedyna atrakcja dla
miejscowych dzieci.
Spędzają tu sporo
czasu. Zima to dla
maluchów czas próby
i wytrzymałości. Bawią
się w temperaturze
kilku stopni. W środku
bywa chłodniej niż na
dworze. Urzędnicy za
ten stan rzeczy obwiniają palacza. Ten winę
przerzuca na urzędników.
Jan Psota z Bełsznicy to autor
fotoreportaży publikowanych
na jednym z lokalnych portali
internetowych. Wybrał się do
świetlicy w Odrze, by zrobić
maluchom zdjęcia. Doznał
szoku. – Było 25 listopada.
Na termometrze umieszczonym wewnątrz sali odczytałem 5 stopni Celsjusza. Gdyby
wtedy otwarto okna, pewnie
pokazałby więcej. Widziałem
dzieci grające w tenisa stołowego w kurtkach i szalikach.
Przykry widok, dzieciom z ust
buchała para – opowiada pan
Jan. Nie była to odosobniona
sytuacja. Niestety dzieci w
Odrze marzły systematycznie, nie tylko podczas wizyty
fotoreportera. Tak źle nie było
jeszcze nigdy.
Zimny sylwester
Świetlica znajduje się w
jednym z dwóch budynków
byłej szkoły podstawowej.
Drugi budynek gmina sprzedała wraz z kotłownią, która
ogrzewa również świetlicę.
Nowy właściciel miał obsługiwać szkolną kotłownię
i tym samym dbać o to, by
dzieci nie marzły. Zadaniem
gminy było dostarczanie
opału. Podpisano stosowną
umowę, na początku układ
funkcjonował poprawnie, ale
po jakimś czasie w świetlicy
zaczęły się chłodne dni. – W
zeszłym roku organizowaliśmy tu zabawę sylwestrową.
Było tak zimno, że nie dało
się tańczyć – opowiada Aleksandra Burszczyk, mieszkanka Odry. Teraz jest jeszcze
gorzej. – Na razie nie było ani
jednego dnia żeby kaloryfery były ciepłe – mówi Izabela
Wojtczak, matka przychodząca do świetlicy z dzieckiem.
Jej słowa potwierdzają pracownicy świetlicy. Uważają,
że winny jest właściciel kotłowni, który otrzymuje opał,
ale w piecu nie pali.
W kilka dni zużył
1,5 tony węgla?
Świetlica działa w strukturach Wiejskiego Domu Kultury w Olzie. Jego dyrektorka
przyznaje, że problem z dogrzewaniem obiektu istnieje
od kilku lat. – Wcześniej po

interwencjach znów było cieplej. W tym roku jest fatalnie
– załamuje ręce Katarzyna
Siedlaczek, dyrektor WDK
w Olzie. Ma niewielkie pole
manewru, ponieważ nie ona
podpisywała umowę, a urząd
gminy.
Czesław Parma, właściciel
budynku, w którym mieści
się kotłownia nie ma sobie
nic do zarzucenia. Twierdzi,
że w tym sezonie grzewczym
palił w piecu dwukrotnie –
kilka dni w listopadzie i kilka dni na początku grudnia.
– Paliłem dopóki wystarczało
opału. Za pierwszym razem
dostałem nieco ponad 700 kg
ekogroszku, za drugim około
800 kg. Na rozruch schodzi
200 kg. Pieca nie wygaszam,
bo byłoby to nieopłacalne,
więc dostarczony opał szybko się zużywa. To nie moja
wina, że węgla dostaję tak
mało – twierdzi stanowczo
mężczyzna.
Katarzyna
Siedlaczek
mówi, że pierwszy raz w świetlicy nagrzane było przez dwa
dni listopada, w dodatku wtedy, kiedy była ona nieczynna.
Drugi raz kaloryfery były ciepłe w poniedziałek 5 grudnia,
kiedy w świetlicy odbywały
się mikołajki. Dlatego pani
dyrektor nie wierzy w zapewnienia palacza. – My na cały
sezon grzewczy do ogrzania
dużego WDK zużywamy 20
ton. A świetlica jest przecież
mała, więc niemożliwe, by w
kilka dni zużył 1,5 tony opału
– uważa szefowa WDK.
Na zajęcia do… kuchni
Dzieci przychodzą na zajęcia do świetlicy 3 razy w tygodniu – w poniedziałek, środę
i piątek. Instruktorzy i wolontariusze organizują dla nich
różne zajęcia. Przychodzą
tu również mamy uczestników zajęć – na kawę, porozmawiać o swoich sprawach.
Bo w małej Odrze świetlica
to jedyna atrakcja. Tyle, że
ze względu na zimno, z biura w budynku zrezygnowała nawet pani sołtys, która
pobierała tu raty podatków
lokalnych. Ale dzieci ze swoimi mamami wynosić się nie
chcą. Kiedy jest najchłodniej
siedzą w świetlicowej kuchni.
Małe pomieszczenie dogrzewane jest elektrycznymi piecykami. A jak dzieci chcą się
poruszać, to ubierają kurtki,
szaliki i idą na salkę pograć w
ping-ponga. Instruktorzy robią co tylko mogą, by w tych
anormalnych warunkach
zorganizować przychodzącym do świetlicy dzieciakom
czas, ale zdają sobie sprawę,
że jak nadejdą duże mrozy
to elektryczne piecyki nie
wystarczą. – Być może zaproponuję, by obiekt został
tymczasowo zamknięty do
czasu aż sytuacja nie ulegnie
poprawie – zastanawia się

FOT. ARTUR MARCISZ

Dzieci marzną, bo kocioł za dużo spala?

Zimno panujące w świetlicy nie odstrasza młodych mieszkańców Odry przed przychodzeniem tu na zajęcia

Katarzyna Siedlaczek. Ale
społeczność Odry nie chce o
tym słyszeć. – Jak nam świetlicę zamkną, to już pewnie
nigdy jej nie otworzą. Gmina
tylko na to czeka. Miałaby jeden problem z głowy – uważają mieszkańcy Odry.
Czują się zapomniani
przez gminę
Urzędnicy z Gorzyc zaprzeczają, by nosili się z zamiarem
likwidacji świetlicy i planują
budowę oddzielnej kotłowni.
– W budżecie na przyszły rok
zostaną zabezpieczone na ten
cel środki w wysokości 130
tys. zł – zapewnia Wioletta
Langrzyk z Urzędu Gminy w
Gorzycach. Ale mieszkańcy
Odry nie bardzo w to wierzą.
– O budowie kotłowni gmina
mówiła już w poprzednich latach. I jakoś do tej pory się jej
nie doczekaliśmy – odpowiadają. Czują się przez urzędników z Gorzyc zapomniani.
Świadczy o tym chociażby
fatalny stan świetlicy. O wymianę nieszczelnych okien
dopominają się od dawna.
Bez skutku. Ostatnio „chałupniczym” sposobem pokleili niemal całkowicie rozbitą
szybę. – Nasze władze wychodzą chyba z założenia,
że skoro jesteśmy najmniejszą miejscowością w gminie,
to można o nas zapomnieć.
Bo przecież my mamy mały
wpływ na wynik wyborów.
Szkoda, że tak się nas traktuje – ubolewa pani Izabela .
Od stycznia świetlica
zamknięta
Już po naszej interwencji
urząd gminy poinformował
o zerwaniu z dniem 8 grudnia umowy z właścicielem
budynku odpowiedzialnym

za ogrzewanie świetlicy. Postanowiono też, że od stycznia dzieci będą dowożone
zorganizowanym transporREKLAMA

tem na zajęcia do sąsiedniej
Olzy. Władze gminy podjęły
więc konkretne działania.
Pozostaje jedynie pytanie,

dlaczego dopiero teraz, gdy
zapomnianą świetlicę odwiedził fotoreporter?
Artur Marcisz
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Opłatek z OPS-em

– Tyle pieniędzy jeszcze nie mieli

Wójt Lubomi przedstawił
radnym założenia budżetu
na 2012 rok. Dzięki odszkodowaniom ze Skarbu Państwa dochody gminy będą
wyższe aż o 77 procent od
tegorocznych.
Prognozowane wpływy do
budżetu mają wynieść 39,1
mln zł. Z kolei wydatki będą
o 1,2 mln niższe niż wpływy.
A to dlatego, że włodarze
gminy chcą zmniejszyć zadłużenie. Całość nadwyżki
zostanie przeznaczona na
spłatę kredytów i pożyczek,

MSZANA

tak by na koniec 2012 roku
dług gminy wynosił niespełna 20 procent. Dla porównania prognozowane wpływy
do tegorocznego budżetu
miały wynieść 23,1 mln zł.
Tak duży wzrost związany jest z planowanym
przyjęciem odszkodowań
od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach za mienie jakie
gmina utraci na terenach,
gdzie zostanie wybudowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz. Mają one

stanowić prawie połowę
budżetu. Większość tych
środków zostanie przeznaczona na budowę rurociągu, budowę świetlicy i
kaplicy w Grabówce. Część
zadań realizowanych ze
środków unijnych prowadzona będzie także w Bukowie. Większych inwestycji
w tym roku nie będzie w
Lubomi i Syryni.Tutaj do
tej pory traﬁała największa
część gminnych funduszy.
– Te sołectwa nie mają powodów do narzekania. Chy-

ba jest tam już każdy obiekt,
od wyremontowanych szkół
i ośrodków kultury po hale
sportowe – mówi Czesław
Burek, wójt Lubomi.
Należy pamiętać jednak,
że przytoczone liczby są
prognozami. Prawdopodobnie zarówno po stronie dochodów i wydatków ulegną
one zmianom. Większość
inwestycji będzie zapewne
tańsza niż przewidują kosztorysy inwestorskie.
(art)

– Przenosiny przedszkola

Przedszkolaki w nowej siedzibie

ZDJ. UG MSZANA

Budżet Lubomi
większy o 80 procent

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło kilkadziesiąt osób

MSZANA

Kilkadziesiąt
osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez ośrodek
pomocy społecznej. Wśród
obecnych na spotkaniu podopiecznych placówki były
osoby niepełnosprawne i
starsze. Opłatkiem podzielili się z nimi samorządowcy

gminni i proboszcz paraﬁi w
Połomi.
Było biesiadowanie przy
stołach zastawionych potrawami świątecznymi i bożonarodzeniowe prezenty.
Podczas spotkania wystąpił
chór dziewczęcy działający
przy WOKiR-ze.
(abs)

Z budową dróg zdążyli
przed zimą
GODÓW Jeszcze przed nadejściem zimy na terenie gminy zmodernizowano dwie
gminne drogi. W Gołkowicach odbudowano odcinek
łączący ulicę Celną z Powstańców i Dębiną. W sumie
wyremontowano odcinek o
długości 1 km za kwotę 420
tys. zł. 25 procent tej sumy
gmina pozyskała z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Drugą ukończoną inwestycją drogową jest modernizacja ulicy Zielonej w
Skrbeńsku. Naprawa odcinka o długości 450 m kosztowała prawie 700 tys. zł. W
całości kwota ta pochodziła
z budżetu gminy. Roboty objęły wykonanie podbudowy
oraz kanalizacji deszczowej.
(art)

Modernizacja ośrodka kultury będzie dwukrotnie tańsza niż przewidywano
FOT. UG MSZANA

SKRZYSZÓW–

Od ubiegłego tygodnia zajęcia przedszkolaków odbywają się w salkach katechetycznych

Dzieci uczęszczające do
przedszkola w Mszanie,
znajdującego się w budynku
urzędu gminy w ubiegłym
tygodniu przeniosły się do
nowej siedziby. Do czas
uzakończenia rozbudowy i
adaptacji gminnych pomieszczeń dla czterooddziałowego
przedszkola zajęcia dla dzieci
odbywać się będą w salkach

katechetycznych przy ulicy Ks. Tuskera. W nowym
punkcie przedszkolnym do
dyspozycji 25 maluchów jest
duża sala, punkt wydawania
żywności, szatnia i wc. – Salę
dla przedszkolaków urządziliśmy bardzo podobnie
do tej sprzed przeprowadzki. Przenieśliśmy tu wszystkie nasze meble i zabawki

– mówi Anna Włochyńska,
dyrektor placówki. – Dlatego dzieci bardzo szybko i dobrze zaaklimatyzowały się w
nowym pomieszczeniu i już
traktują je jak swoje dawne
przedszkole.
Posiłki dla maluchów dowożone są z Zespołu Szkół
w Mszanie, znajdującego
się kilka minut od nowego

przedszkola, dlatego nie ma
obawy, że obiady będą zimne.
W związku ze zmianą siedziby placówki zmienił się także
numer jej telefonu. Teraz do
przedszkola należy dzwonić
pod numer: 885–980–000. W
nowym miejscu dzieci będą
do końca roku szkolnego.
(abs)

Do Połomi już dojedziesz
MSZANA Od grudnia
funkcjonuje nowa linia autobusowa łącząca Wodzisław
z Połomią i Gogołową. Jej obsługą zajmuje się ﬁrma przewozowa Piotra Drabasa. Na

tę trasę codziennie wyjeżdżają dwa autobusy, wykonując
11 kursów, z których ostatni
kończy się po godz. 20.00. –
Na razie nie ma jeszcze zbyt
dużego obłożenia na tej linii

– mówi Piotr Drabas. – Być
może nie wszyscy jeszcze o
niej wiedzą. Ale nie jest tak
źle, na razie zwracają się nam
koszty paliwa – dodaje. Kursy z Wodzisławia do Połomi i

Gogołowej miały objąć także
dojazd do Boryni. Ta linia ma
być jednak uruchomiona dopiero na przełomie grudnia i
stycznia.
(abs)

Tak tanio,
że nie wiedzą czy się
cieszyć czy płakać

W urzędzie gminy otwarto
oferty przetargowe na przebudowę budynku Ośrodka Kultury w Skrzyszowie.
Wpłynęło 10 ofert. Najtańsza
opiewa na kwotę 1,17 mln zł.
To ponad dwukrotnie mniej
niż wynosi kosztorys inwestorki wyliczony na 2,4 mln
zł. Najdroższa ze złożonych
ofert wynosi 2,1 mln zł.
Problem z niską ceną
– Umowę z wykonawcą
chcemy podpisać jeszcze w
tym roku. Natomiast poprosimy oferenta o złożenie wyjaśnień ze względu na rażąco
niską cenę. Bo przyznam
szczerze, że nie wiemy czy
mamy się cieszyć z tak atrakcyjnej ceny, czy nie. Obawiamy się o to, czy później nie

dziemy mieć problemów z
jakością wykonania – mówi
Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa.
Ośrodek zamknięty
do końca września
Przebudowa ośrodka kultury rozpocznie się w przyszłym roku. Potrwa najdalej
do końca września 2012 r. W
tym czasie ośrodek będzie
nieczynny. Działać będą natomiast punkty usługowo-handlowe, znajdujące się w
lokalach budynku – bank,
sklep. – Doszliśmy do porozumienia, że zostaną zamknięte maksymalnie na
dwa tygodnie, tak by można
było przeprowadzić niezbędne roboty – wyjaśnia Kasperuk.
(art)
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POWIAT

– Raciborski PKS przejmuje resztę kursów od rybnickiego przewoźnika

GODÓW – Na naprawę dróg powiatowych przeznaczą
pół miliona złotych

Zmiany w rozkładach jazdy PKS-u
Dostosowali rozkład
do życzeń pasażerów
Od stycznia wchodzi
również w życie nowy rozkład jazdy powiatowych
przewozów pasażerskich
obsługiwanych przez PKS

Koronkowa
robota
MSZANA Bobki, dzwonki,

aniołki, gwiazdki – takie zrobione ręcznie na szydełku,
koronkowe cuda na choinkę
można kupić na kiermaszu
świątecznym otwartym w
Wiejskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie.
Bożonarodzeniowe ozdoby
wykonały członkinie Grupy
Twórczej „Format”. Podobnie zresztą jak i wiele innych

GOŁKOWICE

Racibórz od kilku miesięcy. Dotyczy to trzech linii z
Wodzisławia do Jastrzębia
przez gminę Godów, linii
z Wodzisławia do Raciborza i linii z Wodzisławia do
Gorzyc. – Uwzględniono w
nim większość próśb i uwag
mieszkańców, jakie przekazywali do starostwa pocztą,
e-mailem lub podczas spotkań sołeckich – wyjaśnia
Raczkowski. Nowe rozkłady znajdują się na stronie
internetowej www.powia-

rzyce i Bluszczów oraz linię
Racibórz – Rogów przez
Nieboczowy,
Lubomię,
Bluszczów. Od 1 stycznia
autobusy będą kursować
tam według nowego taryﬁkatora i rozkładu jazdy.

twodzislawski.pl oraz na
stronie www.pksraciborz.
pl. Będzie on obowiązywać
do końca lipca 2012 r.
Taniej w weekendy
To nie koniec zmian. Od
stycznia starostwo i PKS
Racibórz wprowadza specjalną taryfę weekendową
na powiatowych liniach,
na których autobusy kursują w soboty i niedziele.
Za zryczałtowaną cenę 3 zł
będzie można swobodnie

podróżować autobusem
bez względu na odległość.
Ta inicjatywa ma zachęcić
mieszkańców do korzystania z autobusów w weekendy. – Dotychczasowe
bowiem zainteresowanie
jest niewielkie. Na niektórych liniach przez cały
miesiąc w weekendy podróżowało tylko pięciu pasażerów – mówi Wojciech
Raczkowski. Bez zmian
pozostaną ceny biletów na
kursy w dni robocze. (art)

FOT. UG MSZANA

Od 1 stycznia PKS Racibórz, wykonujący przewozy pasażerskie zlecone
przez powiat wodzisławski,
przejmuje resztę linii autobusowych obsługiwanych
do tej pory przez PKS Rybnik.
Chodzi o linie przebiegające głównie przez gminę
Gorzyce: linię Wodzisław –
Chałupki przez Olzę i Odrę,
linię Wodzisław – Chałupki
przez Uchylsko, linię Wodzisław – Buków przez Go-

koronkowych ozdób, np. serwetek i obrusów, mogących
stanowić niepowtarzalny
prezent pod choinkę.
Kiermasz będzie czynny do
23 grudnia.
(abs)

Panie z Grupy Twórczej „Format”
zaprezentowały swoje prace na
kiermaszu świątecznym

– Wyremontują most na Głęboczu

Betonowy most byłby za drogi
Remont mostu przy ulicy
Sobieskiego w Gołkowicach
uszkodzonego w czasie zeszłorocznej powodzi zostanie wykonany w przyszłym
roku. Nie zostanie zmieniona jego konstrukcja, która
w dalszym ciągu pozostanie
drewniana. To budzi pewne
kontrowersje. – Nie było-

by lepiej żeby zrobić most
betonowy z nawierzchnią
asfaltową zamiast drewnianego? – dopytywał na posiedzeniu wspólnych komisji
radny Zygmunt Skupień.
– Zastanawialiśmy się nad
tym, ale zrobienie tego w
innej technologii wiązałoby
się z koniecznością opraco-

wania nowego projektu. A
biorąc pod uwagę wytyczne
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej kosztowałoby to nas kilka milionów
złotych – odpowiada Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa. Jak wylicza,
sam projekt mógłby kosztować od 100 do 200 tys. zł.

Nawet 2 mln zł należałoby
wydać na wykonanie inwestycji. – A Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej się nie dołoży, tylko
poda warunki do spełnienia. Ja już to przerabiałem
w Powiatowym Zarządzie
Dróg. Dlatego skupimy się
na tym, by zapewnić ruch

lokalny bez przeprojektowywania samego obiektu.
To jest droga głównie używana jako dojazd do pól,
mało kto tamtędy skraca
sobie drogę – uważa Kasperuk. Naprawa mostu ma
się rozpocząć w połowie
2012 r.

Dołożą
powiatowi
do naprawy
dróg
By zmobilizować władze starostwa do naprawy dróg powiatowych na
terenie Godowa, władze
gminy chcą w przyszłym
roku przekazać powiatowi dotację w wysokości
530 tys. zł.
Kwota ta miałaby być
wsparciem dla trzech
inwestycji drogowych.
Pierwsza z nich to budowa chodnika przy ulicy 1
Maja w Skrzyszowie, w
kierunku Mszany. Samorządowcy Godowa liczą
w tym przypadku również na swoich kolegów
z Mszany. Nie chcą by
chodnik kończył się na
granicy gmin, niemal w
polu. W Mszanie sprawa
omawiana jest przez radnych na poszczególnych
komisjach.
Godów zamierza dorzucić się również do
remontu ulicy Wodzisławskiej w Krostoszowicach. – Liczymy, że
dotacja
zmobilizuje
powiat do rozpoczęcia
naprawy drogi, która
z roku na rok wygląda
coraz gorzej – mówi Tomasz Kasperuk, zastępca
wójta Godowa. W miarę
pewną inwestycją jest
natomiast dokończenie
modernizacji ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku i
Gołkowicach. Nie wiadomo na razie jakie kwoty
zostaną przekazane na
konkretne inwestycje.
– Więcej będziemy wiedzieć po rozmowach ze
starostą – wyjaśnia Kasperuk.

(art)

(art)

PROMOCJA

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: tel. 32 455 68 66 w. 38, 39, l.tomaszewska@nowiny.pl, w.ostojski@nowiny.pl

rewolucja

CENOWA!

Kup 4 edycje ogłoszenia modułowego w Nowinach Wodzisławskich – 5 edycję otrzymasz GRATIS

14 zapowiedzi
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16.12 i 18.12. godz. 17.00 oraz godz. 19.00

„SAGA ‚ZMIERZCH”: PRZED ŚWITEM
Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella (Kristen
Stewart) i Edward (Robert Pattinson) wyjeżdżają na
miesiąc miodowy do Rio de Janeiro. W tym gorącym
mieście karnawału, młodzi mogą wreszcie w pełni cie-

JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW

KONCERT ŚWIĄTECZNY

14, 16, 20 grudnia, Rydułtowy
W Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks rozpoczyna się cykl
jasełek przygotowanych przez przedszkolaków. 14 grudnia
odbędą się jasełka w wykonaniu Przedszkola nr 2. 16 grudnia
na scenie wystąpi grupa z Przedszkola nr 4, zaś 20 grudnia – z
Przedszkola nr 1. Początek wszystkich występów o godz. 17.00.
Wstęp wolny.

HEJ KOLĘDA
14 grudnia, Mszana
W Zespole Szkół planowane jest doroczne kolędowanie. Spotkanie przy wigilijnym stole rozpocznie się o godzinie 16.00. Wstęp
wolny. Goście mogą liczyć na tradycyjny poczęstunek i prezenty.
Dodatkową atrakcją będzie kiermasz wyrobów świątecznych.
(abs)

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

(art)

KOŃCOWY ETAP KONKURSU

WYPROMUJ SWOJĄ WIEŚ
18 grudnia, Rydułtowy
W sekretariacie Rydułtowskiego
Centrum, Kultury Feniks można
już kupować bilety w cenie 25 zł
na koncert świąteczny „Gwiazdkowe opowieści”. W programie
najbardziej ujmujące kolędy i popularne utwory świąteczne, m.in.
Dzisiaj w Betlejem, Jingle Bells,
The First Noel. Wystąpią Beata
Mańskowska – mezzosopran,
Sylwester Targosz Szalonek – tenor, Trio Appassionata w składzie Klaudia Krause – fortepian,
Łukasz Grabiński – skrzypce, Mirosław Krause – akordeon oraz
gościnnie Piotr Lipiński. Koncert
rozpocznie się o godz. 17.00. Bilet na koncert upoważnia do 10
procent zniżki na potrawy i desery w Gościnnym Domu w dniu
koncertu.

(tora)

Gorzyce, 14 grudnia
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach będzie gościł uczestników III
Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”. Organizatorzy przewidzieli występy w trzech kategoriach
wiekowych – do lat 12, młodzież i dorośli. Przesłuchania odbędą
się od godz. 10.00 do 18.00. Szczegółowe informacje i regulamin
na stronie www.wdk-gorzyce.pl. Koncert laureatów konkursu odbędzie się 5 stycznia w sali WDK Gorzyce, o godz. 17.00.

(tora)

(art)

NA ŚWIĄTECZNĄ NUTĘ
Gorzyce, 18 grudnia
W ramach kolejnego „Gorzyckiego Spotkania z Kulturą” Wiejski
Dom Kultury zaprasza na Koncert Bożonarodzeniowy. Wystąpią
zespół wokalny Kameleon, kameralny zespół wokalny Tym Song,
zespół folklorystyczny Gorzyczanki oraz chór Melodia. Przedstawione zostaną również jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Gorzycach. Początek o godz. 17.00 w sali WDK.

GÓRNICZE PASJE ADAMA MARTYNIAKA
grudzień – styczeń, Radlin
W Galerii Na Poddaszu Urzędu Miasta w Radlinie można oglądać
wystawę malarstwa „Górnicze pasje” Adama Martyniaka. Artysta
pochodzący z Kielecczyzny, wieloletni mieszkaniec Radlina, od niedawna mieszka w Wodzisławiu. Maluje od 17. roku życia. W latach
1981-83 działał w grupie malarskiej przy fabryce samochodów w
Bielsku-Białej. Potem po podjęciu pracy górnika w KWK Marcel
uczestniczył w wystawach i przeglądach twórczości górniczej w
Katowicach, Doniecku. Po 25 latach pracy w górnictwie, obecnie
swoje plastyczne zainteresowania rozwija w Grupie Twórczej Pasja
przy MOK w Radlinie. Wystawa będzie czynna do 15 stycznia.
(tora)

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY Z WARSZTATAMI

Czyżowice, 7 stycznia
Wiejski Dom Kultury zaprasza do udziału w projekcie „Czyżowicka Mapa Kultury”, w ramach którego odbędą się warsztaty graﬁczne. Podczas warsztatów pod okiem specjalistów ich uczestnicy będą mogli stworzyć własne projekty graﬁczne, które być
może zostaną wydane i uatrakcyjnią mapę, na której zaznaczone zostaną największe atrakcje Czyżowic. Początek warsztatów
o godz. 9.00 w sali 209 WDK.
(art)

KURS TAŃCA FLAMENCO
Wodzisławskie Centrum Kultury organizuje kurs tańca
ﬂamenco. Zajęcia będą prowadzone przez dwie młode
instruktorki. Odbywać się będą
w soboty w godzinach dopołudniowych. Data pierwszych zajęć będzie znana po utworzeniu
grupy. Zapisy telefoniczne: (32)
4554855. Opłata miesięczna:
80 zł za osobę.

PROMOCJA CIEKAWEJ KSIĄŻKI

(art.)

Do 15 grudnia, Godów
Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie ogłosiła konkursu na
„Najpiękniejszą świąteczną kartkę”. Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest samodzielne wykonanie pracy techniką plastyczną
– poprzez narysowanie, namalowanie, modelowanie, wykonanie
pracy przestrzennej. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs
nieograniczoną liczbę kartek. Nadesłana praca powinna być
osobno opatrzona kartą informacyjną zawierającą imię i nazwisko oraz adres, kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jako, że
prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych – do lat 12, do
lat 18, powyżej 19 roku życia – należy podać również datę urodzenia. Prace można składać osobiście w bibliotekach publicznych Gminy Godów w godzinach ich otwarcia do 15 grudnia. Dla
laureatów organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

nieśmiertelność. Pojawienie się nowego członka w
rodzinie budzi niepokój Volturi – przywódców świata
wampirów. Czy Edwardowi uda się ocalić to co kocha
najbardziej?

szyć się sobą i oddawać namiętności. Wkrótce Bella
odkrywa, że jest w ciąży. Pełne dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynają łańcuch nieodwracalnych
zdarzeń – Edward decyduje się podarować Belli

Księgarnię Sowa w Rybniku (ul. Sobieskiego) odwiedzi w czwartek pisarka Elwira Watała, autorka powieści o markizie De Sade.
Watała będzie gościem księgarni 15 grudnia o godz. 17.30. Po
świętach autorka ma się pojawić także w raciborskiej księgarni
Sowy. - Planujemy organizować więcej spotkań autorskich - wyjawia Dariusz Biel, właściciel. Pisarka jest znana z ostrego języka i
zdaniem obserwatorów w Rybniku może dojść do… kulturalnego
skandalu.
(red)

KONCERT TALENTÓW
WODZISŁAW
Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu zaprezentuje najlepszych swoich artystów. Zaprezentują się oni podczas Koncertu Talentów
14 grudnia o godz. 17.00 w Wodzisławskim Centrum Kultury.
Impreza połączona będzie ze świątecznym kiermaszem. (red)

FENIKS
16.12, 17.12 i 18.12 godz. 17.00

MNIAM!

Tej jesieni postrach oceanów rządzi... na lądzie! Gdy zaprzyjaźniona z łagodnym rekinem żarłaczem sympatyczna rybka
odkrywa, że kłusownicy pojmali jej niewyklutych braci i siostry,
mimo grożących jej niebezpieczeństw rusza w pogoń za porywaczami. Nieustraszony rekin nie może zostawić przyjaciela w
potrzebie i dzięki wynalezionemu przez genialną ośmiorniczkę
„rybiemu skafandrowi”, wychodzi na suchy ląd. Tam odkryje,
że ludzi i rekiny faktycznie niewiele dzieli i że prawdziwym
przysmakiem morskiego drapieżnika jest... kurczak! Tak rozpoczyna się żywiołowy wyścig z czasem i rozbrajająco śmieszny
pojedynek z myśliwymi i podstępnym drobiem, którego ﬁnałem
może być tylko nieziemskie starcie o wielkie żarcie!

ZAKOPOWER KOLĘDOWO

17 grudnia, Rydułtowy
Można się już zapisywać na bezpłatne warsztaty plastyczno
– muzyczne dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy.
Zajęcia zorganizowane będą w ramach promocji książki „Biały
ząbek – moja pierwsza wizyta u dentysty”. Dzieci w wieku 3-6 lat
będą miały zajęcia od godz. 10.00, a dzieci w wieku 7-12 lat od
godz. 11.30 i 13.00. Podczas warsztatów dzieci zobaczą krótkie
ﬁlmy o wizycie u dentysty, a pod opieką animatorek będą brały
udział w zabawach motywujących do dbania o zęby. Najważniejszą częścią warsztatów będą zabawy plastyczne. Uwaga, ubrania dzieci mogą się zbrudzić.
Liczba miejsc ograniczona. Po bezpłatne wejściówki należy się
zgłaszać do biblioteki, szczegóły pod nr tel. 32 45 77 813 oraz
na stronie internetowej. Tego dnia w bibliotece w godz. 10.00 –
17.00 odbędzie się ponadto kiermasz bożonarodzeniowy. Będzie
to wystawa prac rękodzieła z możliwością zakupu, zaopatrzenia
się w prezenty, ozdoby świąteczne. W wystawie wezmą udział
Beata Czyż, Pikotki, grupa „Igła z nitką”, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy WOLOiZIOL w Gorzycach, dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

6 stycznia, Wodzisław
„Zakopower kolędowo” – to wyjątkowy koncert noworoczny w w
wykonaniu zespołu Zakopower. Występ odbędzie się 6 stycznia
Kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu o godz. 20.30. Cena
biletu to 50 zł. Można rezerwować bilety osobiście w Wodzisławskim Centrum Kultury lub telefonicznie pod nr (32) 4554855. Zapraszamy na rodzinne kolędowanie z topowymi muzykami polskiej
sceny pop-folk.

(tora)

(raj)

16.12, 17.12 i 18.12 godz. 19.00

DOM SNÓW

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 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, a Willa oraz zaprzyjaźnioną
z oﬁarami sąsiadkę prześladuje przeczucie, że nie wszystkie
poszlaki zostały odpowiednio zbadane.
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PILNUJEMY CEN

– gdzie zrobisz tańsze zakupy na święta
Mleko 3,2% 1 litr

Śliwki suszone 1kg

Mandarynki 1kg

Pomarańcze 1kg

Mak 1kg

Migdały 1kg

Rodzynki 1kg

Pieczarki 1kg

Schab b/k 1kg

Piersi z kurczaka 1kg

Ziemniaki 1kg

Jajka M (10 szt.)

Margaryna

Masło 200g

Cukier 1kg

Mąka 1kg

Wielu mieszkańców przy sklepowej kasie liczy każdy grosz. W środę i czwartek (7 i 8 grudnia) odwiedziliśmy 19 sklepów w powiecie wodzisławskim i porównaliśmy ceny 12 podstawowych produktów, bez względu na to czy były w promocji czy też nie. W przypadku kilku cen tego samego produktu braliśmy pod
uwagę najniższą z nich. Nie analizowaliśmy jakości produktu. Naszym zamiarem było pokazanie, gdzie można kupić najtaniej.
Co tydzień podajemy ceny paliw na 29 stacjach
w regionie. Ceny sprawdzamy w każdy poniedziałek pomiędzy godz. 7.00 a 9.00.

Gdzie taniej?
CENY PALIW NA STACJACH W REGIONIE

Aldi
Wodzisław

1,42

3,59

3,69

1,27

3,75

0,79

16,45 22,38

7,90

10,00 29,00

–

3,50

3,99

19,18 2,07

SPAR
Wodzisław

1,99

3,99

3,89

1,39

4,69

0,49

13,49 18,99

6,49

15,98 29,90

9,98

2,69

2,49

19,27 2,69

Tesco
Wodzisław

1,43

Kauﬂand
Wodzisław

1,45

Carefour
Wodzisław

1,88

Spar
Pszów

1,99

Lidl
Rydułtowy
Intermarche
Rydułtowy
Tesco Rydułtowy

3,59
3,59

4,09
3,89

1,69
1,39

3,79
5,79

0,89
0,79

14,99 17,99
16,29 17,99

7,99
7,99

9,97

34,90 13,96 2,50

12,00 30,00 15,00 1,89

3,99
3,97

14,45 2,15
12,90 2,00

poniedziałek 12 grudnia

Stacje paliw

ON

Pb95 LPG

Statoil, ul. Witosa

5,58•

5,39• 2,84•

Shell, ul. Rybnicka

5,58•

5,39• 2,89•

Orlen, ul. Rybnicka

5,58•

5,39• 2,84•

Statoil, ul. Pszowska

5,48 5,29

WODZISŁAW

–

RYDUŁTOWY

1,39
1,89
1,49

Netto
Radlin

2,29

Tesco
Radlin

1,45

3,59
3,99
3,59
3,59
3,59
3,59
3,59

5,19
3,99
3,89
3,89
4,49
4,55
4,49

1,19
1,49
1,29
1,59
1,69
1,29
1,79

3,99
4,69
3,79
4,29
3,79
3,79
3,79

0,69
0,39
0,79
0,39
0,79
0,99
0,89

16,99 17,99
14,49 16,99
16,29 20,52
12,99 17,99
14,99 12,99
16,29 21,38
14,99 18,99

7,99
6,99
7,94
6,99
6,00
7,98
3,99

13,98 44,90 13,98 2,49
11,99 29,90
11,20
5,99
8,99
9,98

–
33,27
28,99
29,90

7,99
–
8,50
7,98
9,98

4,99
2,78
2,69
2,49
2,89

11,95 34,90 13,96 2,49

2,95
3,49
4,49
2,79
3,99
4,49
3,99

15,58 2,49
12,99 2,19
13,3

2,09

12,49 2,09
8,99

2,15

14,63 2,09
10,98 2,09

Orlen, ul. Raciborska

5,53•

5,49• 2,85•

Petrol Point, ul. Raciborska

5,51

5,46•

Statoil, plac Mostowy

5,61•

5,51• 2,84•

Orlen, ul. Piaskowa

5,73•

5,49• 2,84•

Shell, ul. Opawska

5,64•

5,54• 2,89•

BP, ul. Reymonta

5,65

5,53 2,84•

Auchan, ul. Rybnicka

5,49•

5,35

Bliska, ul. Rybnicka

5,54•

5,39• 2,79•

Shell, ul. Rybnicka

5,59

5,49• 2,81•

BP, ul. Odrodzenia 4 (Markowice)

5,65

5,53 2,84•

Lotos, ul. Jana Pawła II

5,59

5,49• 2,89

5,49•

5,45•

Statoil, Aleja Piłsudskiego

5,64•

5,49• 2,84•

Shell, ul. Cieszyńska

5,64•

5,49• 2,89•

BP, ul. Wodzisławska

5,64•

5,49• 2,84•

Bliska, ul. Jagiełły

5,49•

5,34• 2,79•

BP, rondo Wileńskie

5,54•

5,54• 2,87•

Neste (samoobsług.), rondo Wileńskie

5,50

5,39

Shell, ul. Budowlanych

5,54•

5,54• 2,92•

Statoil, ul. Jana Kotucza

5,54•

5,54•

Lukoil, ul. Wodzisławska

5,51

5,43 2,80•

Bliska, ul. Wyzwolenia

5,52

5,41 2,82•

Carrefour, ul. Gliwicka

5,49

5,38 2,80•

BP, ul. Obwiednia Południowa

5,54•

5,54•

–

5,49

5,39

–

RACIBÓRZ

1,89

3,69

4,25

1,39

3,49

0,39

13,99 19,59

7,69

9,49

32,99 12,99 2,69

3,59

12,99 2,59

Lewiatan
Mszana

1,75

3,89

3,99

1,29

3,99

0,45

15,99 19,29

7,79

9,99

32,9

3,29

10,69 2,09

8,79

4,99

Lewiatan
Marklowice

1,29

4,10

3,69

1,29

4,30

0,45

13,46 18,95

6,99

10,95 27,00

5,99

2,50

2,99

11,70 2,09

Biedronka
Marklowice

1,39

3,59

3,89

1,39

3,25

0,95

16,99 21,92

7,94

9,98

29,95

9,96

3,97

3,97

14,95 1,89

eLDe Godów

2,35

3,99

4,15

1,39

4,89

0,49

15,69 19,89

4,99

–

45,62

9,99

5,99

3,39

34,80 2,72

Lewiatan
Czyżowice

1,69

3,99

4,19

1,29

4,89

0,49

15,99 19,99

7,49

10,99 31,39

8,39

4,99

3,49

16,66 2,09

–

RZUCHÓW
Orlen, ul. Pstrązka 1

Intermarche
Radlin

–

–

JASTRZĘBIE–ZDRÓJ

RYBNIK

E.Leclerc
Wodzisław

1,49

3,57

2,19

1,48

3,99

0,54

13,99 17,99

eLDe Mszana

1,99

4,19

3,99

1,89

4,20

0,49

14,99 18,90 7,50

6,99

15,00 27,90 11,96 3,59

2,69

17,95 2,44

10,80 30,40 7,20

4,40

16,00 2,39

3,99

–

CZERWIONKA
Petrochemia

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

–

 wzrost  spadek • bez zmian

 NAJTANIEJ  NAJDROŻEJ

16 oświata
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Tłumy na targach pracy

WODZISŁAW W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu po
raz trzeci realizowany jest
projekt „FANTASY”. Tegoroczna edycja jest nieco
nietypowa, bowiem w dużej
części poświęcona jest kwestii udziału kobiet w nauce.
A wszystko to za sprawą
obchodzonego w Polsce
Roku Marii Curie Skłodowskiej – dwukrotnej laureatki
Nagrody Nobla, jedynej kobiety spoczywającej dzięki
swoim osiągnięciom w paryskim panteonie.
Konkursy
W ramach projektu ogłoszono konkursy poświęcone noblistce. Mogli wziąć w
nich udział także gimnazjaliści. Wyłącznie dla uczniów
ZSP w Wodzisławiu zorganizowano natomiast konkurs
translatorski. Konkurs plastyczny odbył się 9 grudnia.
Do tego dnia można było
zgłaszać także prace do kon-

FOT. ARTUR MARCISZ

WODZISŁAW Ponad tysiąc osób przybyło na targi
pracy, które 8 grudnia zainaugurowały działalność
Punktu Pośrednictwa Pracy
w Wodzisławiu. Powstał on
w siedzibie Cechu Rzemiosł
przy ul. Zamkowej 5.
Na targach prezentowało
się kilkunastu pracodawców oraz kilka szkół dla dorosłych. – Naszym celem
jest aktywizacja zawodowa
młodzieży w wieku 15 – 25
lat, jednak z oferty mogą korzystać także osoby dorosłe
– mówi Izabela Panic z wodzisławskiego cechu.
Punkt Pośrednictwa Pracy
w cechu jest jedną z dwóch
tego rodzaju instytucji uruchamianych przez OHP na
terenie powiatu. Druga placówka powstaje w Radlinie
w tamtejszym magistracie
przy ul. J. Rymera 15. Z kolei w Pszowie już wkrótce
rozpocznie działalność Młodzieżowe Centrum Kariery,
które znajdzie się w budynku pszowskiego ośrodka
kultury.
(red)

Tydzień
z fantastyczną
noblistką

Zaprezentowano 728 ofert pracy, w tym 345 krótkoterminowych

Coraz więcej wolontariuszy
W powiecie wodzisławskim utworzono kolejną,
już piątą, grupę wolontariuszy. To młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych. Od
stycznia służbę wolontariatu

na terenie powiatu rozpocznie piętnaście licealistek z
Zespołu Szkół im. 14 Pułku
Powstańców Śl. w Wodzisławiu, które spośród rzeszy
chętnych zostały wytypowa-

ne przez szkołę. Opiekunem
grupy z ramienia szkoły jest
Elżbieta Tkocz.
Oﬁcjalne skierowania do
różnych powiatowych jednostek pomocy społecznej,

kursu oracyjnego. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 14
grudnia. Laureaci wystąpią
ze swoimi przemówieniami 16 grudnia podczas gali
w Wodzisławskim Centrum
Kultury.

Wykłady
Projekt Fantasy to jednak
przede wszystkim prelekcje i spotkania z ciekawymi
ludźmi, którzy odwiedzali wodzisławskie liceum
przez ostanie kilka dni. Na
14 grudnia zaplanowano
jeszcze wykład z pokazem
dr inż. Agnieszki Łącz z
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nt. Marii
Skłodowskiej-Curie i jej
osiągnięć z chemii (początek godz. 15.00). 16 grudnia
z kolei wykład wygłosi Małgorzata Sobieszczak–Marciniak, dyrektor Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie. Początek o
godz. 12.00 w WCK.
(red)

Pokój integracyjny
od Mikołaja

w których dziewczęta będą
pełnić służbę, w imieniu starosty wręczył wolontariuszkom Zbigniew Seemann,
członek zarządu powiatu.
(red)

WODZISŁAW Sztolnia
górnicza znajdująca się
w Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego
cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas dnia
otwartego 3 grudnia od-

wych z terenu powiatu wodzisławskiego w ramach
konkursu „Górnicze tradycje ziemi wodzisławskiej”.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia.
Najlepsze prace wykonali:

wiedziło to miejsce blisko
tysiąc osób, głównie dzieci.
czekały na nie dodatkowe
atrakcje. Była loteria fantowa i wystawa prac plastycznych przygotowanych przez
uczniów szkół podstawo-

Szymon Marker z SP nr 1
w Rydułtowach, Natalia Żymełka z SP nr 3 z Pszowa,
Sabina Nocoń z SP w Olzie
i Paulina Nabrdalik z SP nr
1 w Rydułtowach.

POWIAT Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w
Wodzisławiu oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radlinie, jak co roku uroczyście świętowali Dzień
Górnika. Podczas okolicznościowych akademii, w
których udział wzięli samorządowcy i przedstawiciele
Kompanii Węglowej, uczniowie klas pierwszych odebrali
gwarancje pracy. To oznacza,
że po opuszczeniu murów
szkoły mają pewną pracę w
kopalni. W tym roku takie
zapewnienie otrzymało 155
uczniów ZSZ i 74 w ZSP w
Radlinie.
Zgodnie z tradycjami górni-

czymi obchodom towarzyszyła też ceremonia pasowania
uczniów na adeptów fachu
górniczego, którą w wodzisławskim ZSZ połączono z
tradycyjnym „skokiem przez
skórę”.
Przypomnijmy, że pierwsze porozumienie dotyczące
zatrudniania absolwentów
szkół górniczych w kopalniach władze Powiatu Wodzisławskiego
podpisały
z Kompanią Węglową we
wrześniu 2004 roku. Każdy
uczeń, który ukończy szkołę
i przejdzie badania lekarskie,
znajdzie pracę w kopalniach
Kompanii Węglowej.
(red)

FOT. TOMASZ RAUDNER

Gwarancja pracy na Barbórkę

W uroczystości wziął udział Tadeusz Skatuła, wodzisławski
starosta

(red)

FOT. ARTUR MARCISZ

Tysiąc osób przyszło do sztolni

Dzieci uczestniczyły w zabawach organizowanych przez
Gimnazjum nr 2

WODZISŁAW Dzień Wolontariusza, który przypada 5
grudnia, stał się dla uczniów
i pracowników Gimnazjum
nr 2 w Wodzisławiu okazją
do rozpoczęcia Tygodnia
Wolontariatu. Szkoła gościła dzieci i ich opiekunów z
Wodzisławskiego Ośrodka
Rehabilitacji i Terapii Dzieci
i Młodzieży. Były nie tylko
zabawy edukacyjne i rozwijające wyobraźnię dzieci,
ale także szczególny gość.
Dzieci odwiedził Święty Mikołaj i każdego obdarował
upominkiem. Szczególnym
prezentem mikołajowym,
który w tym dniu przekazała swoim uczniom dyrektor
szkoły – Gabriela Niemiec
– jest pokój integracyjny.

Pomieszczenie zmieści do
ośmiu osób. Tu można zaparzyć herbatę, spokojnie zjeść
kanapkę, przygotować się do
lekcji, porozmawiać. To pomieszczenie powstało głównie z myślą o uczniach z klas
integracyjnych.
Dzień Wolontariusza zorganizowały Barbara Kowol
– pedagog szkolny oraz
Agnieszka Krupa – doradca zawodowy. Inicjatywę
wsparli także przedsiębiorcy. Dzięki nim wodzisławski
ośrodek otrzymał dary rzeczowe. Certyﬁkat dobroczyńczy przyznano ﬁrmie Politan
z Czyżowic, Barbarze Chromik z Radlina i właścicielowi
Snack Baru z Wodzisławia.
(red)
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Zrób ozdobę – wygraj nagrodę
POWIAT Wszystkich na-

sady są bardzo proste: wystarczy zrobić jakąkolwiek
ozdobę, wszystko jedno jaką
techniką, z obojętnie jakich
materiałów. Byle nadawała
się do powieszenia na choince, a jej autor był dzieckiem, czyli nie miał więcej

szych najmłodszych czytelników, którym marzy się
dodatkowy prezent – nagroda pod choinkę zapraszamy
do udziału w „Konkursie
na najbardziej oryginalną
dekorację choinkową”. Za-

niż 18 lat. Nagrodzimy 15
autorów, którzy wykonają
najciekawsze prace i prześlą (dostarczą) do 16 grudnia
(do godz. 14.00) do Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu
(ul. Daszyńskiego). Uwaga:

uczestnik może przesłać na
konkurs tylko jedną pracę.
Uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 19 grudnia na Rynku w Rybniku i
towarzyszyć mu będzie przystrajanie świątecznej choinki we wszystkie nadesłane

Orkiestra zagra
dla matek i wcześniaków
jaźniona jednostka strzelecka
2023. Po mieście kursować będzie specjalna taksówka. Pasażerowie opłatę wrzucą do
puszki. Tradycyjnie na 20.00
zaplanowano Światełko do
nieba. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych
do współpracy. Szczegóły na
www.wodzislaw.org.pl.
Na wsparcie liczy także
Miejski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Pszowie. Tradycyjnie już
orkiestra zagra w Pszowie 3
dni. W piątek 6 stycznia w
Miejskim Ośrodku Kultury zagrają Walfad, Cool, Tabu oraz
gwiazda – Dżem. W sobotę w
sali gimnastycznej SP 1 odbędzie się IV halowy turniej piłki
nożnej. Zapisy można składać

Najbliższy ﬁnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zaplanowano na 8 stycznia.
Do Witolda Bornikowskiego
z Wodzisławskiego Klubu Naszej Ziemi i Klubu Młodzieżowego Dziupla dołączyli m.in.
lokalni przedsiębiorcy skupieni wokół akcji Tu Kupuj!
Swoją pomoc i wsparcie zadeklarowali także studenci z
Wodzisławskiego Uniwersytety III Wieku. Będą pokazy
samochodów, pokazy ratownictwa medycznego i koncerty. Zaprezentuje się także
wojskowa grupa rekonstrukcyjna. Udostępniony zostanie do zwiedzania bunkier
w parku miejskim. Imprezy
zabezpieczać będzie zaprzy-

(red)

Na teatr przychodzą tłumy

e-mailem na adres wosppszow@wp.pl. W niedzielę od
16. wystąpią m.in. orkiestra
dęta Anna, zespoły taneczne
Tornado, Diablo oraz Szansa, iluzjonista Tomasz Kabis, znany z programu Mam
Talent, rockowo-bluesowa
kapela Vitamins. Szczegóły dostępne są na stronie
www.wosppszow.eu.
Przyszłoroczny jubileuszowy XX Finał WOŚP upłynie
pod hasłem zdrowa mama,
zdrowy wcześniak, zdrowe
dziecko. Pieniądze przeznaczone będą na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla
ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą.
(tora)

– Dzieci z SP 3 biorą udział w ogólnopolskim
programie: „Akademia Przezornego Ucznia”.

MARKLOWICE

Detektywi z tornistrami

Calineczka w wykonaniu Teatru Banialuka zachwyca nie tylko najmłodszych

WODZISŁAW Wodzisławskie Centrum Kultury z
powodzeniem od kilku lat organizuje spektakle dla dzieci.
W każdą ostatnią niedzielę
miesiąca o godz. 16.00 mają
miejsce „Rodzinne spotkania
z teatrem”. Do WCK przychodzi za każdym razem ok. 200
osób. Bilet dla dzieci kosztuje
7 zł, dla dorosłych 10 zł.

Oprócz tego ośrodek kultury zaprasza do siebie grupy zorganizowane. Bilety
na spektakle sprzedają się
błyskawicznie, a miejsc na
widowni za każdym razem
brakuje i trzeba organizować podwójne widowiska.
Takim powodzeniem cieszyły się chociażby spektakle pt. „Jaś i Małgosia” czy

„Tomcio Paluszek” Teatru
Banialuka. W lutym na scenie pojawi się „Calineczka”
– spektakl z przepiękną
scenograﬁą oraz zapierającymi dech w piersiach
strojami.
Już teraz można rezerwować bilety pod nr tel. (32)455
48 55.
(raj)

Wyśpiewali nagrody
na festiwalu w Rybniku
RADLIN Garść nagród

zdobyli młodzi radlińscy
artyści podczas 17. Festiwalu Piosenki Turystycznej w
Rybniku. Drugie miejsce w
kategorii solistów szkół ponadgimnazjalnych zajęła
Justyna Bieruńska z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w

FOT. ANNA BURDA-SZOSTEK

Celem akcji jest wyrobienie wśród najmłodszych
nawyków
bezpiecznego
zachowania się na drodze i
umiejętności unikania zagrożeń drogowych. – To bardzo
ważne, szczególnie teraz, gdy
w związku z otwarciem pobliskiego odcinka autostrady
ruch samochodowy w pobliżu szkoły jest o wiele większy
– mówi nauczycielka Bernadeta Kuczera, koordynatorka
przedsięwzięcia.
Na zajęcia pozalekcyjne
z zakresu bezpieczeństwa
uczęszcza 13 dzieci z klas I-III. Uczą się m.in. bezpiecznego przechodzenia po
pasach, odpowiedniego zachowania na chodnikach,
poznają znaki drogowe. W
marklowickiej placówce powstał nawet szkolny Klub
Bezpieczeństwa. Należący
do niego mali detektywi tropią drogowe nieprawidłowości, zwłaszcza te w pobliżu
szkoły, informując o nich pedagogów i rodziców.
– Efekty wdrażania programu wśród dzieci już są
widoczne – mówi Bernadeta
Kuczera. – Mówią nam o tym
rodzice maluchów. Zdarza
się, że gdy któryś z dorosłych
zapomni o zapięciu pasów
w samochodzie, dziecko od

żąco informacje o konkursie
będą publikowane w Telewizji TVT, na www.nowiny.pl
oraz w tygodnikach Nowiny
Raciborskie, Nowiny Wodzisławskie i Tygodnik Rybnicki.

FOT. RAFAŁ JABŁOŃSKI

WODZISŁAW – PSZÓW

ozdoby. Oczywiście z laureatami, którzy nie będą mogli
przyjechać do Rybnika ustalimy inne, dogodne dla nich
miejsce odbioru nagród, dlatego ważne jest, aby do pracy
konkursowej dołączyć adres
i telefon kontaktowy. Na bie-

drugie miejsce w kategorii
gimnazjów. Dziewczyny
przygotowała Sylwia Lubszczyk, instruktor MOK w Radlinie. Radlińscy śpiewacy
wystąpili 24 listopada w
koncercie galowym.
(tora)

Teatr czeka na chętnych

Dzieci poznawały także znaki

razu to wyłapuje i upomina
rodzica. Podobnie jest gdy
dziecko zauważy na drodze
znak ograniczenia prędkości,
na który nie reaguje dorosły.
Ale Akademia Przezornego
ucznia to nie tylko bezpieczne zachowanie na drodze.W
ramach akcji dzieci uczą się
także odpowiedniego zacho-

Radlinie, którą przygotował
Piotr Cybułka.
Trzecie miejsce w tej kategorii zajął duet wokalny
Emilia Brachmańska, Luiza
Kubik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Inny
duet – Agata Kraszczyńska
i Alicja Kubik wyśpiewał

wania na placu zabaw czy radzenia sobie w sytuacji, gdy
zaczepia je osoba nieznajoma. W najbliższym czasie
uczniowie spotkają się też z
policjantem i wezmą udział
w konkursie plastycznym dotyczącym abc bezpiecznego
zachowania na drodze, w
szkole i w domu.
(abs)

RADLIN

Każdy, kto
skończył 12 lat i marzy o
aktorstwie ma szansę się
sprawdzić. Miejski Ośrodek
Kultury w Radlinie przyjmuje dodatkowe zapisy
do Młodzieżowego Teatru
Zwierciadło. Uczestnik zajęć
teatralnych może nauczyć się
poprawnej wymowy, emisji
głosu, ruchu scenicznego,

sztuki recytacji, poznać tajniki warsztatu aktorskiego, a
także – co może się przydać
również poza sceną – dowie się, jak pokonać tremę i
wstyd podczas publicznych
wystąpień.
Zainteresowani powinni
zgłosić się do Pracowni Teatru i Estrady w poniedziałki
i wtorki w godz. 8.00 – 16.00

oraz środy, czwartki i piątki w
godz.12.00 – 20.00. Zwierciadło jest jedną z dwóch formacji teatralnych obok Saloniku
Słowa i Muzyki działających
w radlińskim MOK.
Istnieją one od dziesięciu
lat. Na koncie mają 34 premierowe spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
(tora)
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RELACJE Z PARKIETÓW

Radlina i Wodzisławia,
popisy najmłodszych sportowców

Komentuj mecze na

POLECAMY
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SIATKÓWKA – Zawodniczki Zorzy Wodzisław wygrały pierwszy mecz w grupie mistrzowskiej III ligi

Zagrały koncertowo
i odprawiły Katowice

 PIŁKA HALOWA
– Halowa Liga Piłkarskich Piątek

Straż i Geomost
nie tracą punktów
W sobotę 10 grudnia rozegrana została 3
runda spotkań w ramach Halowej Ligi Piłkarskich Piątek, której organizatorem jest wodzisławski MOSiR.
W pierwszym meczu Inter uległ 3:9 Geomostowi. W drugim Straż po zaciętym meczu
pokonała Hat Tricka 2:0. Zarówno Geomost jak i
Straż nie straciły jeszcze punktu. W trzecim meczu Karlik pokonał 6:4 drużynę Heja Banana.
W następnej kolejce 17 grudnia Madera
zagra z Bauerdachem, Heja Banana z Baagienkiem oraz Wicher z Handlobudem. Początek
rozgrywek o godz. 16.30.
(art)

 KOSZYKÓWKA
– Rozgrywki młodziczek młodszych

„Rezerwy” ograły Zabrze

FOT. ARTUR MARCISZ

Kolejną wygraną odnotowały młodziczki
młodsze Olimpii Wodzisław. 9 grudnia we własnej hali nie dały szans MKS-owi Zabrze, wygrywając 69:29.
W tym meczu trenerka drużyny Aleksandra
Lewoń dała pograć przede wszystkim zmienniczkom pierwszej piątki. A i tak rywalki były
bez szans. Dobre zawody rozegrały Maria Cichy i Laura Cichy, który zdobyły po 14 punktów, najwięcej w drużynie. Ponadto w meczu
wystąpiły: Katarzyna Pawlik 12, Wiktoria Grzegorzek 8, Iweta Wojtek 7, Dominika Sołtysińska
6, Klaudia Soboszek, 4, Marzena Lamczyk 2,
Karolina Nielaba 2.
Po 4 spotkaniach Olimpia zajmuje 5. pozycję, mając na koncie 7 punktów – tyle samo co
(art)
drużyny z Rybnika i Piekar Śl.

Ataki wodzisławianek siały spory zamęt w szeregach obronnych akademiczek z Katowic

Po ostatniej porażce w Lublińcu tym razem
we własnej hali podopieczne trenera Andrzeja Brzezinki po niesamowitym meczu pokonały AZS UŚ Olimp-Sport Katowice 3:1.
Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęły
przyjezdne, które szybko wyszły na prowadzenie 4:9. Miejscowe jednak się przebudziły
i doprowadziły najpierw do stanu 15:12 i ostatecznie wygrały seta do 15. Przebudzenia nie
było za to w drugiej odsłonie, w której katowiczanki zdemolowały wręcz Zorzę, ogrywając
ją do … 9. Taki obrót spraw nie załamał wo-

dzisławskiej młodzieży, która w trzecim secie
poprawiła grę i po zaciętej grze wygrała do 22.
Dobrą robotę wykonała Agnieszka Ostrzołek,
która popisywała się skutecznymi atakami.
W czwartej partii wydawało się, że bardziej
doświadczone katowiczanki znów zdołają
doprowadzić do wyrównania, bowiem od początku prowadziły kilkoma punktami. Czas
wzięty przez trenera Brzezinkę poskutkował
i miejscowe zaczęły koncert gry. Dogoniły rywalki a następnie zakończyły seta pewnym
zwycięstwem do 18.

Skład Zorzy: Ostrzołek, Dusza, Małek,
Wójcik, Sowisz, Szado, Michalska, Prokop,
Zawidzka, Szczygieł, Kosińska. Obecnie
drużyna z 10 punktami na koncie zajmuje 3.
miejsce, tracąc 2 oczka do lidera z Lublińca.
W czwartek zagra na wyjeździe z MOSM-em
Tychy.

MKS Zorza Wodzisław
– KU AZS UŚ Olimp-Sport Katowice 3:1
(25:15, 9:25, 25:22, 25:18)

 PIŁKA HALOWA – Turniej szkół podstawowych Wodzisławia

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Wodzisławiu zwyciężyła w turnieju szkół podstawowych
zorganizowanym 6 grudnia przez
MOSiR Wodzisław.
Do turnieju rozgrywanego w hali
Gimnazjum nr 2 przystąpiło 5 drużyn. Decydujący był mecz pomiędzy
drużynami SP 9 a SP 5. Faworytem
była drużyna z „Piątki”, mająca w
swoim składzie piłkarzy lidera ślą-

skiej ligi trampkarzy rocznika 1999.
Rozgrywki w hali rządzą się jednak
swoimi prawami i to SP 9 wygrała
2:1, odnosząc tym samym tryumf w
całym turnieju.
Najlepszym zawodnikiem wybrano Michała Bulendę z SP 5, zaś
bramkarzem Pawła Bekera z SP 9.
Królem strzelców został Jakub Sikora z SP 9.
(art)

FOT. MOSIR CENTRUM

„Dziewiątka”
wygrała z faworytem

Najlepsi zawodnicy turnieju: Paweł Beker, Michał Bulenda i Jakub Sikora

Olimpia Wodzisław
– MKS Zabrze 69:29
(20:0, 19:10, 16:8, 14:11)

 SIATKÓWKA – Rozgrywki kadetek

Krzanowice
za słabe na lidera
Kadetki Zorzy Wodzisław nie dały szans UKS
Krzanowice, pokonując przyjezdne w trzech
krótkich setach.
W meczu 12 kolejki, rozgrywanym 2 grudnia
w Wodzisławiu, Zorza spotkała się z UKS-em
Krzanowice. Wodzisławianki, które są zdecydowanym liderem tabeli również i w tym meczu,
nie pozwoliły sobie na moment dekoncentracji
i bez większych ceregieli poradziły sobie z rywalkami. Zorza grała na coraz większym luzie,
zaś trener Andrzej Brzezinka wykorzystał mecz
by przetestować różne warianty ustawień drużyny.
Zorza wystąpiła w składzie: Małek, Dudek,
Prokop, Wójcik, Zawidzka, Kabut, Sobień, Hibner, Szczygieł, Marcisz Grobelny. Obecnie Zorza ma na swoim koncie 29 punktów i o 4 oczka
wyprzedza Jedynkę Wodzisław.
(art)

MKS Zorza Wodzisław
– GK UKS Krzanowice 3:0
(25:15, 25:13, 25:10)
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HALOWA
PIŁKA
NOŻNA
JUNIORZY STARSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Mecze I kolejki (10.12.2011)
Pietrowice Wielkie – Pawłów
2:2
Michael Dyrszlag, Rafał Fojcik – Adam Widok,
Patryk Opolony.
Studzienna I – Nędza I
0:7
Karol Wanat 3, Adam Jantas 2, Dawid Małecki 2.
8:0
Zawada – Płonia Racibórz
Szymon Materzok 4, Mirosław Stolorz 2,
Tomasz Kukla, Aleksander Kędzior.
6:0
Rafako Racibórz – Studzienna II
Damian Botorek 2, Adrian Rosik 2, Damian
Mazurek, Michał Zawitkowski.
3:2
Pietrowice Wielkie – Nędza II
Michael Dyrszlag 2, Adrian Mludek – Tomasz
Adamczyk 2.
Pawłów – Studzienna I
1:3
Mariusz Zygla – Jacek Świerczyński, Patryk
Gurk, Jarosław Wieczorek.
Nędza I – Zawada
5:3
Dawid Małecki 2, Karol Wanat 2, Adam Jantas – Szymon Materzok, Mirosław Stolorz,
Tomasz Kukla.
1:8
Płonia Racibórz – Rafako Racibórz
Rafał Kloc – Damian Botorek 4, Paweł Urbisz,
Tomasz Figurniak, Mateusz Wiliger, Damian
Mazurek.
Studzienna II – Nędza II
0:2
Konrad Świstowski, Dawid Bondaro.
3:2
Pietrowice Wielkie – Studzienna I
Michael Dyrszlag 2, Mateusz Jęczmienny
– Jarosław Wieczorek 2.
Pawłów – Nędza I
0:8
Karol Wanat 3, Adam Jantas 2, Patryk Mormul
2, Adam Margazyn.
Zawada – Rafako Racibórz
0:4
Damian Botorek 2, Adrian Rosik, Mateusz
Wiliger.
0:15
Płonia Racibórz – Nędza II
Dawid Bondaro 7, Adam Nowakowski 4, Konrad Świstowski 2, Tomasz Adamczyk, Tomasz
Wyrobek.
Pietrowice Wielkie – Studzienna II
4:2
Konrad Kosiba 2, Patryk Muszalik, Rafał
Fojcik – Norbert Lipicki, Grzegorz Fluder.

TABELA

1. Pietrowice Wielkie
2. Nędza I
3. Rafako Racibórz
4. Nędza II
5. Zawada
6. Studzienna I
7. Pawłów
8. Studzienna II
9. Płonia Racibórz

4
3
3
3
3
3
3
3
3

10
9
9
6
3
3
1
0
0

12:8
20:3
18:1
19:3
11:9
5:11
3:13
2:12
1:31

ZAPOWIEDZI
Mecze II kolejki (07.01.2012)
Pietrowice Wielkie – Nędza I (sb 9:00), Pawłów – Zawada (sb 9:20), Studzienna I – Płonia
Racibórz (sb 9:40), Nędza I – Rafako Racibórz
(sb 10:00), Pietrowice Wielkie – Zawada (sb
10:20), Pawłów – Płonia Racibórz (sb 10:40),
Studzienna I – Studzienna II (sb 11:00), Rafako Racibórz – Nędza II (sb 11:20), Pietrowice Wielkie – Płonia Racibórz (sb 11:40),
Nędza I – Studzienna II (sb 12:00), Zawada
– Nędza II (sb 12:20), Studzienna I – Rafako
Racibórz (sb 12:40), Pawłów – Studzienna II
(sb 13:00), Nędza I – Nędza II (sb 13:20).

 SIATKÓWKA – Mistrzostwa Śląska młodziczek

Osiemnaście wygranych z rzędu dało awans
drużynę MOSM-u Tychy. Po
pierwszym zdobytym przez
Zorzę punkcie w polu zagrywki stanęła Agata Grobelny i dzięki jej mocnym i
precyzyjnym zagrywkom Zorza wyszła na prowadzenie
17:0! Przy stanie 18:3 podobnym wyczynem popisała się
Daria Hibner, która zeszła z
pola zagrywki dopiero kiedy
Zorza zakończyła seta wygraną do 3! Drugi set był o wiele

Młodziczki Zorzy Wodzisław bez straty punktu
awansowały do półﬁnałowych rozgrywek o Mistrzostwo Śląska Puchar Tauron
Polska Energia.
W swoim ostatnim turnieju
tej fazy rozgrywek, 10 grudnia w Wodzisławiu młodziczki przypieczętowały awans w
efektownym stylu. W pierwszym turniejowym spotkaniu wodzisławianki rozbiły

 KOSZYKÓWKA – Rozgrywki młodzików młodszych

bardziej zacięty, ale również
wygrany 27:25 i tym samym
Zorza pokonała Tychy 2:0.
W drugim meczu turnieju,
pewna już awansu Zorza bez
większych problemów pokonała BKS Aluprof 2 Bielsko
Biała 2:0 w setach do do 22
i 15. Było to 18 zwycięstwo z
rzędu w trzecim w tym sezonie turnieju ekipy prowadzonej przez trenera Mariusza
Lachowicza. W tych spotka-

niach młodziczki straciły raptem 3 sety.
W Wodzisławiu Zorza
zagrała w składzie: Daria
Hibner, Agata Grobelny, Angelika Kabut, Monika Jordan,
Karolina Marchewka, Katarzyna Szymańska, Dominika
Dziwisz, Elżbieta Szczygieł,
Kinga Dajnowicz, Marta Molęda, Julia Granieczny, Wiktoria Reich, Sandra Typek.
(art)

 PŁYWANIE – Liga Klubów Śląskich 11-latków

Oddali rywalom tylko pierwszą kwartę Sukcesy młodych pływaków
Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Mirosława
Pielorza w tym meczu był
Bartosz Banasik, zdobywca
31 punktów. W meczu zagrali
też Sebastian Wutke 2, Bartosz Wilk 17 (3x3), Tomasz
Wodecki 0, Robert Prochasek
4, Kamil Syska 4, Jan Paryło
8, Amadeusz Adamczewski
2, Adam Ochodek 5, Iwo Rybiński 2, Jan Szałek 0, Jakub
Adamczyk 0.

W Cieszynie młodzicy
młodsi MKS-u Wodzisław
rozpoczęli rundę rewanżową zmagań w koszykówce.
9 grudnia pokonali tamtejszy
KS MOSiR 72:41.
Faworytem spotkania byli
wyżej notowani wodzisławianie. Początek należał
jednak do gospodarzy, którzy wygrali pierwszą kwartę
4 punktami. W drugiej odsłonie meczu obraz gry zaczął
ulegać zmianie i na przerwę
to wodzisławianie zeszli z 4
punktami przewagi. Dwie
kolejne kwarty to już całkowita dominacja MKS-u, który ostatecznie wygrał różnicą
aż 31 punktów.

KS MOSiR Cieszyn
– MKS Wodzisław 41:72
(10:6, 11:19, 7:26, 13:21)
(art)

Pływacy Górnika Radlin
przywieźli 5, a Aligatora Gorzyce 4 medale z pływackiej
Ligi Klubów Śląskich 11-latków, która odbyła się 3 grudnia
na pływalni w Gliwicach.
Po dwa złote medale wywalczyli Bartosz Sawicki z Górnika
(w wyścigach na 100 m dowolnym, 200 m zmiennym) i Martyna Bronek z Aligatora (100 m
dowolnym, 200 m zmiennym).
Złoto wywalczyła również Eliza Kowalska z Górnika, która
wygrała w wyścigu na 200 m
klasycznym. Eliza zajęła też 2.
miejsce w wyścigu na 200 m
zmiennym, gdzie przegrała
tylko z Martyną Bronek. Indywidualny medal wywalczyła

jeszcze Alicja Adamska z Aligatora, która w wyścigu na 200
m stylem klasycznym zajęła 3.
miejsce.
Po jednym medalu dołożyły
też sztafety obydwu klubów.
Sztafeta Aligatora w składzie
Alicja Adamska, Martyna
Bronek, Martyna Pieczka, Zuzanna Gajtkowska wywalczyła
1. miejsce w wyścigu 4x50 m
stylem zmiennym. W tym samym wyścigu 2. miejsce zajęła sztafeta Górnika w składzie:
Weronika Rzemieniak, Eliza
Kowalska, Wiktoria Kaziszyn,
Anna Szulc.
W klasyﬁkacji medalowej
drużyna Górnika zajęła 1. miejsce, a Aligatora 3.
(art)

RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
I liga
Leon Internet Rybnik – Kredyty Chwilówki Rybnik 3:0, Salvequick–Mokate–TKKF Pawłowice – Jedynka Jankowice II 0:3, Jar–Trans Fox Pszów
– Dwójka Świerklany 1:3, Leon Internet Rybnik – OKIS Gaszowice–Nieszporek Motocykle 3:2
1. Jedynka Jankowice II
10
27
29–10
2. Dwójka Świerklany
10
25
28–10
3. Leon Internet Rybnik
10
24
27–10
4. Jarbud Rybnik Piaski
8
20
21–10
5. Jar–Trans Fox Pszów
9
18
22–15
6. Beer Team Rybnik
9
16
20–15
7. Salvequick–Mokate–TKKF Pawłowice
10
11
16–21
8. Artus Żory
9
8
12–22
9. Dach Decker Victoria Pilchowice
9
7
11–22
10. OKIS Gaszowice–Nieszporek Motocykle
10
6
11–28
11. Kredyty Chwilówki Rybnik
9
4
9–25
12. GAF Gliwice
9
1
8–26

(ak)

II liga
TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej – Olimpia Rybnik 1:3, Strzelec Gorzyczki – Top Ten ZST Rybnik 3:1, Catering Parys Rydułtowy – KS Volley Katowice 1:3, Impacto LKS Chałupki – TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej 3:0, VT
Nędza – Jedynka Jankowice 3:0, Edytor Suszec – Olimpia Rybnik 3:2
Fundacja Elektrowni Rybnik – Silesia Lubomia Cafe Nova 3:1
1. Strzelec Gorzyczki
9
26
27–6
2. VT Nędza
9
23
25–10
3. KS Volley Katowice
9
22
24–7
4. Edytor Suszec
10
22
27–15
5. Top Ten ZST Rybnik
9
21
25–12
6. Olimpia Rybnik
8
15
17–14
7. Impacto LKS Chałupki
10
15
20–19
8. Jedynka Jankowice
9
7
13–22
9. TS Euroskok Skok Ziemi Rybnickiej
10
7
13–25
10. Silesia Lubomia Cafe Nova
8
6
12–21
11. Albion – gramy dla Kuby
9
5
9–24
12. Catering Parys Rydułtowy
9
5
8–25
13. Fundacja Elektrowni Rybnik
9
3
7–25

 PIŁKA HALOWA – Mistrzostwa Powiatu chłopców

„Ekonomik” mistrzem powiatu w piłce halowej
wielkiego ﬁnału. Drugie
miejsce w grupie premiowane było grą w małym ﬁnale.
Jako pierwszy rozegrano
mecz o 3 miejsce, w którym zmierzyły się drużyny
Zespołu Szkół w Gogołowej
oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
3:1 zwyciężyli uczniowie z
Pszowa.
W ﬁnale turnieju zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych,
która pokonała 4:1 Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Rydułtowach.
(art)

JUNIORZY MŁODSI
(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Mecze II kolejki (10.12.2011)

Unia Racibórz – Odra Wodzisław Śl. 2:2 (2:2)
Mateusz Grzesik, Łukasz Ploch – Maciej
Kocztorz, Oskar Nalewajek.
Lubomia – Zawada
5:12 (3:7)
Marek Franiczek 5 – Kamil Glenc 6, Szymon
Gardawski 3, Łukasz Rapa 3.
9:3 (4:2)
Unia Racibórz – Syrynia
Mateusz Grzesik 4, Adrian Chałupiński 2,
Przemysław Gladus 2, Grzegorz Pączko
– Przemysław Musioł, Kamil Nowak, Andrzej
Raszczyk.
Kuźnia Racib. – Odra Wodzisław Śl. 6:3 (3:1)
Denis Forysz 2, Daniel Gławenda 2, Marcin
Stasiowski 2 – Daniel Gojny, Maciej Kocztorz,
Mateusz Przeliorz.
Unia Racibórz – Rafako Racibórz 8:0 (4:0)
Damian Grabowski 3, Dominik Adamiak 2,
Grzegorz Pączko 2, Łukasz Ploch.
Odra Wodzisław Śląski – Syrynia 6:2 (3:1)
Maciej Kocztorz 3, Oskar Nalewajek, Martin
Michalczyk, Bartosz Piprek – Seweryn Szryt,
Błażej Wieczorek.
Unia Racibórz – Zawada
5:8 (3:4)
Przemysław Gladus 2, Grzegorz Pączko 2, Łukasz Ploch – Łukasz Rapa 4, Kamil Glenc 3,
Szymon Gardawski.

TABELA

1. Zawada
2. Unia Racibórz
3. Kuźnia Raciborska
4. Syrynia
5. Odra Wodzisław Śl.
6. Rafako Racibórz
7. Lubomia

5
4
4
5
3
4
3

13
7
6
6
4
2
1

33:21
24:13
24:25
18:20
11:10
7:18
14:24

ZAPOWIEDZI
Mecze III kolejki (14.01.2012)
Lubomia – Syrynia (sb 11:00), Kuźnia Raciborska – Rafako Racibórz (sb 11:25), Lubomia – Odra Wodzisław Śl. (sb 11:50), Kuźnia
Raciborska – Unia Racibórz (sb 12:15), Odra
Wodzisław Śl. – Rafako Racibórz (sb 12:40),
Lubomia – Unia Racibórz (sb 13:05), Odra
Wodzisław Śl. – Zawada (sb 13:30).

ORLIKI

(PODOKRĘG RACIBÓRZ)

Mecze I kolejki (10.12.2011)

Unia Racibórz I – Tworków I
3:0
Dawid Wiciński 2, Jakub Konopacki.
Salos Pogrzebień – Wodzisław Śląski II 0:0
Unia Racibórz II – Lyski
0:3
Wojciech Adamiec 3.
4:2
Wodzisław Śląski I – Tworków I
Dawid Lubas 4 – Kacper Mrozek, Paweł Grud.
Salos Pogrzebień – Lyski
1:1
Kamil Cieślik – Patryk Bernacki.
Unia Racibórz I – Wodzisław Śląski II
3:1
Marcin Przybyła 2, Dawid Wiciński – Adrian
Nowak.
0:0
Salos Pogrzebień – Tworków II
3:0
Wodzisław Śl. I – Lyski
Jakub Fornagiel 2, Dorian Demel.
2:5
Unia Racibórz II – Tworków II
Kacper Kowalczyk 2 – Szymon Kalisz 4, Kamil
Pawlik.
Wodzisław Śląski II – Wodzisław Śląski I 2:4
Kevin Drzeniek, Adrian Nowak – Wojciech
Wikar 3, Jakub Fornagiel.
Unia Racibórz I – Salos Pogrzebień
9:0
Marcin Przybyła 3, Adrian Kuczera 3, Dawid
Wiciński 2, Paweł Kowacz.
0:4
Lyski – Tworków II
Fabian Kaczor 3, Kamil Pawlik.
Unia Racibórz II – Wodzisław Śląski I
0:8
Jakub Fornagiel 3, Wojciech Wikar 3, Dawid
Lubas 2.
Salos Pogrzebień – Tworków I
3:1
Kamil Cieślik 2, Mikołaj Niestrój – Dawid
Zygar.

TABELA

1. Wodzisław Śląski I
2. Unia Racibórz I
3. Tworków II
4. Salos Pogrzebień
5. Lyski
6. Wodzisław Śląski II
7. Tworków I
8. Unia Racibórz II
-. Ikar Racibórz
-. Czyżowice

4
3
3
5
4
3
3
3
0
0

12
9
7
6
4
1
0
0
0
0

19:4
15:1
9:2
4:11
4:8
3:7
3:10
2:16
0:0
0:0

ZAPOWIEDZI
Mecze II kolejki (17.12.2011)

FOT. STAROSTWO POWIATOW

Reprezentacja Zespołu
Szkół Ekonomicznych w
Wodzisławiu zwyciężyła
w Mistrzostwach Powiatu
Wodzisławskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce
Nożnej Halowej Chłopców,
które rozegrano 1 grudnia
w hali „Ekonomika”.
W turnieju udział wzięło
ponad 70 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wodzisławskiego. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy,
w których mecze rozgrywane były systemem „każdy z
każdym”. Najlepszy zespół
w grupie awansował do

HALOWA
PIŁKA
NOŻNA

Reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomicznych

Salos Pogrzebień – Unia Racibórz II (sb 9:00),
Czyżowice – Tworków I (sb 9:15), Unia Racibórz I – Ikar Racibórz (sb 9:30), Czyżowice
– Lyski (sb 9:45), Ikar Racibórz – Tworków
II (sb 10:00), Unia Racibórz II – Czyżowice
(sb 10:15), Salos Pogrzebień – Ikar Racibórz
(sb 10:30), Unia Racibórz I – Lyski (sb 10:45),
Czyżowice – Tworków II (sb 11:00), Ikar Racibórz – Tworków I (sb 11:15), Czyżowice
– Salos Pogrzebień (sb 11:30), Unia Racibórz
II – Tworków II (sb 11:45), Ikar Racibórz – Lyski (sb 12:00), Unia Racibórz I – Tworków I
(sb 12:15).

(ak)
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Z kim zagra
Przyszłość Rogów

 SIATKÓWKA – Mikołajkowy turniej minisiatkówki

Mniejsze boisko, niższa siatka

PIŁKA NOŻNA Na początku stycznia piłkarze III-ligowej
Przyszłości Rogów wrócą do
treningów. Na razie nie wiadomo, czy w drużynie Tomasza
Sosny dojdzie do jakichś roszad personalnych. Wiadomo
za to z kim Przyszłość zmierzy
się w grach kontrolnych.
Stawkę otwiera Start Bogdanowice (28 stycznia), następnie kolejno Górnik Wesoła (4

Młodzież ambitnie walczyła o każdy punkt.

Puchar od Mikołaja
dla gospodarzy

Grygiel, Szymon Kmieciak,
Filip Zabielny i to oni zajęli
3 miejsce. W ﬁnale pierwszy
zespół Radlina pokonał MKS
MOS Będzin I i tym samym

 SIATKÓWKA – Mikołajkowy Turniej o Puchar Starosty

Marko Team
najlepszy w powiecie

FOT. ARTUR MARCISZ

Team Marko zwyciężył w
Mikołajkowym Turnieju Siatkówki Drużyn Amatorskich
o Puchar Starosty Powiatu
Wodzisławskiego.
Zawody zostały rozegrane 3 grudnia w hali Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Wodzisławiu. Do zmagań
zgłosiło się 10 ekip. Pierwsze
dwie fazy turnieju, w których
z rozgrywek odpadał przegrany każdego kolejnego
meczu wyłoniły 3 najlepsze
drużyny. Zagrały one w fazie
ﬁnałowej systemem każda z
każdą. I tak w pierwszym
meczu Team Marko pokonał

Drużyna SP Gorzyczki była zdecydowanie najlepszą ekipą
turnieju

odniósł zwycięstwo w całym
turnieju. Zwycięska trójka to
chłopcy z klasy 6 – Szymon
Samsel, Dawid Heliosz i Michał Opiełka.
(red)

FOT. ARTUR MARCISZ

miejsce zagrały ze sobą dwie
radlińskie drużyny złożone
z chłopców klasy 5. Lepsi
po zaciętym meczu okazali się Jakub Bugajski, Filip

 PIŁKA HALOWA – Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Gorzyczkach wygrała w Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju
Piłki Nożnej Halowej.

Ósmą edycję zawodów
rozegrano 8 grudnia w Gorzyczkach. Miejscowy Zespół Szkolno-Przedszkolny
zaprosił do siebie 10 ekip – w
tym drużynę z Dolnej Lutyni
w Czechach, oraz z Kadłuba
w województwie opolskim.
Uczestników turnieju podzielono na dwie grupy po 5
ekip, z których do półﬁnałów
awansowały po 2 drużyny.
Obie grupy miały bezapelacyjnych liderów. Gorzyczki wygrały wszystkie swoje
spotkania w grupie A, zaś
drużyna ze Skrzyszowa w
grupie B. W pierwszym półﬁnale drużyna gospodarzy
bez większych problemów
pokonała 5:0 SP Czyżowice.
W drugim SP Skrzyszów wy-

lutego), Naprzód Rydułtowy
(11 lutego), Forteca Świerklany
(18 lutego), GKS 1962 Jastrzębie (25 lutego), GKS Tychy (3
marca), Energetyk ROW Rybnik (10 marca) i Iskra Pszczyna
(17 marca). Do końca marca
Przyszłość rozegra jeszcze ﬁnałowy mecz Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Rybnik, który rozegra z Unią Racibórz.
(art)

Gratulacje
dla Jedynki za Silesiankę

FOT. ZSS RADLIN

W środę 7 grudnia w Domu
Sportu w Radlinie odbył się
mikołajkowy turniej minisiatkówki chłopców organizowany przez Zespół Szkół
Sportowych i Siatkarski
Klub Górnik Radlin. Zawody
otworzyła dyrektor Zespołu
Szkół Beata Klima. W turnieju uczestniczyły 3 zespoły z
Będzina, 3 z Raciborza i 4
ekipy gospodarzy.
Zawodnicy rywalizowali w
zespołach trzyosobowych na
skróconym boisku i obniżonej do 2,2 m siatce. Drużyny
podzielone zostały na dwie
grupy po 5 zespołów, gdzie
grano systemem każdy z każdym. Dwa najlepsze zespoły
z grup zagrały ze sobą w półﬁnale, a pozostałe drużyny o
poszczególne miejsca.
W meczach o wejście do ﬁnału drużyna MKS MOS Będzin I pokonała ZSS Radlin
IV, a chłopcy z ZSS Radlin
I zwyciężyli swoich młodszych kolegów z drużyny ZSS
Radlin II. W meczu o trzecie

Jacek Sowa odbiera statuetkę z rąk Tomasza Dzierżawy, zastępcy
burmistrza

PSZÓW Do Młodzieżowego

Top Ten Rybnik 2:1 (14:16,
15:11, 15:12). W meczu drugim podmęczony Top Ten nie
sprostał drużynie TKKF-u
Karlik I, przegrywając gładko 0:2 (10:15, 9:15). Tym samym o tryumﬁe w turnieju
miał zadecydować ostatni
mecz, pomiędzy Team Marko a Karlikiem. Po zaciętym
trzysetowym boju zwyciężyła drużyna Marko 2:1 (15:9,
10:15, 19:17). Karlik musiał
zadowolić się 2. miejscem.
Na najniższym stopniu podium znaleźli się goście z
Rybnika.
(art)

 SIATKÓWKA – III liga mężczyzn

grał 2:0 z SP Olza. W małym
ﬁnale, czyli meczu o 3. miejsce Czyżowice wygrały 4:1
z Olzą. W wielkim ﬁnale po
zaciętym spotkaniu wygrali
gospodarze, pokonują ekipę
ze Skrzyszowa 2:0.
Oprócz nagród i wyróżnień
dla drużyn, organizatorzy
przyznali również nagrody
indywidualne. Najlepszym
bramkarzem turnieju wybrano Mateusza Pękałę z SP
Łaziska, Najlepszym zawodnikiem został Sebastian Obara ze Skrzyszowa, a królem
strzelców z 11 traﬁeniami na
koncie Rafał Cyrulik z Gorzyczek. Patronat honorowy
nad turniejem objął poseł na
Sejm RP Ryszard Zawadzki.
(art)

włożył pieniążki. Klub dał
ludzi, chęci, pomysły. Projekt był też wysoko oceniony
przez dzieci, młodzież – komentował Jacek Sowa.
Nagrodzone przedsięwzięcie nazywało się „W zdrowym
ciele zdrowy duch – Polsko-Czeskie Dni Sportu”. Był
realizowany od marca do listopada 2009 roku w ramach
Programu
Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Projekt obejmował zorganizowanie wspólnie z partnerskim miastem Horni Benesov
cyklu imprez sportowych.
(tora)

 SIATKÓWKA – Wodzisławska Liga Siatkówki

Jaworzno zaskoczyło
Górnika tylko na początku
Występując w grupie mistrzowskiej III ligi siatkarze
Górnika Radlin pokonali na
wyjeździe drugą drużynę
MCKIS Jaworzno 3:1.
Mecz rozpoczął się zupełnie nie po myśli gości, którzy w zasadzie nie stawiając
większego oporu dali się
ograć drużynie Jaworzna.
Kolejne partie górnicy zagrali
jednak o wiele lepiej i wygrali
kolejne trzy partie – ostatnią
po zaciętym boju, wygranym
na przewagi. Dobrze zaprezentowali się dwaj rozgry-

Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka traﬁła Silesianka – to nagroda za najlepszy
projekt sportowy zrealizowany w ramach Euroregionu
Silesia. Statuetkę silesianki
przekazał z gratulacjami zastępca burmistrza Tomasz
Dzierżawa radnemu Jackowi
Sowie, zarazem sekretarzowi
klubu na listopadowej sesji. –
To nie jest nagroda jednoosobowa. Pracowaliśmy nad tym
projektem 4 lata. Nie mieliśmy środków ﬁnansowych.
Projekt został zrealizowany
tylko dzięki burmistrzowi
Hawlowi. Zdecydował, że ten
projekt poprowadzi miasto i

wający – Adam Barteczko
i Marcin Mucha, którzy na
zmianę kierowali poczynaniami Górnika. Mimo osłabienia zespołu kontuzjami i
chorobami Górnikowi udało się wygrać drugi mecz w
grupie mistrzowskiej i awansować na miejsce 4.
Drużyna Marka Przybysza
wystąpiła w składzie: Barteczko, Lisicki, Rauza, Gilner,
Olszewski, Lewandowski,
Mucha, Harazim, Wawrzyńczyk.
(art)

Drużynie Marko
sił wystarczyło na jeden mecz
W niedzielę 11 grudnia rozegrano kolejne 4 spotkania Wodzisławskiej Ligi Siatkówki,
organizowanej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
W pierwszym meczu rozgrywanym na hali Gimnazjum nr
3 spotkać się miały drużyny
Budowlanych i Silesii. Doszło
jednak do zmiany i rywalem
Budowlanych była drużyna
Gwarka. Mecz zakończył się
wynikiem 1:3 dla Gwarka
(22:25, 25:19, 23:15, 17:25).
Sporych emocji można się
było spodziewać po drugim
spotkaniu rozgrywanym w
gimnazjum. Karlik 1 podej-

mował drużynę Karlika 2. W
bratobójczym pojedynku lepsza okazał się pierwsza ekipa Karlika, która wygrała 3:1
(25:21, 25:21, 24:26, 25:17). Najbardziej zacięte spotkanie tej
kolejki spotkań rozegrane zostało w hali Zespołu Szkół Ekonomicznych. Po pięciosetowej
batalii drużyna Marko pokonała Novy Team 3:2 (25:16, 25:15,
14:25, 17:25, 16:14). Wyczerpani długim bojem zawodnicy
Marko musieli rozegrać tym
dniu jeszcze drugi mecz, w
którym gładko ulegli Promilowi 0:3 (21:25, 21:25, 15:25).
(art)
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 FREEDIVING – Przekraczanie barier to jej specjalność

Pod wodą przepłynęła
7 długości basenu… bez oddychania
W zanurzeniu potraﬁ przepłynąć 181
metrów. Na jednym
wdechu. Pochodząca
z Pszowa Katarzyna
Talaga jest reprezentantką Polski w freedivingu – nurkowaniu na
wstrzymanym oddechu.

Ograniczenia
nie dla niej
Katarzyna Talaga bakcyla do nurkowania załapała
w Warszawie, która jest jej
drugim domem. – Chodziłam na basen, ale na powierzchni radziłam sobie
dość kiepsko, więc zaczęłam nurkować z płetwami
– opowiada. Wypatrzyli ją
specjaliści od nurkowania
z jednego z warszawskich
klubów. Szukali do drużyny kobiety. W zawodach
drużynowych ekipa musi
posiadać w składzie przynajmniej jedną kobietę. A
freediverek w Polsce jest
niewiele. Może koło 30-tki.
Z tego na zawody jeździ
połowa. W warszawskim

Freediving to przekraczanie swoich ograniczeń – uważa „Katja”

klubie poznała tajniki tego
sportu. Doszła do wniosku,
że najsprawniej wychodzi
jej dynamika w płetwach, a
w zasadzie w monopłetwie,
wyglądającej jak ogon mitycznej syreny. – Mam spore problemy z biodrami.
Przeszłam kilka zabiegów
operacyjnych, czeka mnie
wymiana stawu biodrowego, dlatego zdecydowanie
lepiej wychodzi mi nurkowanie z płetwą, bo po prostu jest ono dla mnie mniej
bolesne – wyjaśnia. Wielu
przy takich problemach po
prostu zrezygnowałoby z
aktywności. Ale nie dziewczyna, która w życiu kieruje się słowami Patricka
Musimu, nieżyjącego już
wielokrotnego rekordzisty
świata w nurkowaniu. Ten
podkreślał, że wszelkie bariery tkwią w umyśle człowieka.
Światowy sukces
W krótkim sportowym
życiu Katarzyny Talagi, w
środowisku freediverów
znanej bardziej jako Katja, był już okres małego
załamania. W marcu tego
roku startowała na Otwartych Mistrzostwach Polski
we Wrocławiu. Przyjechali zawodnicy z zagranicy.
Znacznie poprawiła tam
swoje życiowe rekordy. Z
płetwą przepłynęła 130
m i została wicemistrzem

kraju. Bez płetwy pokonała
64 m. W statyce wykręciła
czas 4 m 51 s. Ten ostatni
wynik nie został jednak
uznany. Sędzia zawodów
zdyskwaliﬁkował ją, bo w
zanurzeniu przypadkowo
dotknął ją trener, co zostało
uznane za pomoc. Po tych
zawodach przestała trenować. – Raz, że nie miałam
czasu na trening, a dwa,
byłam zniesmaczona tą dyskwaliﬁkacją i po prostu nie
miałam ochoty na żadne zawody – opowiada. Zdanie
zmieniła latem tego roku,
kiedy została powołana do
reprezentacji kraju na październikowe Mistrzostwa
Świata do włoskiego Lignano Sabbiadoro. Tam ledwie
po 2 miesiącach treningu
pod okiem Tomasza „Nitasa” Nitki, polskiej legendy freedivngu, zaskoczyła
wszystkich. W zawodach,
które odbywały się od 6 do
17 października nastawiła
się przede wszystkim na
dynamikę z płetwą. W klasyﬁkacjach pobiła rekord
kraju, osiągając wynik 178
m. Pobiła go w ﬁnale uzyskując 181 m. Znów jednak nie miała szczęścia do
sędziego, który uznał, że
popełniła błąd przy wynurzaniu i pokazał jej żółtą
kartkę, co oznaczało odjęcie
od oﬁcjalnego wyniku 10
m. Ale i tak swoim startem
zaskoczyła środowisko. Po

niespełna roku nieregularnych treningów wykręciła
16 wynik w historii dyscypliny. – Nie udałoby się bez
moich sponsorów, którym
korzystając z okazji bardzo
chciałaby
podziękować
– mówi Talaga.
Aby nie zasnąć pod
wodą
Freediving to bolesna i
niebezpieczna
dyscyplina sportu. Bolesna, bo zawodnik chcąc osiągnąć jak
najlepszy wynik walczy
przede wszystkim z własnym ciałem. Z przemożną
chęcią wypuszczenia i nabrania świeżego powietrza.
Z bólem łapanej skurczami
przepony, która domaga
się oddychania. I przede
wszystkim z własną głową.
– Bo to niej jest tak, że nie
chcę odetchnąć. Chcę i to
bardzo, czym dłużej jestem
zanurzona, tym bardziej.
Ale ja tę chęć potraﬁę w
sobie zwalczyć, opanować.
Między innymi na tym polega wytrenowanie nurka.
Sukces tkwi w głowie –
podkreśla Katja. Z tym też
wiąże się wspomniane niebezpieczeństwo. Bo freediver walcząc z własną wolą
musi znać jednak granicę
wytrzymałości swojego organizmu. A ta jest bardzo
cienka i łatwo ją przekroczyć. – Już chciałabym się

FOT. ARCHIWUM RODZINNE (2)

Ta ekstremalna dyscyplina sportu dzieli się na dwa
główne warianty – znane
głównie z ﬁlmów nurkowanie głębinowe, gdzie celem
jest osiągnięcie jak największej głębokości, oraz
nurkowanie
basenowe.
Pszowianka specjalizuje
się w tym drugim wariancie. I zanotowała już spore
osiągnięcia, mimo że trenuje dość nieregularnie,
a swój pierwszy oﬁcjalny
występ w zawodach zaliczyła równo rok temu – w
Międzynarodowym Pucharze Barbórki, który odbył
się w Rybniku. Wystartowała tam jako zupełna nowicjuszka, a mimo to była
silnym punktem drużyny
Freediving Warszawa, która wywalczyła 4. miejsce.
Pod wodą przepłynęła 100
m – 4 długości krótkiego basenu. Tu trzeba wyjaśnić, że
freediving basenowy dzieli
się na trzy konkurencje –
dynamikę w płetwach, dynamikę bez płetw i statykę.
Pierwsze dwie polegają na
przepłynięciu jak najdłuższego dystansu. Przy tym
zawodnik dla wyważenia
jest obciążony specjalnym
balastem – na jego szyi wisi
około 2-3-kilogramowy obciążnik. Z kolei statyka
polega na jak najdłuższym
wytrzymaniu pod wodą bez
oddechu.

Woda to żywioł freediverki z Pszowa

wynurzyć, ale myślę sobie, że jeszcze raz machnę
płetwą, jeszcze urwę kilka
metrów, i jeszcze raz tak
samo, by znów przepłynąć
metr lub dwa – opowiada o swoich podwodnych
przeżyciach pszowianka.
W efekcie niejednokrotnie
zdarza się, że podczas bicia
kolejnego rekordu nurek
traci świadomość. Zasypia w wodzie. Dlatego tego
sportu absolutnie nie można trenować w pojedynkę.
Przy każdym zanurzenia
musi czuwać osoba asekurująca nurka, która od razu
wyciągnie go z wody, w
przypadku kiedy ten przestaje się ruszać, lub jego
ruchy przestają być skoordynowane, co świadczy o
zanikającej świadomości. O
tej podstawowej dla freediverów zasadzie zapomniał
wspomniany Belg Musimu,

który zmarł we własnym
basenie podczas samotnego treningu.
Na rekordy ma czas
Kasia Talaga nie wyobraża
sobie życia bez nurkowania.
Bo jak mówi najpiękniejsze
jest w tym sporcie przekraczanie granic niemożliwości. – Nie przypuszczałam,
że będę w stanie zrobić w zanurzeniu 7 długości basenu
a jednak się udało – podkreśla. I marzy by w przyszłości przekroczyć magiczną
barierę 200 m. A później być
może zbliżyć się do rekordu
świata Rosjanki Natalii Molchanovej, która w kwietniu
2010 roku przepłynęła z
płetwami 225 m. Pszowianka ma jednak sporo czasu.
Molchanova swój rekord
wykręciła w wieku 48 lat. A
Kasia skończyła dopiero 32
wiosny.
Artur Marcisz
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Dzień dobry! To śliczne maleństwo na rękach taty to ja, Martynka. Takie imię wybrali dla mnie mama
Maria i tata Dariusz Gawlasowie z Łukowa, których jestem trzecim dzieckiem. Urodziłam się 28 listopada, o godz. 3.00. Ważyłam wówczas 3700 g i miałam 58 cm. W domu czekają na mnie: 11-letni brat
Andrzej i 5-letnia Sabina, których mocno ściskam.

Cześć! Ten słodki malec to ja, Wojtuś. Jestem
pierwszym dzieckiem Mireli i Rafała Kampków
z Lubomi. Rodzice po raz pierwszy mogli mnie
uścisnąć 25 listopada, o godz. 20.50. Ważyłem
wtedy 3650 g i miałem 57 cm.

Hej! Ta słodka istotka to ja, Wiktoria Rzeszotarska. Takie imię wybrali dla mnie mama Aldona
i tata Krzysztof z Wodzisławia, których jestem
drugim dzieckiem. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 25 listopada, o godz. 15.40. Ważyłam
wówczas 3500 g i miałam 57 cm. W domu czeka już na mnie 7-letni braciszek Gabriel.

FOT. ANNA BURDA–SZOSTEK (15)

Cześć! To śliczne maleństwo na rękach taty to ja, Małgorzata. Jestem pierwszym dzieckiem Agaty i Tymoteusza Dragonów z Wodzisławia. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli mnie 3 grudnia, o godz. 21.00.
Ważyłam wówczas 3260 g i miałam 56 cm.

Hej! Wita wszystkich Kamil Szymik. Takie imię
wybrali dla mnie mama Maria i tata Grzegorz z
Rybnika, których jestem drugim dzieckiem. Urodziłem się 28 listopada, o godz. 9.51. Ważyłem wtedy
3340 g i miałem 55 cm. W domu czeka na mnie
4-letni braciszek Łukasz, którego pozdrawiam.

Hej! Wita wszystkich Kinga. Jestem drugim dzieckiem Niny i Sławomira Stawarczyków z Rybnika.
Rodzice po raz pierwszy uścisnęli mnie 25 listopada, o godz. 12.15. Ważyłam wówczas 2800 i
miałam 49 cm. Pozdrawiam 3-letnią siostrzyczkę
Martusię, która czeka już na mnie w domu.

Cześć! Wita wszystkich Jakub Dudek. Jestem
pierwszym dzieckiem Agnieszki i Łukasza z
Rybnika. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 24 listopada, o godz. 18.10. Ważyłem
wtedy 3770 g i miałem 57 cm.

Hej! Ciekawi mnie ten świat, zdaje się mówić
Kacper Polak. Jest pierwszym dzieckiem Żanety i Adama z Krzyżanowic. Urodził się 26
listopada, o godz. 20.35. Ważył wtedy 3950
g i miał 56 cm.

Witam! Nazywam się Kuba i jestem pierwszym
dzieckiem Beaty i Dariusza Białończyków z
Rybnika. Rodzice po raz pierwszy zobaczyli
mnie 26 listopada, o godz. 23.50. Ważyłem
wtedy 3700 g i miałem 56 cm.

Dzień dobry! Wita wszystkich Maciej Mikołaj Stabla, na zdjęciu z mamą. Jestem drugim dzieckiem Anny
Pałasz-Stabli i Karola Stabli z Wodzisławia. Urodziłem się 1 grudnia, o godz. 11.15. Ważyłem wtedy 3950
g i miałem 56 cm. Pozdrawiam braciszka, 4-letniego Jakuba, który czeka już na mnie w domu.

Cześć! Nazywam się Paulina Starzec i jestem
drugim dzieckiem Moniki i Czesława z Lysek.
Urodziłam się 27 listopada, o godz. 8.30. Ważyłam wówczas 3450 g i miałam 54 cm. W domu
czeka na mnie 6-letni braciszek Tymoteusz,
którego mocno ściskam.

Dzień dobry! To śliczne maleństwo, które uśmiecha się do wszystkich to ja, Emilia Słodecka.
Takie imię wybrali dla mnie mama Michalina i
tata Przemysław z Niedobczyc, których jestem
pierwszym dzieckiem. Urodziłam się 25 listopada, o godz. 17.15. Ważyłam wówczas 3620
g i miałam 57 cm.

Dzień dobry! Ten śliczny malec to ja, Mateusz
Łączka. Jestem drugim dzieckiem Anety i Bartosza z Gaszowic. Rodzice po raz pierwszy uścisnęli
mnie 5 grudnia, o godz. 9.23. Ważyłem wtedy
4000 g i miałem 59 cm. Pozdrawiam siostrzyczkę, 3-letnią Madzię, która z niecierpliwością
czeka już na mnie w domu.

Dzień dobry! Wita wszystkich uśmiechnięta rodzinka państwa Tolarzów z Krostoszowic. Na zdjęciu Wojtuś
z mamą Katarzyną i tatą Piotrem. Wojtuś urodził się 2 grudnia, o godz. 21.10. Ważył wtedy 3620 g i
miał 56 cm. W domu czeka już na niego 4-letnia siostrzyczka Martynka.

Cześć! Nazywam się Lena i jestem drugim
dzieckiem Marioli i Sebastiana Szwanów z
Rydułtów. Rodzice po raz pierwszy mogli mnie
uścisnąć 28 listopada, o godz. 8.43. Ważyłam
wówczas 3140 g i miałam 53 cm. Nie mogę
się już doczekać spotkania z moją 5-letnią siostrzyczką Wiktorią.

Dzień dobry! To słodko śpiące maleństwo to ja,
Hania. Takie imię zaplanowali dla mnie mama
Elżbieta i tata Paweł Matlakowie z Wodzisławia,
których jestem drugim dzieckiem. Rodzice po raz
pierwszy zobaczyli mnie 26 listopada, o godz.
15.30. Ważyłam wówczas 2800 g i miałam
52 cm. W domu czeka na mnie półtoraroczna
siostrzyczka Milena.
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uperbabcia
Ssupernagrody

Przedszkole Publiczne nr 16 w Wodzisławiu
Grupa „Słoneczka” z wychowawczynią Bożeną Dudeńko

PATRYCJA NOWAK, 6 LAT

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.

NADIA PŁACZEK, 5 LAT
NADIA BRZOZA, 6 LAT

AGATKA FLOREK, 5 LAT

Babcia Gosia podoba mi się jak
farbuje włosy
na beżowy kolor.
Czasem ubiera
koszulkę w paski. Rzadko się
ze mną bawi, ale
codziennie obiad
gotuje, np. kluski i kotlet, i do tego
mizeria. Babcia Romka ma brązowe
włosy, a czasami brązową koszulkę.
Kupiła mi maszynę do szycia i taki
nalewek do herbaty i kawy.

Babcia Irenka ma
kręcone włosy i jest
bardzo fajna, bo się
ze mną bardzo często bawi, np. lalkami
i opowiada mi bajki, jakieś opowieści.
Najbardziej
lubię
babci zupę rosołową. Kupuje mi zabawki, taką fajną książeczkę, nie pamiętam o czym. Babcia
Józia ubiera się w spodnie, ma bluzkę i
jak się trzeba ładnie ubrać, to ma sukienkę. Kupuje mi z kiosku gazetki i zeszyciki.
Najczęściej gotuje mi rosół i ogórkową.

RAFAŁ BOROWSKI, 6 LAT

Babcia ma
na
imię
Aniela i ma
włosy zafarbowane
na czerwony
kolor.
Są te włosy
prawie tak
czerwone jak moja bluzka. Też
chciałabym takie mieć. Zawsze
w niedzielę po obiedzie ją odwiedzam, wtedy częstuje mnie
oranżadą. A wkrótce będą z nią
piec ciasteczka na święta i już nie
mogę się tego doczekać. Babcia
jest też chórzystką, śpiewa w
„Słowiku nad Olzą”.

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.

Moja babcia ma na
imię Marysia. Kocham ją
za to, że
jak u niej
nocuję to
kupuje mi
słodycze. Na razie tylko raz u
niej nocowałem. To było wtedy
jak siostra pojechała na obóz i
ja też chciałem gdzieś jechać.
I pojechałem do babci, która
mieszka w Godowie. Babcia
gotuje dobre obiady, ja za to
zmywam naczynia i pomagam
jej sprzątać.

OLIWIA I ANGELIKA KOCH,
OBIE 5 LAT

Babcia Teresa ma
czarne, takie kręcone włosy i jeszcze
ma trochę rozpuszczone. Ubiera się w
taką krótką spódnicę. Bawi się ze mną
puzzlami, musimy
zgadywać,
coś
wylosować i robimy zabawy na punkty.
Gotuje mi kluski z kurczaczkiem, kotlety,
ziemniaki, no i ryż z sosem. Babcia Hildzia
fajna jest, bo cały czas jak przychodzimy
do niej daje nam trochę słodyczy.

Przedszkole w Olzie. Grupa 5- i 6-latków „Krasnale”,
wychowawcy Irena Kozielska i Edyta Jagiełło

Babcię
Marysię
kochamy,
bo zawsze
przychodzi po nas
do przedszkola i
jak wracamy do domu to kupuje nam zawsze coś słodkiego. Czasem jak jest ciepło
na dworze to bawi się z nami w chowanego.
Ale najbardziej kochamy ją za to, że zabiera
nas ze sobą na zakupy do Czech. Tam zawsze kupuje nam jakieś fajne ubrania. Ostatnio kupiła nam ładne bluzki.
JULKA GATNAR, 5 LAT
MAŁGOSIA SIMIŃSKA, 5 LAT

Przedszkole Publiczne nr 4 w Rydułtowach
Grupa pięciolatków „Mali Odkrywcy” z nauczycielką Dorotą Rak

RAFAŁ MAZUR, 5 LAT

Mam
dwie
prababcie, ale
nie wiem, jak
się nazywają
i 3 babcie. To
babcia Krysia,
babcia Gynia i
babcia Marysia.
Kocham
je, bo czasem jestem niegrzeczny
i się na mnie denerwują, ale to im
szybko przechodzi. Z babcią Krysią
to mieszkam w jednym domu i ona
mnie pilnuje jak mama i tata idą do
pracy. A babcia Gynia to też prawie
z nami mieszka, za ścianą w takiej
komórce.

Moje babcie nazywają się Ela i
Halinka. Kocham
je, bo są dla mnie
bardzo miłe. Jak
mama i tata idą
do pracy to mnie
zawożą do babci
Halinki czy babci
Eli, i mogę u nich długo być. Babcia Halinka to mi daje na podwórko
miskę z wodą i mogę w niej moczyć
nogi. A jak jestem u drugiej babci to
zawsze mi daje gumy do domu czy
jakieś cukierki. Na mnie babcie się nie
denerwują, bo jestem grzeczna.

Moja pierwsza to babcia
Danka, druga babcia to
Weronika i
trzecia to prababcia Lidzia.
Babcia Lidzia
wyjechała do
Niemiec, z babcią Danką mieszkam, a babcia Weronika mieszka
gdzieś indziej, ale nie wyjechała. Kocham je wszystkie. Babcia
Danka zawsze czyta mi książki,
puszcza mi parę ﬁlmów, ale nie
za dużo.

REKLAMA

PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE od godz. 12:00
BAL SYLWESTROWY
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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24 reklama

SPRZEDAŻ I WYNAJEM
SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH
ROMAN WEISER
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ZAKŁAD STOLARSKI
Wykonuje:

www.oknadrzwischody.pl

*OKNA
*DRZWI
*SCHODY

Schody projektujemy
komputerowo.
Wysyłamy folder
na życzenie.

47-400 RACIBÓRZ
www.weiser.xo.pl
ul. Piotrowska 12
e-mail: romanweiser@wp.pl
tel./fax 32-415-59-73
tel. kom. 602-794-286, 692-012-587

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

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

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

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

HURTOWNIA FARB I CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
47-400 Racibórz
ul. Kolejowa 10a
tel./fax 32 415 31 23
tel. 32 415 30 15
Łopata
do śniegu

Rybnik, ul. Wodzisławska 54
tel. 32 432 77 88, 432 77 98
www.honda.kucza.com.pl

zł
15,00

Sól drogowa
opakowanie 25kg

zł
19,00

płyta gipsowa
1,2x2,6 - 12,5mm

zł
15,60

klej gipsowy 25kg

zł
13,80

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

��������������������������������

Nowiny
WODZISŁAWSKIE • wtorek, 13 grudnia 2011 r.
ekoserwis
reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, ekoserwis
13 grudnia 201125
r.

Krzyżówka panoramiczna
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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 4.999
zł (do negocjacji). Tel. 608-012-075.

• Vw Golf Combi comfortline 2001 benzyna 2,0, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, tel. 667-79-06-15.
• Bmw, 2002 r., 2 litry, diesel, 105 PS,
radio z nawigacją, cena 22.000 zł, 32430-15-28.
• Pilnie sprzedam lublina, rocznik 98,
z kontenerem, posiada wspomaganie,
turbinę, stan dobry, 794-412-759.
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• Auto – skup samochodów osobowych,
busy, campingi, powypadkowe i całe,
667-109-628.

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

• Kupię auto – skorodowane, rozbite,
do wyrejestrowania, tel. 32-236-50-17,
506-404-402.

• 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.

• Kupię seicento, matiza, tico, cinquecento, yaris, corsę, pandę, skodę,
punto, dostawcze, inne. 516-232-185,
605-402-565
• Kupię wszystkie auta: pełnosprawne,
uszkodzone, skorodowane, starocie: warszawa, syrena itp. Gotówka,
przyjazd natychmiastowy, 516-232185,605-402-565
INNE
• Kasacja pojazdów samochodowych.
Zwrot OC. Wydawanie zaświadczenia
o złomowaniu. Przyjeżdżamy i płacimy
gotówkę, 667-109-628.

KUPIĘ
• Skup aut wszystkich marek, stare,
nowe, powypadkowe, skorodowane,
sprawne, do złomowania, do rejestracji.
Złomowanie, umowa, gotówka od ręki.
Najlepsze ceny. Sprzedaż części używanych. Racibórz, Rybnik, Wodzisław. Dojazd gratis, 692-191-585, 32-415-72-60.

• Sprzedaż części używanych samochodów osobowych, również opon i felg,
667-109-628.
• Opony zimowe, felgi, alufelgi. Nowe,
używane. Najtaniej. Montaż gratis. Gacka, Racibórz, Mariańska 25, 32-415-18-68,
504-476-839.

• Auta wszystkich marek, całe, rozbite,
skorodowane oraz dostawcze i ciężarowe. Sprzedaż części używanych, 604344-033, 793-913-434.
• Kupię auto osobowe, dostawcze, busy
każdej marki. Także do wyrejestrowania,
dojeżdżamy, tel. 601-555-581.
• Skup, sprzedaż samochodów za gotówkę. Płacimy najlepiej, dojazd do klienta
gratis 792-785-493.

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

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

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

• 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.

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

BIZNES

• Rata 890 zł – 40 tys zł, bezwiekowo, bez
ZUS i US, tel. 32-410-45-32, 535-500-355.

GASTRONOMIA

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

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

• Kupię każdy samochód osobowy,
sprawny i uszkodzony oraz dostawcze, traktory i koparko-ładowarki,
tel. 501-011-090.

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

• Złomowanie pojazdów, odbiór
od klienta, płacimy według aktualnych cen złomu, wystawiamy
zaświadczenia do wyrejestrowania,
czynne od 7.00 do 16.00, w soboty
do 13.00, 501-525-515, 7 dni w tygodniu 7.00 – 20.00.

• Kredyty bezwiekowo, 10 tys rata 188 zł,
hipoteczne konsolidacyjne Wodzisław,
ul. Kubsza 14, 32-455-68-65, 32-410-4532.

• Aż 5000 zł pożyczki, szybko, na jasnych
zasadach i bez zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295 (7 dni w tygodniu 7.00 – 21.00).

KREDYTY – POŻYCZKI
• 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.

• Masz brak zdolności kredytowej? Bez
BIK, bezwiekowo, na działalność na
oświadczenie, tel. 32-410-45-32, 535500-355.
• Potrzebujesz pilnie gotówki?
Zadzwoń! Promocyjna pożyczka
świąteczna. Najtańsze chwilówki
w Raciborzu! Tel. 32-417-25-06.
• Banki odmówiły Ci kredytu? Kredyty
z załużeniem w BIK, zadzwoń, 3241992-85.
• Kredyty na działalność gospodarczą na
oświadczenie o dochodach i chwilówki,
32-454-71-71, 606-765-223.
• Masz problem, kredyty konsolidacyjne,
gotówkowe, hipoteczne, komornik,
chwilówki. Dzwoń, 32-454-71-71, 606765-223.

• Najtańsze w okolicy lokale handlowo-usługowe do wynajęcia, Racibórz,
691-240-890, 607-841-942.
• Sprzedam dom po remoncie w Nędzy.
255 tys. zł, tel. 724-922-775.

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

• Atrakcyjne pożyczki z niskim oprocentowaniem. Wyślij sms: kasa na numer
519-318-254 lub dzwoń 32-415-88-21.

• Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 61
m kw., w bloku II p, I p, Chełmońskiego,
Racibórz, 785-480-437.

• Kredyty na działalność na oświadczenie o dochodach do 1mln złotych, 32454-71-71, 606-765-223.

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

• Odkupię stare motocykle, motorowery
i inne. WSK, CZ, JAWA itd. Stan obojętny.
Własny transport. 661-225-180.

• Akcje JSW kupię, 513-288-524.

• Tylko u nas, konsolidacje, hipoteki,
chwilówki, kredyty bez bik, komornik.
Nie czekaj, dzwoń, 32-726-73-96, 606765-223.

• Sprzedam budynek handlowo-usługowy w Wodzisławiu przy Placu Gladbeck.
Ades, 516-020-719, www.ades.org.pl.
• Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Racibórz, centrum, tel. 600-792-613.
• Sprzedam atrakcyjne działki o pow.
0,9650 i 0,9660, Wodzisław Śl. – Marusze, 607-370-056 lub 516-032-471.
• Mieszkanie 2-pokojowe komfortowo
urządzone i wyposażone (34 m kw.),
centrum Raciborza sprzedam lub wynajmę, 32-415-26-93.
• Sprzedam mieszkanie 54,48 m kw.
w Rydułtowach, os. Orłowiec, 4 p.,
do remontu, cena 97 tys. zł. Tel. 507649-114.

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

• Sprzedam mieszkanie 67 m kw., 3 pokoje, balkon w Grudyni Wielkiej, cena
100.000 zł, 77-487-98-97.

• Udzielę korepetycji z j. angielskiego
oraz przygotuję do egzaminów gimnazjalnego i maturalnego, tel. 668-427-458.

• Sprzedam mieszkanie 51 m kw.,
kuchnia umeblowana, IX p., Racibórz,
Chełmońskiego, cena 140.000 zl, 600915-354.

• Kursy dla maturzystów, nowe grupy
od stycznia! Język angielski (poziom
podstawowy i rozszerzony, grupa konwersacyjna) i matematyka (poziom podstawowy), zapraszamy. English School,
ul. Opawska 31/3, Racibórz, tel. 32-41512-22, www.engli.pl.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
• Sprzedam mieszkanie Racibórz, Żorska
7/42 56 m kw. po remoncie, umeblowane, 129.000, 502-298-123.

• Sprzedam dom z piekarnią lub piekarnię wydzierżawię, tel. 606-839-108.
• Grunty budowlane, inwestycyjne,
sprzedam, Racibórz – Markowice,
tel. 601-463-290.

• Sprzedam kawalerkę, 35 m kw, Raciborz, Chełmońskiego, I p., wnęka + 1
pokój + duży balkon od strony parku,
698-302-081.
• Pilnie sprzedam nowy dom kanadyjski
w Wojnowicach. cena 273.000 zł., Vacatio 662-081-314.
• Okazja! Mieszkanie Racibórz, Słoneczna, 47 m kw., M3. Cena 83 000 zł. Vacatio,
662-081-314.
• Kawalerka 33 m kw., III-p, ul. Ludwika.
cena 70 000. Vacatio 662-081-314.
• Mieszkanie Rydułtowy 38 m kw. Cena
89.000. Vacatio, 662-081-314.
• Okazja! Dom do zamieszkania
w Bieńkowicach 120 m kw. Cena
122.000. Vacatio, 664-013-100.

• 3-pokojowe mieszkanie, 53 m kw.,
po remoncie, w pełni urządzone, niski
czynsz, 400 zł, Racibórz, 604-883-816.

• Połowa domu w Baborowie o powierzchni 68 m kw. Cena 72.000. Vacatio,
662-081-314.

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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QBƑE[JFSOJLBS
QBƑE[JFSOJLBS
• Mieszkanie przy ul. Kościuszki, Racibórz, 85 m kw. Cena 174.000 zł. Vacatio,
662-081-314.

• Wynajmę odnowione 2-pokojowe
mieszkanie, 57 m kw., umeblowane, I p.,
Racibórz, Przejazdowa, 601-473-518.

• M-2, parter, Warszawska, Racibórz, po
remoncie, za 135 tys. zł, tel. 609-314-715.

41035 

• Centrum, Wodzisław Śl., 54 m2, I piętro
tel. 784-03-78-33.
• Umeblowany pokój do wynajęcia Rydułtowy, tel. 500-73-83-94 (mężczyzna).

• Garaże do wynajęcia, Racibórz
– Ostróg, 515-101-273.

• Nowy, luksusowy, 2-poziomowy
apartament w centrum Raciborza,
tel. 502-658-785, więcej na:
www.wojciechnieruchomosci.pl.

29,99 zł

• Odstąpię sklep 80 m kw. w Galerii
Srebrnej, 504-703-441.

• Do wynajęcia 3 pok., 50 m2, wyposażone, po remoncie, blisko Rynku, koszt 650
+ media ok. 450 zł. R-rz, tel. 665-057-345.

• Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie, 58 m
kw., Racibórz, Żorska, 1100 zł z mediami,
602-522-918.

• Racibórz, ul. Solna, kamienica, 4-kondygnacyjna o pow. 260 m kw. Do remontu.
Tel. 602-773-597.

• Wynajmę nowo wyremontowane, 3pokojowe mieszkanie w Bojanowie, 75
m kw., wyposażona kuchnia i łazienka,
784-602-510.

• Sprzedam mieszkanie M-4,55,06 m2,
Wodzisław Śląski, os. XXX lecia, IV piętro.
Cena 125 tys. zł, tel. 508-063-603.

• Sprzedam działkę budowlaną o pow.
21 arów w Bojanowie, cena 55.000 zł,
784-602-510.

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

• Mieszkanie, Racibórz, Starowiejska 93,
120 m kw., nadające się na biura, gabinety, parking, 692-740-308, 32-419-90-47.

• Do wynajęcia mieszkanie 37 m kw.,
Racibórz, Ostróg, II piętro., tel. 664-984264.

• Oferujemy wolne mieszkania, tel. 32700-70-05.

• Wynajmę mieszkanie. Racibórz, Żorska,
2-pokojowe, 52 m kw., parter, częściowo
umeblowane, 515-079-248, 509-362-787
po 16.00.

• Sklepy pow. 36 i 20 m kw., Racibórz,
Opawska (koło Biedronki), 0049/69387945, 609-224-470.
• 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.

• Wolny pokój? Wynajmuj! Tel. 32-70070-05.
• Lokal na działalność, biuro, sklep, wynajmę, 25 m kw. lub większy, Wodzisław
Cyganek, 604-974-570.

• Parter domu, Ostróg, 100 m kw., trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, taras. 1000 zł
+ media. 666-200-529.
• Do wynajęcia umeblowana kawalerka,
Racibórz, 668-979-396.

• 63 m kw., lokal handlowo-usługowy, ul.
Chopina 19, Racibórz. Tel. 32-415-42-64.

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
• Poszukujemy wolnych mieszkań na
• Wynajmę w Wodzisławiu, ul. Górnicza,
wynajem, tel. 32-700-70-05.
mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, 700 zł
• Wynajmę piętro domu, z osobnym ,0.&%*0%3"."5
)03303
miesięcznie, kaucja 2100 zł, 784-052-775.
wejściem, w Raciborzu na Ostrogu, 3 %&#*65"/$*
10453"$)/0$:PRACA
• Wynajmę lokal na działalność, sklep,
pokoje, kuchnia, łazienka, świeżo po re1P[OBK
OPXFHP TFL
%FCJVUBODJ UPusługi
TPELP
itp., 47 m kw. Pszów, centrum
DAM PRACĘ
moncie, 1100 zł + media, 793-280-402.
HPS[LB LPNFEJB
P UZN media), tel. 32-455-93-99 po TPXOFHP TŕTJBEB +FSSZ
(wszystkie
• Praca
dla kobietKFTU
– opieka nad starszymi
%BOESJHF
$PMJO'BSSFMM
[BCBXOF
• Lokal handlowo-usługowy, 55KBL[BTLBLVKŕDF
m kw.
15.00. 
osobami. Wymagany niemiecki paszOJFCF[QJFD[OJFD[BSVKŕDZJ
BMFJQPXBƒOFQPUSBmCZŗ
w Wodzisław Śl., ul. Targowa, 602-227port, znajomość języka niemieckiego.
• Kawalerka, 1200 zł (z mediami) i 2-po- žNJFSUFMOJFOJFCF[QJFD[OZ
ƒZDJF*PUZN ƒFPEXBHB
748.
TJŢ TLBEB  ƒF KFTU
32-419-83-13.
kojowe,
J OBE[JFKB NPHŕ
[E[JBBŗ800 zł + media + kaucja, Raci- #P UBL
• Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
XBNQJSFN*QSBHOJFLSXJ
DVEB 8 LBƒEZN
XJFLV
bórz,
604-653-768.
• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlo,JFEZVD[FŴPTUBUOJFKLMBTZ
o pow. 70 m kw., ul. Ofiar Terroru
14, &XBO .D(SFHPS 
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powe:
Niemcy,
Anglia, Irlandia, Holandia,
• Superoferta
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• Night Club zatrudni panie. Oferujemy
• Wynajmę lokal pow. 40 m kw. na dziaTUBMFSPTOŕDŕMJD[CŕPmBSX
* XBžOJF XUFEZ• KFHP

zakwaterowanie.
Wysokie zarobki i doMieszkanie
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kw.),
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+
media,
łalność gospodarczą w centrum RaciboPLPMJDZ
QPTUBOBXJBQPPƒZŗ
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wozimy do pracy. Tel. 888-446-699.
Racibórz, Czekoladowa, po remoncie, LSFTS[ŕEPNUFSSPSVXQSP
rza, 726-587-329.
1MVNNFS  QPTUBOBXJB
zabudowana kuchnia, 506-028-295.
XBE[POZNQS[F[VSPD[FHP
XZ[OBŗNVQSBXEŢ LUØSŕ
• Kameralny Club w Knurowie o domo• Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie
LSXJPQJKDŢ%SFT[D[FFNP
VLSZXB
QS[F[
DBF
ƒZDJF lokal użytkowy, 40 m kw.
wej atmosferze zatrudni panie, wysokie
• Wynajmę
z kuchnią w centrum Raciborza, ul.
zarobki, zakwaterowanie, 791-393-470
w Raciborzu, przy ul. Pomnikowej, 32- DKJJFLTQMP[KFžNJFDIV
Długa, 800 miesięcznie, kaucjaoKFTUHFKFN
2400,
784-052-775.
419-06-63.
po godz. 12.00.
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• Firma Transportowa z Rybnika zatrudni
kierowcę C + E (plandeka). Tel. 604-782270.
• Zatrudnię kierowcę (emeryta), kat. D,
725-624-720.
• Zatrudnię kierownika budowy do pracy w Niemczech okolice Monachium.
Wymagana znajomość j. niemieckiego,
tel. 0049/8968-05-616.
• Zatrudnimy sprzedawcę samochodów
z doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Preferujemy osoby z okolic Rybnika, Gliwic, praca@madmobil.pl.
• Najatrakcyjniejsze warunki – praca dla
pań, dyskretnie 515-762-515.
• Niemiecka firma zatrudni: frezera
cnc, lakiernika samochodowego,
elektryka, tel. 721-210-671, www.
biurogorlich.eu.

34,99 zł

SPORT 1

• Firma produkcyjno-handlowa zatrudni
pracownika zaopatrzenia. Wymagana
biegły angielski, doświadczenie w branży CV + LM: info@kamco.pl.
• Firma Eko Okna zatrudni od zaraz 4
osoby z j. francuskim do działu telemarketingu oraz pracowników doświadczonych do produkcji rolet i aluminium.
Szczegóły pod tel. 516-005-461 lub
jlyko@ekookna.pl.
• Firma transportowa z Kietrza zatrudni
spedytora międzynarodowego. Wymagane doświadczenie oraz znajomość
języka niemieckiego, mile widziana
znajomość języka angielskiego. Kontakt
pod nr tel. 603-114-943.
• Nowe świąteczne oferty w Holandii dla
młodych. Mieszkanie gratis. Wymagany
język angielski lub niemiecki. 32-41092-80.

Wydawnictwo Literackie
• Firma zatrudni osoby do roznoszenia

• Stacja kontroli pojazdów „Mototechnika”, Wodzisław Śl., Michalskiego 12,
zatrudni od zaraz na 1/2 etatu diagnostę
z uprawnieniami, 32-455-37-22, 606592-744.

ulotek z okolic Wodzisławia. Atrakcyjne
Wydawnictwo
wynagrodzenie.
Tel.Literackie
32-455-38-30.
• Od zaraz poszukuję osoby do opieki
nad starszą panią, 3 godz. dziennie
od 9.00 do 12.00, cena netto 450 zł/m-c,
Lubomia, 32-451-66-75 lub 32-454-4454.

• Restauracja Dzika Róża w Raciborzu
zaprasza do współpracy kucharki,
kucharzy, 692-564-144.
• Zatrudnię tapicera z doświadczeniem.
,0.&%*"
%3"."5
• Kierowców
C+E30."/5:$;/"
zatrudni „Sanco” Sp.
,0$)" -6#*podstawa
4;"/6+& + diety, wy%3;&80ő:$*"
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TV  HEZkelnerkę,
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czech – produkcja,
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MJOJBw 
do pracy
w
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Mile
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około 800€ – 1000€
netto/m-c,
wyjazdy
;EPCZXDB
;PUFK 1BMNZ
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gów, tel.
661-915-255.
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ƒZKFXSB[[EXØKLŕCSBDJPSB[
jomość j.Literackie
niemieckiego.
Tel. 663-193-155.
žDJ[QPNPDŕLPCJFDJBS[B
• Zatrudnię
pracowników budowlanych
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• RecepcjonistaEPNV
do szkoły
językowej
do wykończeń wnętrz – gipsiarzy, płyt3PE[JDF
PUBD[BKŕna
HP
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¾ etatu. Advanced
English essential,
CV
karzy. Kontakt 504-160-479.
PQJFLŕJUSPTLŕ
BžXJBUXZEB
DJF [NJFOJB KFHP ƒZDJF
in English to: English
School, Opawska
KFTJŢCZŗEMBOJFHPXTQBOJB
0CBK PELSZXBKŕ
KFEOBL  504-249• Zatrudnię
szewca – kaletnika,
31/3, Racibórz, ZN
tel. CF[QJFD[OZNNJFKTDFN
32-415-12-22, więcej:
267. ƒF CZDJF QPESZXBD[FN
www.engli.pl. +FEOBLXQFXOZNNPNFO
CF[ XBžDJXFK QBSUOFSLJ
DJF TJFMBOLB CSVUBMOJF TJŢ
• Niemiecka
firma transportowa zatrudni
USBDJTFOT
• Refit Sp. z o.o. zatrudni: pracowników
LPŴD[Z+BDLQP[OBKFNSPD[
kierowców kat C + E. Oferujemy wysobudowlanych do
robót wykończenio- 
5ZUVPSZHJOBMOZ$SB[Z 
OFBTQFLUZƒZDJBoDIPSPCŢ
kie wynagrodzenie i zakwaterowanie,
TUVQJE MPWF/BQZUBDI
wych. Malarzy, DJFSQJFOJFJžNJFSŗ
płytkarzy, montażystów
0049/1767-6256-228.
PEHSVEOJB
płyt GK. Adres: 44-313 Wodzisław Śląski,
• Zatrudnię stolarza, 602-118-208.
ul. Kokoszycka 133, tel. 726-010-307.
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za 5 złotych
POGRUBIENIE*

RAMKA*

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

wyróżnij
drobne ogłoszenie

• Kupię kota w butach (czerwone kozaki).

* Czcionka pogrubiona, kolor czarny

KONTRA*

• Poszukuję towarzysza spacerów. Czerwony Kapturek.

* Czcionka czarna, ramka czarna

• Potrzebny kucharz, kelner do lokalu
gastronomicznego w Pszowie. Praca na
kilka godzin, tel. 510-608-523.
• Segregacja odzieży, kobiety do 45 roku,
Holandia. Wyjazd 3 stycznia na 6 miesięcy, 608-679-444, 0031-610-329-048.
• Zatrudnię kafelkarzy, wykończeniowców, wysokie zarobki, ciągłość
pracy zimą, 511-902-646.

• Kupię stare motory, motorowery,
części, literaturę, zegary, stare meble,
militaria, porcelanę oraz inne starocie,
tel. 663-125-597, 32-476-02-86.
• Drewno kominkowe, opałowe, muł,
flot – workowane tel. 602-489-703.
• Zespół HEIMAT-BAND gra na żywo
szlagry śląskie i niemieckie. Chałupki,
tel. 508-535-336 lub 607-744-953.

• Przyjmę do pracy pomocnika budowlanego (gipsowanie, malowanie)
z prawem jazdy kat. B, 600-120-191, 501715-685.

• Sprzedam kuchnię z blatem granitowym „wyspa” z wyposażeniem (zmywarka, lodówka, płyta ceramiczna, zlew itp.),
796-256-803.

POSZUKUJĘ PRACY
• Doświadczona mama i niania poszukuje małego dziecka do opieki (Sylwester),
600-337-894.

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

RÓŻNE

• Węgiel, flot, muł, drewno opałowe,
zapewniamy transport. Z nami zawsze
ciepło – 698-940-343.

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

• Drewno kominkowe, opałowe oraz
Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek,
27 października 2009 r.
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do wędzenia. Atrakcyjne ceny. Tel. 668• Drewno opałowe, 100 zł z dowozem,
191-265; 698-399-300.

32-430-85-77, 32-454-61-37.

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

• Kupię starą cegłę, drewno, stary piec
do centralnego ogrzewania i taśmy górnicze, 693-823-606.

* Czcionka biała, tło czarne

• Dojrzała, centrum, 660-821-989.
• Rybnik, Arletta, 535-917-987.
• 33, Raciborzanka, 883-272-757.
• Blondynka, Rybnik, 507-206-422.
• Apetycznie, 600-624-753.

• Racibórz, 45-latka, 888-967-756.

• Viki, 513-218-044.

• Angelika, Rynek, 669-460-221.

• Ola, 516-496-348,.

• Masaże itp., 883-479-535.

• Atrakcyjna 20-latka, 791-360-857.

• Magda, Racibórz, 889-694-873.

• Rybnik, Cukiereczek, 515-411-861.

• Iza, 42, 518-150-491.

• Rybnik, Magdalena 535-917-989

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

• Tanie opony używane z Niemiec, letnie,
zimowe, felgi od 20 zł. Duży wybór, 504548-914.

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

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

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

• Rybnik, Iwona, 502-946-147.

• 606-521-450, Radlin.
• Rybnik, blondyneczka, 695-873-240.

• Komfortowo, Rybnik, 519-705-992.
• 518-542-532, Rybnik.
• 514-989-238, Rybnik.
• Magda XL, 666-479-320.
• Eromasaż, 532-443-842.
• Dojrzała, Rybnik, 798-059-591.

• Wodzisław, 19-latka, 507-406-227.
• Wodzisław, dwie, 511-858-508.
• Wodzisław, blondynka, 797-768-138.
• Dla Pań, 506-690-537.
• Sonia, Rybnik, 781-301-544.

)03303

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

SPORT 1

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.

• Limuzyny lincoln, hummer. Obsługa
wesel, pomoc drogowa, wypożyczalnia
przyczep, lawet, camping, 32-431-57-64,
501-317-662, www.hummerlimuzyna.
com.pl.
• Ogrodzenia – producent. Tel. 33-48805-65.
• Antyki – pracownia Epoka. Profesjonalna renowacja mebli i zegarów oraz
sprzedaż. Transport gratis. 77-466-70-34,
608-020-280, bozka-cz@wp.pl.

• Usługi transportowe w kraju. Przeprowadzki, przewóz mebli, materiałów wykończeniowych, towarów, etc. Solidnie,
ceny konkurencyjne, 667-970-566.
• Wypożyczalnia samochodów. Osobowe, busy 9 osób. 533-080-533.
• Transport i przeprowadzki w Raciborzu,
w kraju i za granicą, załadunek i rozładunek, 600-586-810.

TURYSTYKA

• 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.
• Jordan. Karcher profesjonalne czyszczenie tapicerek meblowych, wykładzin,
dywanów. Tel. 697-177-760.

Wydawnictwo Literackie
• Wyroby ze stali nierdzewnej, balustra-

• Sklep narciarski, snobwoardowy, serwis,
wypożyczalnia, czynny od 1.12.2011 r.,
Racibórz, Słowackiego 57 (obok akademików PWSZ), 502-242-548.
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Wydawnictwo Literackie

• Rolety zewnętrzne. Markizy. Bramy.
Najlepsza jakość, najniższe ceny,
nieodpłatny pomiar i wycena. Firma
Markiza, 32-415-17-32.

41035 

obejrzałeś fajny film? napisz recenzję
,0.&%*0%3"."5

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

• Marta, 513-237-012, Racibórz.
• Ewa, 886-309-057, Racibórz.

• Ada prywatnie, 511-408-797.

USŁUGI

• Maja, 792-209-587, Racibórz.

• XXL – 791-010-453.

• Sprzedam zmywarkę Etna, stołowa, 6
kompletów, 6 litrów na cykl, cena 500 zł,
664-098-370.

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

• 19-stka, Wodzisław, 532-773-826.
• Sylwia, Racibórz, 784-173-276.

• Paulina, 726-527-935.

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

• Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 782-856244.

• Para, Wodzislaw, 694-637-930.

• Agata, TS, 794-213-432.

• Nadia, Racibórz, 667-155-251.

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

• 24-latka, Wodzisław, 662-455-564.

• Ewa, 793-958-079.

• Abigajl prywatnie, 514-966-550.

• Przedświąteczne mega promocje!
Hiszpania od 1154 zł, Czarnogóra
od 674 zł, Włochy od 1049 zł, Korfu
od 995 zł, Tunezja od 1397 zł. Zapraszamy! Biuro Podróży WW, Św. Jana
1, Wodzisław Śl., 32-455-55-00, www.
wakacjeww.pl.

• Seksowna, Wodzisław 660-900-850.

• Dwie czarnulki, 534-195-511.

• 505-434-110, Rybnik.

* Czcionka niebieska

• Kasia, Rybnik, 783-620-601.

• Pani, 608-031-713.

• Gabi, Racibórz, 661-613-025.

• Wynajmę amfibię. Atrakcyjne
rabaty. Pan Samochodzik.

* Czcionka czarna, tło niebieskie

• Monika, Raciborz, 889-869-562.

• Dyskretnie. Racibórz, 789-105-990.

KOLOR*

• Dam pracę Krasnoludkom.
Królewna Śnieżka.

• Przystępnie, 530-921-350.

• Tanio sprzedam gitarę firmy „Sounder”
model No: GM 201 CE, tel. 32-415-26-93,
697-724-960.

• Skup książek. Dojazd. Gotówka. 508245-450.

APLA*

dy, poręcze oraz inne elementy, 513Wydawnictwo Literackie
539-582.
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• Drewno kominkowe, pocięte, połupane, tel. 32-410-30-60 od 8.00 do 14.00.

• Usługi wod.-kan., c.o., gaz, tel. 724922-775.

• Meble na wymiar: kuchenne, biurowe,
szafy, zabudowa wnęk. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę, tel. 661-669-069.

• Docieplanie stropodachów, 501756-374.

• Usługi koparko-ładowarką, koparką
obrotową, minikoparką, wyburzenia,
utwardzanie placów, brukarstwo, 604207-218.
• Karcher czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej tel. 508-894-115.
• PUCEK – czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej.
Konkurencyjne ceny! Świąteczna
Promocja i inne! 512-465-226 www.
pucek.net.pl.

• Zlecę budowę domu w Rybniku solidnej i rzetelnej firmie budowlanej. 604823-796.
• Żywe choinki prosto z ogrodu i stroiki
świąteczne, 501-186-078.

USŁUGI REM.-BUD.
• Henrieta Woźniak – architekt. Projekty
architektoniczno-budowlane, nadzory
budowlane, kompleksowa obsługa inwestycji, aranżacje wnętrz, 32-410-82-81,
691-779-787.
• Parkiet, cyklinowanie. Bona, 32-430-8577, 32-454-61-37.
• Tynkowanie agregatem 13 zł/m kw.
Firma z 15-letnim doświadczeniem,
tel. 509-943-003.
• Remont! Kompleksowe usługi od A do
Z – zapraszamy, tel. 517-531-887.
• Bezpyłowe cyklinowanie, układanie
parkietu, odnowa drewnianych schodów
z farby i lakieru oraz profesjonalne doradztwo, 691-539-589.
• Usługi remontowe – od sufitu po podłogę, tanio, szybko, solidnie, tel. 666829-092.
• 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.
• Tanie malowanie, gładź, tapety, wykończenia wnętrz. Solidnie, fachowo od 20
lat, 508-244-915.
• Firma Multi-Gips. Tynki maszynowe,
gipsowe, cementowo-wapienne,
sufity podwieszane, gładzie, docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrz,
elewacje, 504-265-912.
• Firma Elcom. Usługi elektryczne
w zakresie modernizacji, remontów,
napraw instalacji. Szafy sterownicze,
rozdzielnie domowe, odgromówka, pomiary instalacji elektrycznej.
Tel. 609-637-476.
• Usługi remontowo-budowlane Piotr
Tkocz, 697-787-810.
• Wylewki maszynowe, 501-756-374.

• Odkurzacze centralne, instalacje elektryczne, 660-665-329.
• Wynajem rusztowań, promocja zimowa, 10 gr za m kw./doba, więcej na www.
wynajem-rusztowan.com, 660-782-402.
• Tynki tradycyjne, gipsowe, strukturalne, gładzie gipsowe, malowanie, sucha
zabudowa, ocieplenia, 668-843-028.
• Cyklinowanie, układanie parkietów,
paneli, gładzie, płyty g.-k., malowanie. Konkurencyjne ceny. Faktury Vat.
Tel. 502-212-068.
• Kafelkowanie, łazienki, sufity podwieszane, płyty kartonowo – gipsowe, instalacja wodna, 788-398-686.
• Tynki wapienno-cementowe, tynki
gipsowe, tynki strukturalne, ocieplanie
budynków, płyty k.-g., wykończenia
wnętrz. Negocjacja cen, 510-727-827.

• Firma wykonuje wszystkie roboty ogólnobudowlane rozbiórki, brukowanie,
Fak.Vat 502-087-125, 32-4579332.
• Więźby, pokrycia dachowe, 505-850027.
• Najtaniej wykończenia wnętrz, gładzie, kafelkowanie, sufity podwieszane, malowanie, tapetowanie, panele,
tel. 692-497-287.
• Brukarstwo – place, chodniki, drogi
dojazdowe, odwodnienia, prace
ziemne, promocyjne ceny na 2012,
506-795-583.
• Kompleksowe tanie usługi w zakresie
remontów, malowania, ocieplenia,
wykończeniówka, łazienki, brukowanie,
płoty z montażem, 507-709-403.

• Choroby skóry, testy alergiczne, laseroterapia, krioterapia, dermatoskopia.
Racibórz, tel. 32-415-37-50, www.derma.
neostrada.pl.
DIAGNOSTYKA USG
• NZOZ Rydułtowy, Tetmajera 150, Witold Ostrowicz, specjalista radiolog, USG
– Kolor – Doppler, przepływy, 32-72940-68, 32-724-24-20, 604-347-669, www.
usg-raciborz.pl.

• USG – Kolor – Doppler, przepływy.
Witold Ostrowicz, specjalista radiolog,
Racibórz, Chodkiewicza 23, pn.,wt., czw.,
pt. 12.15 – 14.15, 604-347-669, www.usgraciborz.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.
• Dr n. med. Grzegorz Nowakowski,
specjalista endokrynolog, specjalista
chorób wewnętrznych. Wodzisław, 32456-26-36, 602-737-205.
INTERNA
• Krężel Jarosław, specjalista chorób
wewnętrznych, przyjmuje w środy 16.00
–17.00. Racibórz, W. Polskiego 26b/7,
602-516-974.
KARDIOLOGIA
• Lek. Aleksandra Nowak, specjalista kardiolog, poniedziałki, środy 17.00 – 18.00.
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 6a/6,
602-695-679. Obowiązkowa rejestracja,
32-415-39-89.

• Roboty budowlane, wykończeniowe,
remontowe, płytkowanie, gipsowanie.
Tanio i fachowo, 600-120-191, 501-715685.

LARYNGOLOGIA
• Dr n. med. Jolanta Grabowska, specjalista laryngolog, pn. i czw. 15.30 – 18.00,
Racibórz, Podwale 14/3, rejestracja 501287-739.

• Kafelkowanie, gładź, wymiana drzwi,
płyty k.-g., sufity podwieszane, panele,
instalacje wod.-kan., roboty murarskie,
661-187-745.

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

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

ZDROWIE
DERMATOLOGIA
• Specjalista dermatolog Renata SkaźnikHanslik, 668-271-822. Choroby skóry
nowoczesne metody laser, mikrodermabrazja, testy alergiczne, światłolecznictwo, dermatoskopia.

• 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. 32-41537-50.

NEUROLOGIA
• Stefan Maślanka, specjalista neurolog,
przyjmuje w Raciborzu, W. Polskiego 13,
czw. od 16.00, 661-115-983.
OKULISTYKA
• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, tel. 32-415-15-94. Czynny: poniedziałek godz. 16.00 – 18.00, środa 15.00
– 16.00, czwartek 11.00 – 12.00.

• Gabinet okulistyczny, Długa 17, Racibórz, 32-415-15-94. Lekarz okulista
– Anna Tapper-Barto przyjmuje w piątek
15.30–17.30.
STOMATOLOGIA
• Pełny zakres usług stomatologicznych,
ortondoncja, RTG. Kontrakt z NFZ.
Centrum Med, Racibórz, Rudzka 81, 32419-03-59.

Drukarnia NOWINY

• 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.
• Gabinet Stomatologiczny, znieczulenie
komputerowe The Wand, wybielanie
zębów, współpraca z chirurgiem, implantologia, 503-405-941.
REHABILITACJA
• Gabinet ODNO-MAS, Racibórz, ul.
Kolejowa 19, rehabilitacja, leczenie bólu
kręgosłupa. Rejestracja tel.513-574-584
pon. – pt. od 8.00.

• Masaż relaksacyjny, klasyczny, sportowy. Dojazdu do pacjenta, Racibórz i okolice, 507-376-472.
UZALEŻNIENIA
• Alkoholizm. Prywatna poradnia uzależnień, terapia indywidualna lub grupowa.
Wizyty domowe, tel. 696-478-189, 32426-02-92.

• 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. Odmładzanie (botoks, kwas hialuronowy, mezoterapia,
sculptra) modelowanie ust, usuwanie
blizn (laser frakcyjny), tatuaży (qswetch), przebarwień, owłosienia (IPL),
zamykanie naczyniek, skleroterapia
żylakow.

• Schudnij do Sylwestra ale zadzwon teraz tel. 691-488-826 w godz. 8.00-9.00.

ZWIERZĘTA
• Sprzedam szynszyla, tel. 600-437-740.
• Yorki sprzedam, krycie, tel. 669-796591.
• Sprzedam yorki, tel. 663-753-906.
• Sprzedam owczarki niemieckie,
tel. 692-493-549.
• Sprzedam yorki mini, po rodowodowej
mamusi, 700 zł, 785-626-920.
• Sprzedam kocięta (norweskie leśne)
z rodowodem, 664-503-662.

świerki • sosny • jodły
cięte • doniczkowe
ROSZKÓW (koło Krzyżanowic)
ul. Raciborska 10
RACIBÓRZ - Rynek, Jarmark Świąteczny

tel. 32 419 92 93, 692 188 450

tel. 32 765 90 41

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
• FIAT GRANDE PUNTO 2009 1,2; 2006 1,9MJV
• 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 407 2007 1,6HDI 110KM kraj, I wł.
• FIAT PUNTO 2003 1,2 5drzwi,metalik, kraj, Iwł
• VW POLO CLASSIC 1997 1,4 krajowy, I wł.
• SKODA FABIA 1,2+GAZ el. szyby, c.zam., kraj
SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ!
SALON CZYNNY:

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

Samochody używane

„Auto-Pielczyk”

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

Rok

Cena

AUDI A4 2,5 TDI multitronic kombi
AUDI A6 1,9 TDI 110 automat kombi
CITROEN C3 1.4 HDI klima van (ciężarowy)
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
FORD GALAXY 1,9 TDI 116 7 miejsc mały
przebieg
FORD FIESTA 1,25 klimatyzacja 3 drzwi
FORD COUGAR 2,0 16V 130 KM
HYUNDAI i10 COMFORT 5 drzwi klima
NISSAN X-TRAIL 4x4 2,0 DI panorama
dach
MERCEDES A 160 klimatyzacja
OPEL INSIGNIA 2,8 V6 SPORT 4X4 sedan
OPEL ASTRA III 1.7 CDTI 100 kombi
enjoy gold
OPEL VECTRA 1,9 CDTI 150 KM elegance
VW SHARAN 2,0 16V 115 comfortline
automat
VW PASSAT 1,9 TDI comfort
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI kombi srebrny
TOYOTA RAV4 2,0 16V 150 KM 5 drzwi
RENAULT MODUS 1,2 16V 37 tys. km
SMART FORTWO 0,7 klimatyzacja

05 r.
00 r.
08 r.

35.900
19.900
19.900

08 r.

38900

08 r.

39.900

09 r.

45.900

05 r.
07 r.

23.900
39.900

03 r.

29.900

03 r.
98 r.
11 r.

14 .900
13 .900
27.900

09 r.

72.900

89 r.
09 r.

10900
78.900

08 r.

29.900

04 r.

26.900

02 r.

24.900

02 r.
06 r.
02 r.
04 r.
04 r.

21.900
31.900
29.900
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

30 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 13 grudnia 2011 r.

Wójt Gminy Kornowac

Starosta Wodzisławski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z późn.zm.) informuje,
że zamierza sprzedać nieruchomości będące własności Skarbu Państwa z terenu:
• miasta Wodzisław Śląski, pomiędzy osiedlami: Dąbrówki, XXX-lecia-PRL i Piastów. działkę
nr 2537/29 o pow. 0.8996 ha, karta mapy 2, obręb Wodzisław, zapisaną w księdze wieczystej
GL1W/0005591/5.
• miasta Wodzisław Śląski, 45/100 części udziału w prawie użytkowania wieczystego z
nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 2444/118 o pow. 0.0050 ha, karta mapy 1 WR,
obręb Wodzisław, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006381/7
• gminy Godów, obręb Gołkowice obejmująca działkę nr 595/53 o pow. 0,2500 ha, karta mapy 3,
zapisana w księdze wieczystej GL1W/00017404/5.
Powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śl. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na przełomie 2011r. i 2012r.
zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Bogumińskiej 2 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dziale aktualności
– ogłoszenia (www.powiatwodzislawski.pl).karta mapy 3,obręb Wodzisław, zapisana w księdze
wieczystej Kw 135 W.
• Pszów, ul. Armii Krajowej 105 około 170 m² z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 297/73,
karta mapy 3,obręb Krzyżkowice, zapisana w księdze wieczyste Kw 66 363-W.
• Gorzyce, działka nr 266/20 o pow.10,7073 ha, k.m.2 Zabełków, obręb Olza zapisana w księdze
wieczystej 25 980-W.
Powyższe księgi wieczyste prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śl. Wykaz nieruchomości położonych na terenie miast: Wodzisław Śląski,
Rydułtowy, Pszów i gminy Gorzyce przeznaczonych w roku 2011 do sprzedaży i dzierżawy
został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Bogumińskiej 2 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dziale aktualności
– ogłoszenia (www.powiatwodzislawski.pl).

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmian.)

1827/114
GL1R/00040152/9

2

6

1827/114
GL1R/00040152/9
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MODERNIZACJA
ROKU 2003

SM
1994
CZARNY
DIAMENT
2004

41,64

- lokal mieszkalny nr 4
składający się z następujących
pomieszczeń:
2
1) pokój - 15,26 m
.
2) pokój - 20,42 m 2
2
3) kuchnia – 6,66 m
2
4) łazienka z WC - 3,34 m
2
5) przedpokój – 5,68 m
;
2
- przynależna piwnica o pow. 4 m
,
- udziałem 1482/10.000 w częściach
wspólnych budynku mieszkalnego,
- udział w gruncie 1482/10.000
- lokal mieszkalny nr 6
składający się z następujących
pomieszczeń:
2
1) pokój - 15,51 m
.
2) aneks jadalny
- 9,44 m 2
2
3) aneks kuchenny – 9,45 m
2
4) łazienka z WC - 3,22 m
2
5) przedpokój – 3,31 m
;
2
6) spiżarka – 0,71 m
2
- przynależna piwnica pow. 2,20 m
,
- udziałem 1173/10.000 w częściach
wspólnych budynku mieszkalnego,
- udział w gruncie 1173/10.000

Wadium

4

Opis lokalu

Cena wywoławcza
lokalu wraz z udziałem w częściach
wspólnych i udziałem w gruncie

1

K. Miarki 8C

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

Nr działki
nr księgi
wieczystej

K. Miarki 8C

Nr
lokalu

Położenie

Lp

Oznaczenie lokalu
mieszkalnego /
nieruchomości oraz
ewidencji gruntów

Powierzchnia lokalu
wm 2

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych
mieszczących się w sołectwie Rzuchów stanowiących własność Gminy Kornowac.

65.000,00

6500,00

55.000,00

5500,00
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• Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z roku 2011 Nr 54 poz. 535
z późn. zmian.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
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I. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Lokale znajdują się w budynku wielolokalowym położonym w Rzuchowie przy ulicy Karola Miarki 8C posadowionym na
działce oznaczonej nr 1827/114 o pow. 0,1054 ha opisanej w księdze wieczystej Nr GL1R/00040152/9 Sądu Rejonowego
w Raciborzu.
II. Opis lokali:
Lokale mieszczą się na parterze budynku 6-cio lokalowego. W lokalach wykonano remont generalny (okna, tynki, posadzki, instalacje). Lokale wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
Budynek położony w sąsiedztwie szkoły i przedszkola.
III. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.
IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :
W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada symbol oznaczenia:
17aM, U-1 – zabudowa
mieszkaniowa oraz zabudowa związana z działalnością usługową lub inną nieuciążliwą działalnością gospodarczą na
terenach już zabudowanych lub częściowo zabudowanych. (Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XL/165/2006 z dnia 27
kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzuchów w Gminie Kornowac opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. Nr 74, poz. 2147)
V. Warunki przetargu:
1. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się
w dniu 18 stycznia 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac - sali Rady Gminy (Kornowac, ul. Raciborska 48)
2. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
Wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej na rachunek bankowy Nr 45 8455
0000 2001 0032 3095 0002 w Banku Spółdzielczym w Rybniku.
Wadium należy wpłacić najpóźniej
do dnia 13 stycznia 2012 r., przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku
bankowym Gminy .
Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku ﬁ rm aktualnego wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpisu z KRS (wydanego nie później niż 3 miesiące
przed dniem przetargu)
oraz zgodę ich organów statutowych na nabycie nieruchomości.
2) Uczestnikami przetargu mogą być osoby ﬁ zyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych.
3) W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości wspólnie przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
4) W przypadku udziału w przetargu przez pełnomocnika należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby ﬁ zycznej lub prawnej w przetargu.
5) Osoby ﬁ zyczne lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed
spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie
nieruchomości.
4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (z zaliczeniem na jej poczet wadium) nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem iż dniem dokonania zapłaty uważa się uznanie jej na rachunku bankowym gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie powiadomiony pisemnie po zamknięciu przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona w przetargu nabywcą nie przystąpi do zawarcia
umowy bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
5. Koszty notarialne i sądowe:
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje: o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac w pokoju nr 23,w godzinach od 8:00
do 14:00 (od poniedziałku do piątku) lub telefonicznie pod numerem 32 430 10 37, 32 430 10 38 wew. 127.
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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.

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

20. WODZISŁAW, os.

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

DOMY DO SPRZEDANIA

21. WODZISŁAW, os.

30-lecia Mieszkanie
4-pok. o pow. 70 m², Vp. duży balkon
cena: 158 000 zł
PCK. Mieszkanie 2-pok. o
pow. 46 m², cena: 114 000 zł.

23. WODZISŁAW, os.

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

1.

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

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

25. WODZISŁAW, ul.

PSZÓW, ul. Jagienki. Mieszkanie 2-pok.
z balkonem o pow. 50,49 m². IIp. Cena:
95 000 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.

5.

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

6.

7.

8.

9.

PSZÓW, os. Tytki. Mieszkanie 2-pok.
o pow. 38 m², IVp. cena: 80 000 zł.
PSZÓW ul. Witolda. Komfortowe mieszkanie M-2, 33,24 m². Czynsz na 1 osobe 180
zł, cena: 72 900 zł.
RADLIN mieszkanie 3-pokojowe o pow. 62
m²,Balkon. Cena: 155 000 zł.
RADLIN. Mieszkanie 4-pok. o pow. 97m²,
duża kuchnia, 2 łazienki, balkon, garaż
blaszany. CO: gazowe piec dwufunkcyjny.
Cena: 187 000 zł.

10. RYBNIK ul. Kościuszki. Mieszkanie 3-pok.

o powierzchni 85 m² + garaż, cena: 195 000 zł.

11. RYDUŁTOWY – ORŁOWIEC. Mieszkanie

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

12. WODZISŁAW. Mieszkanie

M-2 kawalerka
o pow. 31 m², VIp. cena: 63 000 zł.

13. WODZISŁAW, M-3,

os. 30-lecia, pow.
46,88 m², cena: 108 000 zł.

14. WODZISŁAW, M-3,

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

15. WODZISŁAW, ul.

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

16. WODZISŁAW, ul.

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

3.

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

20. WODZISŁAW ŚL. Dom

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.

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

21. WODZISŁAW. Nowy

24. WODZISŁAW, ul.

2.

19. WODZISŁAW ŚL., ul.

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

22. 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.

komfortowy dom, 4
pokoje, kuchnia, 2 łazienki. Parcela: 860
²
m . Cena: 625 000 zł.
Dębowa. Do sprzedania
dwa domy- do remontu. Dom piętrowy,
drugi dom parterowy. Cena: 295 000 zł.
Kopernika, ul. Uśmiech.
Dom piętrowy o pow. użyt. 189 m², na
parceli 696 m². Cena: 440 000 zł.

24.

26. WODZISŁAW, os.

1 Maja. Mieszkanie
1-pok. o pow. 39 m², cena: 75 000 zł.
1 Maja. Mieszkanie
4-pok. o pow. 72 m², IV p. z balkonem,
cena: 129 000 zł.

29. WODZISŁAW, ul.

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

2.

31. WODZISŁAW, ul.

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

32. WODZISŁAW, ul.

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

33. WODZISŁAW, ul.

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

34. PSZÓW ul.

Juranda. Mieszkanie 2-pok. o
pow. 35,94m², okna nowe PCV. Sanitariaty nowe, instalacja elektryczna nowa.
Cena: 70 000 zł.

35. PSZÓW ul.

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.

36. WODZISŁAW ul.

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

37. WODZISŁAW ul.

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

38. PSZÓW ul.

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

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

3.

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

4.

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

5.

30. WODZISŁAW, ul.

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

6.

7.

8.

9.

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

11 Listopada. Komfortowy dom
o pow. 240 m². 4 pokoje, kuchnia, 2
łazienki, garaż. Parcela: ok. 500 m². Cena:
850 000 zł.
11-listopada. Dom parterowy z
poddaszem mieszk. o pow. 160 m², podpiwn., garaż w budynku. 4 pok., kuchnia
z oknem, łazienka z oknem. Parcela: 550
m². Cena: 350 000 zł.

DO WYNAJĘCIA
1.

MARKLOWICE, ul. Goplany (Grodzisko)
Komfortowy dom o pow. 198 m². Parcela:
3 000 m². Cena: 550 000 zł.
MSZANA, ul. Wodzisławska. Komfortowy dom, pow. 120 m², położony na parceli o pow. 857 m². Cena: 395 000 zł.
ODRA, ul. Rogowska, Dom mieszk.-usług.
Część usługowa o pow. 136 m², część
mieszkalna o pow. 140 m², Parcela: 930
m². Cena: 580 000 zł.
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.

10. PSZÓW, dom

mieszk.-handl., pow.
mieszk. 80 m². Parcela: 160 m², cena:
380 000 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.

11. OKAZJA! PSZÓW, ul.

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

6.

12. PSZÓW Dom

typu wysoki parter z 1974 r.
Remont w domu przeprowadzony był w
1998 r. 6 pokoi, kuchnia, łazienka, wc,
Parcela: 598 m². Cena: 330 000 zł.

7.

13. PSZÓW, ul.

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

15. RADLIN Dom

w zabudowie bliźniaczej o
pow. 106 m². 4 pokoje, kuchnia, łazienka.
Garaż. Parcela: 469 m², cena: 229 000 zł.

16. RADLIN, dom

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

18. WODZISŁAW, ul.

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

19. WODZISŁAW, os.

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

39. OKAZJA! Wodzisław

pl. Zwycięstwa.
Centrum miasta. Mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 46 m2, Okna PCV jedno
okno drewniane. Łazienka z wanna na
ścianie kafelki. Kuchnia z oknem. Balkon.
Cena: 89 500 zł.

17. TURZA Śl.

Parterowy dom w zabudowie
bliźniaczej, pow 78,30 m². 4 pokoje, kuchnia, łazienka. C.o. kominkowe z nawiewami.
Parcela: 587 m². Cena: 136 000 zł.

18. WODZISŁAW ŚL, luksusowy

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

8.

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

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

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

6.

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

7.

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.

26. ŻORY ul.

14. PSZÓW, ul.

17. WODZISŁAW, ul.

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

25. ŻORY, ul.

28. 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.

5.

22. WODZISŁAW, ul.

23. WODZISŁAW, os.

27. WODZISŁAW, os.

www.domian.pl

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.
WODZISŁAW, ul. Marklowicka. Do
wynajęcia murowana hala o pow. 1150
m². czynsz najmu 20 zł/1 m².
ŻORY, ul. Rybnicka. Do wynajęcia 4 pom.
biurowe o łacznej pow. 280 m², w nowo
wybudowanym budynku handl.- usług.
Czynsz najmu: 20 zł/1 m².

OBIEKTY DO SPRZEDANIA
1.

2.

PSZÓW, ul. K. Miarki Budynek handl.usług. o pow. 250 m². Parcela: 563 m².
Cena: 79 000 zł.
RYBNIK ul. Kraszewskiego. Kamienica
handlowo- usługowa o powierzchni
650 m², częściowo podpiwniczona - do
remontu. Parter: 3 duże pomieszczenia,
Piętro: 14 pomieszczeń, Parter wysoki 4
m, piętro wysokość: 2,20 m. Parcela: 612
m². Idealnie nadaje się na siedzibę banku,
przychodnie, biura, handel, usługi itp.
Cena: 890 000 zł.

DZIAŁKI DO SPRZEDANIA

17. ROGÓW ul.

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

18. ROGÓW ul.

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

19. ROGÓW Działka

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

20. RYBNIK, ul.

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

21. RYDUŁTOWY, ul.

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

22. RYDUŁTOWY, ul.

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

23. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

24. TURZA ŚLĄSKA, ul.

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

25. TURZA ŚLĄSKA, ul.

Powstańców. Działka
bud., 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.

1.

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

27. 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.

28. WODZISŁAW ul. Czarnieckiego. Działka

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.

6.

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

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

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. OLZA, ul.

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

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

mieszk.-usług., 1 622 m². Cena: 110 000 zł.

29. WODZISŁAW, działka

cena: 41 500 zł.

bud. o pow. 861 m²,

30. WODZISŁAW,

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

31. 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.

32. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

33. WODZISŁAW – KOKOSZYCE, ul.

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

34. WODZISŁAW – KOKOSZYCE. działka

pow. 1 460 m², cena: 69 000 zł.

35. WODZISŁAW – MARUSZE. działka

pow. 1 296 m², cena: 78 000 zł.

bud. o

bud. o

11. PSZÓW, ul. Lubomska. działka siedliskowa

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

12. PSZÓW, ul.

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

13. 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

14. PSZÓW ul.

Paderewskiego Działka o powierzchni 9 921 m² położona w terenach
MN ,R , RZ Szerokość działki 19m. Media
do podłączenia. Cena: 79 000 zł.

15. PSZÓW, ul.

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

16. RADLIN, ul.

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

36. WODZISŁAW, ul.

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

37. WODZISŁAW, Turzyczka, ul. Starowiejska.

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

38. WODZISŁAW, ul.

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

39. WODZISŁAW,

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

40. WODZISŁAW, ul.

Bogumińska. Działka
bud.-usług., 1 326 m², cena: 95 000 zł.

NINIEJSZE OFERTY NIE SĄ OFERTAMI HANDLOWYMI W ROZUMIENIU PRAWA.

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

Informuje,
że w dniu 8 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Pszów został wywieszony wykaz
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy
Miasta Pszów, położonych przy ul. Adama Asnyka i Oskara
Kolberga, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz
dotychczasowych dzierżawców.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Największy portal informacyjny
w regionie

JESIENNA PROMOCJA!

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

rok założenia 1936

PAWEŁ WANIEK

Okna PVC

wykonuje:

OKNA
SCHODY
DRZWI
PORĘCZE

i mnóstwo DRZWI

wewnętrzne i zewnętrzne

www.rcsb.pl

oraz inne usługi stolarskie

Rybnickie Centrum
Stolarki Budowlanej

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

Najtańsze ceny – sprawdź!
47–403 RACIBÓRZ

, ul. Kręta 8

tel./fax (032) 415 03 84, 0602 101 260

32 reklama

Nowiny WODZISŁAWSKIE • wtorek, 13 grudnia 2011 r.

Sklep
T-Mobile

Wodzisław Śląski
ul. Kubsza 20
tel. 32 453 28 66

Sklep
T-Mobile

Wodzisław Śląski
ul. Kubsza 20
tel. 32 453 28 66

Do wybranych
ofert
kalendarz
w prezencie*

*Szczegóły oferty w regulaminie promocji dostępnym w punkcie sprzedaży. Promocja dotyczy wymienionego punktu i trwa do wyczerpania zapasów.

Do wybranych
ofert
kalendarz
w prezencie*

*Szczegóły oferty w regulaminie promocji dostępnym w punkcie sprzedaży. Promocja dotyczy wymienionego punktu i trwa do wyczerpania zapasów.

