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WODZISŁAW
Po ponad godzinnej debacie
Rada Miasta przyjęła uchwalę w
sprawie
udzielenia
Zarządowi
Miasta absolutorium za wykona
nie budżetu w ubiegłym roku.

cena l,30zł~

W numerze

Podzielone
zdania

Tworków-Hat miało być przejściem osobowym z ruchem paszportowym

RACIBÓRZ
Polsko-czeska współpraca graniczna pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Idziemy wspólnie do zjednoczonej
Europy a granica, mimo wszystko, wciąż dzieli

Europa lokalnych granic
Granica polsko-czeska TworkówHat. Po czeskiej stronie, na skraju
uroczego lasu, pusty ośrodek wczaso
wy z basenem. Nieopodal budka pol
skiej Straży Granicznej. Od godz.
6.00 do 22.00 polski funkcjonariusz
pilnuje małego ruchu granicznego.
Jeżdżą tędy turyści, rolnicy i miesz
kańcy okolicznych wiosek. Twor
ków-Hat, według uzgodnień polskoczeskich, miało być przejściem oso
bowym dla mieszkańców całego kra
ju, które można przekraczać na pasz
port, a nie tylko na dowód osobisty.
Ośrodek wczasowy miał być siedzibą
służb granicznych. Z podniesienia
rangi nic nie wyjdzie. Czesi po prostu
nie chcą.
Tuż przy samochodowym przej
ściu małego ruchu Owsiszcze-Piśt
stoją dwie chałupy rozdzielone pło
tem. Płot to dawna granica. Sąsiedzi
mogli się co prawda odwiedzać, ale
podróż trwała kilkadziesiąt minut.
Granicę przekraczało się bowiem w
Chałupkach, bo przejścia w Owsiszczach nie było. Polacy chcą, by przej
ście Owsiszcze-Piśt obywatele Polski
i Czech mogli przekraczać na pasz
porty przynajmniej od godz. 6.00 do
24.00. Docelowo mogłoby być mię

dzynarodowe z ruchem pojazdów do
3,5 ton. Czesi nie mają nic przeciw
ko. Cała infrastruktura musi jednak
powstać po polskiej stronie. Tu jed
nak brakuje na nią miejsca.
O problemach polsko-czeskiej
współpracy przygranicznej rozmawia
li, 7 maja w Chałupkach, przedstawi
ciele powiatu raciborskiego i wodzi
sławskiego z konsulem Republiki
Czech w Katowicach, Rudolfem Opatrilem. Konsul Polski w Ostrawie musiał, niestety, opuścić spotkanie. Jeste
śmy zadowoleni z postępu, ale nie z
jego tempa - stwierdził gorzko radny
Jerzy Wziontek z Krzyżanowic - gmi
ny, która nieustannie walczy o rozwój
ruchu. Radny Józef Sbeczka z Twor
kowa, szef Komisji Promocji i Wspó
łpracy Zagranicznej przy Radzie Po
wiatu w Raciborzu także nie pozosta
wił cienia optymizmu. Ruch co praw
da się odbywa, ale nadal ogranicza go
wiele zakazów. Grupy polskich
uczniów nie mogą jeździć do Czech
bez opieki rodziców. Czeskie mogą.
Polska strona nie wypeł-niła dwu
stronnej umowy i nie wprowadziła do
paszportów dzieci tzw. wkładek.
Nie mamy przejścia granicznego
dla ciężarówek. Nie korzystamy więc

z wielu dobrodziejstw - mówił radny
Sbeczka próbując uświadomić, że ta
kie przejście powinno być. Jedyna
szansa w zrealizowaniu planów bu
dowy nowego terminalu w Chałup
kach. Z regionu rybnickiego ma tu
prowadzić trasa szybkiego ruchu. To
również wielka szansa dla nas wsparł raciborskich samorządowców
starosta wodzisławski, Jerzy Rosół.
Wasze koncepcje zmieniają się
przy każdych wyborach, kiedy to w
polskich komisjach granicznych za
siadają nowi członkowie - powiedział
konsul Rudolf Opatril. Powiaty to
jednak twory nowe. Chcemy dbać o
ich rozwój - starali się pokazać
przedstawiciele władz powiatów raci
borskiego i wodzisławskiego. Cze
chom nie szczędzili cierpkich słów.
Nie mają nic przeciwko nowym przej
ściom granicznym pod warunkiem, że
nie będzie ich to zbyt wiele kosztować
- powiedział nam jeden z radnych.
Konsul Opatril obiecał przekazać
swoim władzom uwagi polskich sa
morządowców. Przystano, że podob
ne spotkania powinny się odbywać
przynajmniej raz na pół roku.

Jak wynika ze sprawozdania
przedstawionego przez skarbnika
miasta Bronisława Zdrzałka, ubiegło
roczne dochody miasta wyniosły nie
wiele ponad 56,3 min złotych, co sta
nowi 97,2 procent planowanych. Niż
sze od zakładanych były dochody z
różnego rodzaju opłat, wykazane
przez Wydział Finansowo Budżeto
wy. Większe dochody miał Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. W 475
procentach swój plan wykonała Straż
Miejska, przyznając w ubiegłym roku
grzywien i mandatów na kwotę 105
tys. złotych. Mniejsze od planowa
nych były dochody ze sprzedaży mie
nia komunalnego.
Ubiegłoroczne
wydatki
były
większe o 5 milionów złotych i wy
niosły 61,4 min złotych. Deficyt bu
dżetowy pokryty został z kredytów
bankowych - 2,2 min złotych, po
życzki - 265 tys. złotych i nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych - 2,2 min
złotych.
Najwięcej wątpliwości wśród rad
nych opozycji wzbudził fakt, iż nie
wykonano planowanych dochodów
ze sprzedaży mienia komunalnego. W
sprawozdaniu czytamy, iż dochody ze
sprzedaży mieszkań komunalnych
planowano na 1,7 min złotych, a wy
konano za 342 tys. złotych. Sumując
to okazuje się, że nie wykonano tego
zadania na ponad 1,3 min złotych mówi radny Jan Żemło sugerując, że
warunki sprzedaży mieszkań ofero
wane obecnie są niekorzystne. Efek
tem tego, że nie przyjęto propozycji
niektórych radnych o zwiększeniu bo
nifikat na wykup mieszkań, jest nie
wykonanie budżetu w tym zakresie dodał. Deficyt wynika, z faktu, iż nie
sprzedano kilku nieruchomości, na
przykład terenów inwestycyjnych,
które wcześniej zaplanowano. Zarząd
Miasta nie zakładał sprzedaży miesz
kań komunalnych za kwotę 1,7 min
złotych - ripostował prezydent Irene
usz Serwotka.
W głosowaniu o udzielenie abso
lutorium za wykonanie ubiegłorocz
nego budżetu dwudziestu radnych
było za, siedmiu przeciw. Trzy osoby
wstrzymały się od głosu.

Dzieci ź ulicy Szewskiej
Strona 4

4 maja w Pogrzebieniu odbyła się
tradycyjna procesja z okazji Święta
Gradowego. Święto to jest obcho
dzone od 1877 roku, kiedy to, jak
głosi przekaz, na wieś i okolice aż
po Pszów, spadł 13 czerwca grad
wielkości kurzych jaj, niszcząc za
siewy, zabijając pasące się na łą
kach bydło i owce.

Wierni tradycji
Strona 7

rozegranych 1 maja na trasie z Mię
dzybrodzia Żywieckiego na Górę
Żar II Edycję „Żubrów Śląskich”.

Max
Strona 12

G. Wawoczny

PROMOCJA
POLAR AMICA WHIRLPOOL

FIRMA URENA", 47-400 RACIBÓRZ, UL. LONDZINA 19 (obok

Jeremiasz zrobiłby darmowy festyn
dla wszystkich ludzi. Ważne żeby
byka wata, zabawki i słodycze. To
mek chce otworzyć sklep z zabaw
kami. Też za darmo. Ludzie są
przecież biedni - tłumaczy.

kina

Bałtyk), TEL/FAX (032) 415 49 58
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PJjskrócie
RACIBÓRZ
Zarząd Miasta przyjął projekt
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ■
powołania komisji do przeprowa
dzenia konkursów na dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 12. Dyrek
tor zostanie wyłoniony do 18
czerwca. Będzie sprawował swe
obowiązki do 31 sierpnia 2004 r.
W tym roku podstawówka przy ul.
Kasprowicza przestanie istnieć.

❖
137 tys. zł kosztuje miesięcznie
utrzymanie Pogotowia Ratunkowe
go w Raciborzu. Jednostka podlega
Pogotowiu w Wodzisławiu. Rada
Powiatu poparła ideę usamodziel
nienia Pogotowia w Raciborzu.
Zatrudnia 41 osób. Tylko jeden le
karz zatrudniony jest na stałe. 18
lekarzy podpisało umowy na pe
łnienie dyżuru.

❖
Dyrekcja Szpitala Rejonowego
w Raciborzu chciałaby sprywaty
zować szpitalną pralnię i kuchnię.
Problem jednak w tym, że brak
podmiotów chętnych do prowadze
nia takiej działalności. Dyrekcja
chciałaby również zlecić sprzątanie
szpitala. Jej zdaniem wykonywanie
tych usług przez podmioty z ze
wnątrz będzie tańsze.

❖
Dyrekcja Szpitala Rejonowego
w Raciborzu chce świadczyć na
oddziale laryngologicznym usługi
chirurgii stomatologicznej. Obec
nie - w placówkach publicznej
służby zdrowia - można z nich sko
rzystać w Zabrzu, Sosnowcu i Ka
towicach.

❖
Spadek zapotrzebowania na
usługi specjalistyczne odnotowały
raciborskie placówki służby zdro
wia. Spadło też zapotrzebowania na
krew i materiały pochodne. Zda
niem lekarzy reforma wymogła bar
dziej oszczędną i racjonalną gospo
darkę tym materiałem. Miesięcznie
szpital wydaje nań 15 tys. zł.

❖
Pacjenci zapisani do Opolskiej
Kasy Chorych mogą korzystać z
poradni zabiegowych w Raciborzu.

❖
6 maja Zarząd Powiatu racibor
skiego spotkał się z Zarządem To
warzystwa Społeczno-Kulturalne
go Niemców (DFK). Omówiono
program współpracy na lata 19992002.

❖
Również 6 maja odbyło się spo
tkanie organizacyjne obchodów
120-lecia Ochotniczej Straży Po
żarnej w Brzeziu, najstarszej takiej
jednostki na terenie powiatu raci
borskiego.

❖
10 maja w Katowicach odbył
się Konwent Starostów Wojewódz
twa Śląskiego. Obecny był starosta
Krzysztof Bugla. Poruszał m.in. te
mat przekazywania powiatom mie
nia.

RACIBÓRZ
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Przez tydzień gościliśmy w naszej redakcji 22-letnią Aleksinę Dorohań z „Krymskich Izwiestii”. Ukraińska dziennikarka obserwowała spo
sób redagowania polskiej gazety lokalnej.

Protest młodzieży

Nowiny uczą
Staże w polskich gazetach lokal
nych dziennikarzy z Ukrainy, Białoru
si, Rosji organizuje Fundacja Instytut
na Rzecz Demokracji w Europie
Wschodniej (IDEE). Przedsięwzięciu
patronuje Unia Europejska. O przyję
cie dziennikarza z jednego z krajów
WNP zostaliśmy poproszeni po tym,
jak w ubiegłym roku wygraliśmy kon
kurs IDEE na najlepszą gazetę lokalną
w Polsce. W ostatni tydzień kwietnia
gościliśmy więc u siebie 22-letnię
Aleksinę Dorohań z „Krymskich
Izwiestii”. Dzięki Państwa życzliwości
mamy szansę przekonać dziennikarzy z
Ukrainy, iż również oni potrafią od
nieść sukces zajmując się rzetelnym
dziennikarstwem na szczeblu lokalnym
- napisała do nas IDEE.
Dla Aleksiny Polska i Racibórz to
Zachód, z którego można czerpać
wzorce. Przede wszystkim wzorce nie
zależności, o którą w krajach byłego
■ZSRR jeszcze trudno. Mimo to nieza
leżna prasa lokalna już się tam rodzi.
Boryka się jednak z kłopotami, które
nękały jeszcze kilka lat temu nas sa
mych. Brakuje sprzętu komputerowe
go, rynku reklam i przede wszystkim
tak potrzebnego doświadczenia.
Wizyta w Polsce miała również po
kazać Aleksinie życie naszej lokalnej
społeczności zmierzającej do integracji
z Unią Europejską. Skorzystaliśmy z
życzliwości władz miasta i powiatu.
Nasz gość spotkał się z prezydentem
Andrzejem Markowiakiem i starostą
Krzysztofem Buglą. Uczestniczyliśmy
w sesji Rady Miejskiej. Pokazaliśmy

❖
Zarząd Miasta przyjął uchwałę
w sprawie przeprowadzenia okre
sowej oceny pracowników miano
wanych i powołanych do pracy w
Urzędzie Miasta. Oceniać będą ich
prezydenci.

❖
10,79 tys. zł otrzymała SP-13 z
tytułu odszkodowania za straty po
wodziowe. Pieniądze te Zarząd
Miasta przeznaczył na remont in
stalacji centralnego ogrzewania w
tej szkole.

2

wiązań legislacyjnych, które dopro
wadzą do ograniczenia zjawisk prze
mocy”. Radni dyskutowali o koniecz
ności stworzenia programu działań na
gruncie lokalnym. Wniosek taki zgło
sił radny Jan Kuliga. Sam apel nie
wystarczy - dodał. Opracowaniem za
łożeń do programu zajmie się komi
sja oświaty. Wykorzystany zostanie
dorobek członków raciborskiego od
działu Polskiego Towarzystwa Peda
gogicznego, które dwukrotnie publi
kowało już - w formie książki - wyni
ki badań nad tutejszą młodzieżą.
(waw)

WODZISŁAW

Florażysta z Galicji
Aleksina Dorohań

to, co w naszym powiecie najlepsze:
stare kamieniczki w centrum miasta,
zespół klasztomo-pałacowy w Ru
dach, rezerwat Łężczok, Muzeum i
obiekty sportowe. Sporo czasu po
święciliśmy na pokazanie Aleksinie,
jak powstaje wydanie „Nowin Raci
borskich” i gdzie się je drukuje. Nasz
gość był pod wrażeniem.
Niecały tydzień wystarczył, by
Aleksina wrosła w nasz zespół redak
cyjny. Niestety czas było wyjeżdżać.
Mamy nadzieję, że doświadczenia,
które zyskała i jej własne obserwacje
przydadzą się jej w pracy w „Krym
skich Izwiestiach”.

Rysunki i obrazy Jerzego Szindlera, artysty z Krakowa, można oglądać
w galerii Towarzystwa Miłośników
Ziemi Wodzisławskiej „Art. Vladislavia”. Ulubioną techniką artysty z
Krakowa jest rysunek tzw. lawowany.
Pozwala mi to na szybkie utrwalanie
wrażeń - mówi Jerzy Szindler.
Oprócz rysunku uprawia również
inne techniki m.in. akwarele, gwasz,

mu obcy świat fantastyki. Jerzy Szin
dler brał udział w 260 wystawach
zbiorowych i 100 indywidualnych.
Zdobywał nagrody i wyróżnienia
głównie za rysunek, plakat i fantasty
kę. Współpracuje ze środowiskami
twórczymi różnych miast i regionów
kraju. Stara się popularyzować pla
styczną twórczość nieprofesjonalną.
Szindler interesuje się plastyką już

RADLIN
Radni zdecydowali, te miasto przystąpi do tworzonego Stowarzyszenia
Gmin Górniczych.

Chętnych przybywa
Liczba gmin naszego regionu,
które decydują się na przystąpienie
do Stowarzyszenia Gmin Górniczych
rośnie z tygodnia na tydzień. Choć
samorządowcy, nauczeni doświad
czeniem, ostrożnie podchodzą do po
mysłów członkostwa w stowarzysze
niach i związkach, mają nadzieje, że
Stowarzyszenie Gmin Górniczych
będzie organizacją skuteczną i podej
mują ryzyko bycia jego członkami.
Podczas ostatniej sesji Rady Mia
sta, która odbyła się 29 kwietnia, rad
ni z Radlina zdecydowali, że ich gmi
na również znajdzie się wśród człon
ków tej organizacji. Choć Zarząd
Miasta miał pewne wątpliwości co do
tego pomysłu, projekt odpowiedniej
uchwały wszedł do porządku obrad
na wniosek Komisji Górnictwa i
Przemysłu.

❖
10 maja w siedzibie Racibor
skiej Izby Gospodarczej przy ul.
Podwale otwarto biuro poselskie
posłów AWS Wojciecha Franka i
Karola Łużniaka.

Rada Miejska Raciborza przyjęła,
28 kwietnia, uchwałę w sprawie po
parcia apelu samorządu szkolnego
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ra
ciborzu o zapewnienie spokoju i bez
pieczeństwa publicznego. W uchwale
napisano, że „solidaryzując się z mło
dzieżą, która uczestniczyła w prote
ście przeciwko przemocy. Rada Miej
ska oczekuje od odpowiednich insty
tucji podjęcia skutecznych działań
zmierzających do (...) stworzenia wa
runków do rozwijania różnorodnych
form spędzania wolnego czasu przez
dzieci i młodzież oraz przyjęcia roz
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Jesteśmy jako komisja zaintereso
wani tym, by jak najszybciej rozpa
trzyć tę kwestię - mówili radni. Nie
wprowadziliśmy uchwały o przystą
pieniu do stowarzyszenia, ponieważ
mamy jeszcze pewne wątpliwości co
do kształtu tej organizacji i zasad jej
działania - tłumaczyła burmistrz Bar
bara Magiera. Jednak jeżeli Rada wy
razi taką wolę nie widzę przeszkód,
by nad uchwałą głosować już dziś dodała. Tak też się stało. Większość
radnych głosowała za.
Max

Ulubionym tematem autora jest architektura i pejzaż
temperę, akryl, olej. Lubuje się w
technikach mieszanych wraz z kola
żem we wszystkich jego odmianach.
Jedną z takich form nazwałem „florażem ” z racji tworzywa składające
go się na tego rodzaju pracę. Są to:
kora drzew, nasiona, pestki owoców,
korzenie i gałązki - mówi artysta.
Zainteresowania autora są bardzo
różnorodne, od pejzażu do architek
tury. Z przyjemnością sięga również
do surrealizmu i abstrakcji, nie jest

od bardzo dawna, od lat 40-tych.
Więcej czasu i energii zaczął poświę
cać pracy twórczej w latach 70-tych,
kiedy powstała grupa plastyków ama
torów „Forma”. Przez 15 lat Jerzy
Szindler był jej kierownikiem.
W czasie kiedy wodzisławska ga
leria gości prace artysty z Galicji,
krakusy mogą po raz kolejny oglądać
u siebie obrazy wodzisławianki Sta
nisławy Wojtyny.
Max
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Brudno w centrum

Strzyżenie
nieregularne

Osoby przesiadujące w pogodne
dni na raciborskim Rynku niezbyt dba
ją o czystość tego miejsca. Ostatnio co
dwie godziny musimy wysyłać pracow
nika, która zbiera śmieci i różne od
padki - mówi Krzysztof Kowalewski,
dyrektor Zakładu Usług i Higieny Ko
munalnej. Gdyby tylko przez jeden
dzień w ogóle nie zbierano śmieci cen
tralny plac w mieście wyglądałby jak
pobojowisko po festynie. Kłopoty
sprawiają osoby dokarmiające gołębie.

Po zimowych kłopotach z odśnie
żaniem ulic teraz przyszła kolej na
problemy z bieżącym utrzymaniem
ich w czystości. Przypomnijmy, że re
forma administracyjna kraju przynio
sła zmiany struktury własnościowej
dróg. Obok krajowych, wojewódz
kich i gminnych pojawiły się powia
towe. Czterech właścicieli i każdy
inaczej sprząta. Najlepiej radzi sobie
miasto dysponujące na miejscu odpo
wiednimi służbami. Zakład Usług i
Higieny Komunalnej na bieżąco więc
czyści miejskie arterie i dba o rosną
cą przy nich zieleń. Dba również - na
zlecenie Starostwa - o czystość na
przebiegających przez miasto dro
gach powiatowych. Gorzej z drogami
wojewódzkimi i krajowymi. Długo
trwało, zanim po zimie zostały napra
wione ich nawierzchnie. Teraz zalega
na nich brud. Samorządowcy twier
dzą, że nie może być inaczej skoro
odpowiedzialna za ich stan jednostka
znajduje się w Gliwicach.
(w)

Najedzone ptaki często nie oglądają
się za rozrzuconym pokarmem. Dość
długo zalega on pomiędzy kostkami.
Szczególnie starsi ludzie obruszają się
na upomnienia ze strony straży miej
skiej lub służb komunalnych. Więcej
kultury mogłaby również pokazać
młodzież oblegająca siedziska przy
Kolumnie Maryjnej. Klomby pełne są
puszek, papierków i petów.
(w)

WODZISŁAW

Uroczysty finał
7 maja w sali Miejskiego Ośrodka
Kultury „Centrum” odbył się uroczy
sty koncert z okazji zakończenia roku
szkolnego w Państwowej Szkole Mu
zycznej w Wodzisławiu. Wykonaw
cami byli uczniowie PSM oraz arty
ści Filharmonii Zabrzańskiej.
Na deskach MOK-u wystąpili Ka
tarzyna Elsner - skrzypce, Anna
Dziurak - flet, Agnieszka Błaszczyk fortepian, Michalina Gorgosz - klar

net, Bogusław Dudek - wiolonczela,
Małgorzata Zatorska - flet, Martyna
Dzierżenga - skrzypce, Katarzyna
Kucza - flet, Kamil Staszowski - for
tepian, Lucyna Zawadzka - fortepian,
Aleksandra Lubos - fortepian. Młodzi
artyści przedstawili przygotowane
przez siebie utwory W.A. Mozarta, F.
Rybickiego, A. Cofalika oraz wielu
innych kompozytorów.
mas

Polski Czerwony Krzyż obchodził 80-lecie swojego istnienia. Z tej oka
zji zostało zorganizowane uroczyste spotkanie w raciborskim Muzeum.

PJjskrócie

Jubileusz PCK
Działalność PCK w Raciborzu nie
byłaby możliwa bez całej rzeszy dzia
łaczy społecznych, opiekunów szkol
nych kół, przewodniczących klubów
Honorowych Dawców Krwi i pra
cowników PCK. Podczas uroczysto
ści, 5 maja, tym najbardziej zasłużo
nym wręczono odznaczenia. Otrzy
mali je: Henryk Delong, Zdzisław
Drozd, Lidia Natalii, Stanisław Biel,
Maria Przybyła, Krystyna Daniel,
Wanda Dastig, Łucja Gomółka, Sta
nisław Poznański, Alfred Malcharczyk, Jerzy Janus i Krystyna Dutkowska. Podziękowania za wsparcie i

nieć, Annie Simek, Grażynie Nosiadek i Mirelli Obłęg.
Rozstrzygnięto też jubileuszowe
konkursy. Konkurs na najlepszy pla
kat wygrał Filip Gołuszka ze SP w
Rudach oraz Daria Buchcik z SP w
Bieńkowicach. II miejsce zajął - To
masz Reichert z Zespołu Szkół Tech
nicznych w Raciborzu, III m. Łukasz
Jureczka z SP w Rudach. Zwycięzca
mi konkursu na najlepszą gazetkę
szkolną zostały szkoły: I m SP-18 i
SP-4, obie z Raciborza, II m SP w
Bieńkowicach, III m SP w Krzanowi
cach. W kategorii szkół ponadpodsta

259,9 tys. zł na wypłatę dodat
ków mieszkaniowych w I kwartale
tego roku przeznaczył Zarząd Mia
sta.

❖
We wrześniu, w raciborskim
Muzeum, Starostwo zamierza zor
ganizować konferencję poświęco
ną raciborskiemu zamkowi.

❖

r

Niszczeje restauracja .Jubilat
ka” w Oborze. Właściciel, który
nabył ją od gminy nie może wpła
cić całej należności. Gmina skiero
wała więc sprawę do sądu. Ten
zdecydował o sprzedaży obiektu w
drodze licytacji komorniczej. Zna
lazł się wprawdzie chętny, ale wy
cofał się później z kupna. Komor
nik nadal więc szuka nabywcy. W
restauracji tymczasem powybijano
szyby. Jak poinformował nas wice
prezydent Adam Hajduk, miasto
chciałoby zatrudnić stróża.

o“

Teczka interwencji
tel. 032/ 415 09 58,

032/ 415 47 27,

Szanowna Redakcjo!

Medalem uhonorowano m.in. Alfreda Malcharczyka
propagowanie idei PCK otrzymali
Mieczysław Siorak i Roman Sierżant.
Statuetki jubileuszu 80-lecia PCK
przyznane zostały: Bogumile Sku
pień, Jolancie Śliz, Grażynie Baran,
Annie Dempniak, Dorocie Straszak,
Urszuli Szumińskiej i Grażynie Smerece. Patery wręczono Renacie Stroce, Biance Dwomickiej, Annie Do-

WODZISŁAW

Wysoki
poziom
20 maja w Miejskim Ośrodku Kul
tury „Centrum” wystąpią laureaci Fe
stiwalu Kultury Przedszkolnej. Wyło
nione w kwietniowym konkursie, naj
lepsze grupy przedszkolne zaprezentu
ją się po raz kolejny. Koncert ten bę
dzie nie lada rarytasem, ponieważ po
ziom tegorocznych prezentacji był bar
dzo wysoki - mówi Anna Koczy, wice
dyrektor MOK „Centrum”.
W kategorii najmłodszych przed
szkolaków wystąpi grupa z PP nr 5 z
przedstawieniem „Przygoda w Nibylandii”, zatańczą także przedszkolaki
z PP nr 16. W kategorii dzieci star
szych wystąpi grupa z PP nr 18 ze
spektaklem tanecznym opartym na
motywach z filmu „Ogniem i Mie
czem” oraz Przedszkole nr 7, które
zaprezentuje bajkę o Kopciuszku.
Podczas prezentacji przedszkola
otrzymają nagrody pieniężne ufundo
wane przez Wydział Edukacji i Refe
rat Kultury Urzędu Miasta.
Max

wowych wygrał ZST w Kuźni Raci
borskiej.
PCK powstał w Raciborzu tuż po
wojnie. W tym czasie organizowane
były punkty wydawania posiłków oraz
punkty sanitarne. Jednym z czołowych
zadań było poszukiwanie osób zagi
nionych w czasie wojny, pomoc w łą
czeniu rodzin, przyjmowanie i rozdział
darów oraz opieka nad grobami żoł
nierzy radzieckich. Ze względu na
brak fachowej kadry medycznej raci
borski PCK rozpoczął masowe szkole
nie młodszych pielęgniarek na kursach
półrocznych i rocznych. W 1956 r. po
wstała pod jego patronatem szkoła
asystentek pielęgniarskich przy ul.
Warszawskiej. Zaczęły stopniowo po
wstawać zakładowe i szkolne koła
PCK, kluby honorowych dawców
krwi przy zakładach pracy - ZEW, Rafako, PKS, Rafamet, PCK, PKP. Jed
nym z ważniejszych kierunków dzia
łalności PCK była działalność opie
kuńcza, która obejmowała cały dzisiej
szy powiat raciborski. Funkcjonowały
cztery punkty opieki nad chorymi w
domu: w Raciborzu, Kuźni Racibor
skiej, Krzyżanowicach i Krzanowi
cach. Zatrudnione w nich siostry PCK
opiekowały się osobami starszymi i
samotnymi. Do lat 90-tych prężnie
rozwijały się wszystkie kierunki dzia
łalności wspierane z budżetu państwa.
Po tym okresie likwidowane były
stopniowo punkty opieki nad chorymi
w domu, nastąpiło samofinansowanie
się placówki terenowej. Wobec tej sy
tuacji PCK w Raciborzu stanęło rów
nież przed nowymi zadaniami, którym
musi sprostać. Przede wszystkim musi
pozyskać fundusze na dalszą działal
ność, szukać sponsorów i ludzi dobrej
woli, którzy są otwarci na potrzeby
drugiego człowieka.
Ewa Halewska
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Jestem stałym czytelnikiem Wasze
go Tygodnika. Z uwagą też czytam ru
brykę pt. „Teczka interwencji”. Rów
nież uważnie przeczytałem tę rubrykę
w ostatnim numerze waszego Tygo
dnika nr 17 z dnia 28 kwietnia 1999 r.
Zwróciłem uwagę na interwencję
- uwagi co do pracy funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Raciborzu „miło
śnika ziemi raciborskiej”. Tenże „mi
łośnik ziemi raciborskiej” opisał 3
uwagi co do pracy Straży Miejskiej.
Uważam, że wszystkie uwagi są
słuszne, gdyż od jakiegoś czasu przy
glądam się pracy funkcjonariuszy
Straży Miejskiej. Prawdą jest, że
funkcjonariusze Straży Miejskiej uni
kają interwencji w stosunku do osób
spożywających napoje alkoholowe w
miejscach publicznych.
Prawdą jest, że napoje alkoholowe
jak piwo czy wino spożywane są w
obrębie prawie każdego sklepu, gdzie
są sprzedawane i to od wczesnych do
późnych godzin. W pobliżu sklepów
spożywają napoje alkoholowe już po
godz. 6.00 osoby wracające z nocnej
zmiany. Niejednokrotnie widuję, jak
przejeżdża ulicą samochód Straży
Miejskiej, a w pobliżu spożywają na
poje alkoholowe, gdzieś za małym
krzaczkiem. Byłem świadkiem, jak
moi znajomi telefonicznie interwe
niowali w sprawie spożywających al
kohole w pobliżu sklepu przez osoby
już nietrzeźwe, w tym i kobiety. Od
czasu powiadomienia upłynęło ok. 40
minut, jak ulicą dwukrotnie przeje
chał samochód Straży Miejskiej, a
tylko dlatego, aby lekko przestraszyć
pijących, lecz ci byli tak pijani, że nie
reagowali i samochód Straży Miej
skiej odjechał i nikt nie interwenio
wał. Po prostu funkcjonariusze Straży
Miejskiej unikają interwencji w sto
sunku do osób nietrzeźwych.
Prawdą jest, że funkcjonariusze
Straży Miejskiej stoją na straży przed
drzwiami, broniąc dostępu na sesję
Rady Miasta. Nie wiem dlaczego.
Nie wiem, czy akurat to miejsce jest
najbardziej zagrożone w mieście, na
pewno są bardziej zagrożone miejsca.
Nie wiem, czy przez wystawienie
warty przed drzwiami Urzędu Miasta
komendant Straży Miejskiej chce
przypodobać się prezydentowi miasta
i Radzie Miejskiej, czy może ci mają
takie życzenia, aby ich pilnować w
czasie obrad. W poprzedniej kadencji
prezydenta miasta jak nie prowokowa
no tak burzliwych obrad to i obrad
Rady nikt nie pilnował. W minionych
czasach obrad Egzekutywy Komitetu
Miejskiego PZPR nikt nie pilnował, a
teraz nagle jest taka potrzeba. Przecież
to wstyd. Co to za władza, co boi się
swoich wyborców. A niby to dlaczego
za pieniądze podatników mają być ta
kie szopki. O ile już obradujący chcą
się czuć bezpiecznie po sprowokowa
nych przez siebie niepopularnych-de
cyzjach, to nic nie mam przeciw temu,
aby sobie za własne pieniądze zafun
dowali ochroniarzy z firmy ochroniar
skiej. No i zgadzam się z trzecią uwa
gą „miłośnika ziemi raciborskiej”, że
funkcjonariuszom Straży Miejskiej nie
sprawia żadnej trudności ukarać kogoś

fax 032/

co wywiesił na słupie ogłoszenie, za
łożyć klamrę na koło samochodu, zda
niem funkcjonariuszy żle zaparkowa
nego, a nie zawsze utrudniającego
ruch drogowy. Nie za każde wykrocze
nie trzeba zaraz karać mandatem, czy
przez Kolegium, przecież można też i
pouczyć wykraczającego. Jednak ja
nie znam przypadku, aby ktoś został
pouczony przez funkcjonariusza Stra
ży Miejskiej.
A teraz co do odpowiedzi komen
danta Straży Miejskiej na uwagi „mi
łośnika ziemi raciborskiej”. Jak nie
wiadomo, co odpisać na zarzuty to
najlepiej sięgnąć do danych staty
stycznych tj. cyferek lub zacytować
fragmenty uprawnień lub przepis
prawny. Ale i te dane statystyczne ob
razują to, o czym pisałem na wstępie,
że fiinkcjonariusze Straży Miejskiej
unikają interwencji w stosunku do
osób pijanych, bo proszę zauważyć:
- w bieżącym roku Straż Miejska
(dwa samochody i chyba 11 osób)
przeprowadziła 1022 kontrole w
sprawie spożywania alkoholu w miej
scach publicznych i ujawniono 6
osób spożywających alkohol. Zaś w
dniach 23.04 i 26.04.1999r. wyniki
były bardzo owocne, bo ujawniono 6
osób spożywających alkohol.
Te osiągnięcia .Straży Miejskiej i
w ogóle całokształt pracy daję pod
rozwagę Radzie Miejskiej w Racibo
rzu, czy nie warto pomyśleć o tym,
aby rozwiązać całą Straż Miejską, a
etaty czy też pieniądze przekazać do
Komendy Powiatowej Policji w Raci
borzu, aby osiągnąć lepsze wyniki w
ochronie spokoju i porządku publicz
nego społeczeństwa Raciborza i po
wiatu.
O ile wiem, Rada Miejska w Żo
rach i innych miastach takie uchwały
podjęła, Straż Miejska została roz
wiązana, a etaty zostały przekazane
do Komendy Powiatowej Policji i jest
dobrze. Nie wiem dlaczego nie moż
na tego zrobić w Raciborzu. Pod ko
niec swej odpowiedzi na uwagi „mi
łośnika ziemi raciborskiej” komen
dant Straży Miejskiej wykazał się fi
lozofią, że z pracy Straży Miejskiej
są osoby zadowolone, jak i niezado
wolone, przy czym nie próbował się
wgłębić, jaki to jest stosunek.
Idąc na skróty, komendant Straży
Miejskiej uzasadnił, że te osoby nie
zadowolone to sprawcy czynów za
bronionych i tu się pomylił o ileś tam
osób. Bo jest dużo osób, które akurat
nie są sprawcami czynów zabronio
nych, a wolą zamienić funkcjonariu
sza Straży Miejskiej unikającego pi
jaka, zakładającego klamrę na koło
samochodu, czy ścigającego osobę,
która na słupie umieściła ogłoszenie
na funkcjonariusza policji, który na
wet w godzinach nocnych sprawdzi
samochody na parkingu, sprawdzi
sklepy i będzie ścigał złodziei samo
chodów, włamywaczy do samocho
dów, sklepów, a i reagował będzie na
te przypadki, na które teraz reaguje
lub próbuje reagować Strażjdiejska.
To daję pod rozwagę.

❖
600 zł kosztuje przygotowanie i
czterokrotna emisja programu
„Przegląd Samorządowy”, który od
początku maja pojawił się w Tele
wizji Kablowej Sat-Kom. „Prze
gląd...” to program informacyjny
Zarządu Miasta. Pieniądze na ten
cel pochodzą z budżetu promocji.

WODZISŁAW
3 maja odbyły się powiatowe i
miejskie obchody rocznicy uchwa
lenia trzeciomajowej konstytucji.
Przedstawiciele władz Starostwa i
miasta po koncercie orkiestry dętej
KWK „Marcel” Ruch „1 Maja”
oraz zwiedzaniu wystaw muzeal
nych wzięli udział we mszy świętej
w intencji ojczyzny, która odbyła
się w Kościele WNMP. Następnie
pod Pomnikiem Bohaterów Po
wstań Śląskich złożyli wiązanki
kwiatów.

❖
5 maja po raz kolejny obrado
wał Zarząd Miasta. Jego członko
wie przyjęli uchwałę w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata
na dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 6.

❖
Podczas kolejnej sesji Rady
Miasta jej członkowie debatować
będą nad projektem uchwały w
sprawie przekształcenia Ośrodka
Rehabilitacji Dzieci Niepełno
sprawnych Ruchowo w Samodziel
ny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pro
jekt uchwały zaakceptował już Za
rząd Miasta.

❖
Władze miasta debatowały nad
zadaniami inwestycyjnymi z zakre
su infrastruktury technicznej Rad
Dzielnic Stare Miasto i Nowe Mia
sto, które mają być wykonane w
tym roku. Przypomnijmy, że pod
czas jednego z poprzednich posie
dzeń Zarząd Miasta nie zaakcepto
wał listy zadań w tych dzielnicach
uznając, że jest ona zbyt rozdrob
niona.

❖
Zarząd Miasta zaakceptował
projekt dekoracji miasta z okazji
obchodów jubileuszowych, XXX
Dni Wodzisławia.

❖
W Baszcie Rycerskiej na Gro
dzisku, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Wodzisławskiej zorganizo
wało wystawę fotografii harcerzy
Hufca Ziemi Wodzisławskiej. Eks
pozycję można odwiedzać w sobo
ty i niedziele w godzinach od
10.00 do 18.00.

❖
8 maja w Świetlicy Towarzy
stwa, Przyjaciół Dzieci przy ulicy
Tysiąclecia zorganizowano turniej
szachowy w kategorii dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych.

stały i uważny czytelnik
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PJjskrócie
Tego samego dnia w sali gim
nastycznej Szkoły Podstawowej nr
2 odbył się turniej koszykówki
dziewcząt z rocznika 1986.

RACIBÓRZ
Jeremiasz zrobiłby darmowy festyn dla wszystkich ludzi. Ważne żeby była wata, zabawki i słodycze. Tomek chce otworzyć sklep z zabawkami. Też za
darmo. Ludzie są przecież biedni - tłumaczy.

DZIECI Z ULICY SZEWSKIEJ

❖
16 maja w kościele pod wezwa
niem św. Herberta w Wodzisławiu
wystąpią laureaci „II Festiwalu
Pieśni Maryjnej - Pszów, Turza,
Wodzisław.”

❖
7 maja w Miejskim Ośrodku
Kultury „Centrum” odbył się uro
czysty koncert z okazji zakończe
nia roku szkolnego Państwowej
Szkoły Muzycznej w Wodzisławiu.
Wystąpili w nim uczniowie PSM
oraz artyści Filharmonii Zabrzań
skiej.

❖
9 maja w MOK-u „Centrum”
odbyła się kolejna runda Pucharu
Śląska w „Go”.

❖
5 maja w Filii Miejskiej Biblio
teki Publicznej w dzielnicy Wilchwy zorganizowano konkurs pla
styczny dla dzieci. Temat konkursu
brzmiał „Moja biblioteka”.

❖
W filii biblioteki nr 13 od 12
maja będzie można zwiedzać wy
stawę rękodzieła pensjonariuszy z
Domu Pomocy Społecznej w Go
rzycach.
5 maja w starostwie powiato
wym przebywała młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 3. Podczas
wizyty, która odbywała się w ra
mach wiedzy o społeczeństwie,
urzędnicy powiatowi opowiadali o
zadaniach i kompetencjach admini
stracji powiatowej.

RADLIN
Zarząd Miasta podczas kwiet
niowych posiedzeń omówił kilka
istotnych dla miasta spraw. Jedną z
nich była propozycja przejęcia
mienia komUhalnego Klubu Spor
towego „Górnik” Radlin , chodzi o
boiska sportowe wraz zapleczem.

❖
Zarząd podjął uchwąłę w spra
wie powierzenia stanowiska dyrek
tora Szkoły Podstawowej nr 1 i Ze
społu Szkół Sportowych.

❖
Władze miasta omówiły roczny
plan imprez rocznicowych i arty
stycznych, a także regulamin kon
kursu na najbardziej ukwiecony
balkon w mieście.

Stare mieszkanie na pierwszym
piętrze kamienicy przy ul. Szewskiej.
Trzy duże pokoje w starym budow
nictwie z widokiem na plac po syna
godze. Dawniej, w czasach ostatnie
go narodowego zrywu, miał tu swoją
siedzibę Komitet Obywatelski „Soli
darności”. Kiedy walka z poprzednim
systemem osiągnęła już swój szczę
śliwy finał, mieszkanie zamieniono
na świetlicę Caritasu. Jakoś w tym
nowym, lepszym demokratycznym
systemie państwo przestało już być
tak opiekuńcze. Światło dzienne uj
rzały te dysproporcje, które wpraw
dzie już istniały, ale dopiero teraz na
brały jaskrawości.

dziećmi pracuje. Nadgania szkolne
zaległości. Zapewnia lepszy start
wśród rówieśników. Może lepiej sy
tuowanych. Może bez takich proble
mów. Ale przecież takich samych jak
oni. Raz w miesiącu organizowane są
imprezy integracyjne z ich rodzicami.
Przychodzi wtedy ponad 70 osób.
Dzieci z rodzin potrzebujących
pomocy i wsparcia są bardzo blisko
dziecięcego świata. Lubią malować i
śpiewać. Piosehka daje im radość.
Kolorowa kartka satysfakcję. Gorzej
z normalnymi przedmiotami, głównie
ścisłymi. Muszą włożyć sporo wysi
łku, by dorównać swoim rówieśni
kom. Kiedy same widzą, że są efekty
nabierają zapału i
entuzjazmu.
Mu
szą mieć wsparcie
rodziców. Rodzice
z kolei muszą wie
dzieć, że ich dziec
ko też potrafi mówi M. Frączek.
Spotkania rodzi
ców z dziećmi i
ich
opiekunami
zawsze mają ten
sam
scenariusz.
Najpierw
msza
święta,
później
wspólna kolacja,
długie rozmowy i
wreszcie pokazy
wanie prac dzieci.
Chwalimy je wów
czas jak możemy.
Dzieci obserw ują,
czy mama i tata
wykażą podobny
entuzjazm.
Pod
chodzą
bardzo
emocjonalnie
i
tego samego ocze
kują - dodaje Ma
ria Frączek.
Jak tu trafiają?
Sporo czasu dzieci poświęcają zabawie
Przede wszystkim
rodzice
muszą
Teraz przy Szewskiej wolny czas chcieć pomóc w ten sposób swojemu
spędzają dzieci z rodzin potrzebują dziecku. Zobowiązują się wówczas,
cych wsparcia. Jakie to rodziny? To że dzieci nie opuszczą zajęć. To nie
trudne pytanie. Wie Pan, nie wolno może być ochronka. To ta szkoła
nikogo urazić - zastanawia się Maria poza normalnymi lekcjami. Uczy ży
Frączek, która wraz z gronem dwuna cia wśród rówieśników, systematycz
stu zaangażowanych społeczników ności i obowiązkowości. Pomaga
prowadzi i wspiera świetlicę. Wielo zdać przedmioty. Czasami nauczycie
dzietne, niepełne, dysfunkcyjne, ma le wskazują na dzieci takiej pomocy
jące problemy z adaptacją społeczną.
wymagające. Inny razem sąsiedzi,

❖
Jak podaje urzędowy biuletyn,
Powiatowa Stacja Sanitarno Epide
miologiczna w Wodzisławiu prze
prowadziła badania wody z trzech
źródeł znajdujących się na terenie
Radlina. Wodę ze źródła przy uli
cy Matejki warunkowo dopuszczo
no do picia i na potrzeby gospo
darcze. Nie powinny jej spożywać
niemowlęta oraz kobiety w ciąży.
Również źródło przy ulicy Wypandów warunkowo dopuszczono do
picia. Można ją spożywać wyłącz
nie po przegotowaniu. Woda ze
źródła przy ulicy Mariackiej nie
nadaje się do picia ze względu na
znaczne odchylenia od składu bak
teriologicznego.
Rada Miasta przyjęła uchwałę
w sprawie korekty budżetu.
Zwiększono wydatki o 247 tys.
złotych. Pieniądze te przeznaczone
zostaną dla
Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego w Ja
strzębiu Zdroju na dopłatę do ko
munikacji miejskiej.

❖
Zwiększono również dotację
dla Zakładu Gospodarki Komunal
nej o kwotę 25 tys. złotych. Zwięk
szone wydatki mają pokrycie w
nadwyżce budżetowej z lat ubie
głych.
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Siostry z Annuntiaty prowadzą dom dla dzieci przy ul. Starowiejskiej

Na pewno nie biedne. To określenie
odbiera im przecież godność. My
chcemy godności tych ludzi i ich dzie
ci dać mocne podstawy. W duchu
Matki Teresy, która uczyła, co robić,
by tej godności nie stracić - odpowia
da po długim namyśle.
Do świetlicy, trzy razy w tygodniu
po południu, przychodzi 25 dzieci z
centrum Raciborza. Są tu do godz.
19.00. Czasami dłużej. Uczą się tu,
odrabiają lekcje, bawią. W małych
mieszkaniach, w starym budownic
twie, nie ma warunków, dzięki któ
rym mogłyby poznawać swój dziecię
cy świat. Rodzice cieszą się, że ktoś
pomaga ich pociechom. Że ktoś z
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znajomi, koledzy dochodzą do tego
samego wniosku.
Chętnych przybywa. Niestety, nie
przybywa pieniędzy i ochotników do
pracy. Świetlicę przy Szewskiej fi
nansuje miasto, parafia, Caritas i
sponsorzy. Luksusów nie ma. Liczy
się trwanie. Czasami można zrobić
coś więcej niż tylko zajęcia. Grupa
jest bardzo zgrana. To taka mała
wspólnota, która wie, że trzeba sobie
wzajemnie pomagać. Jak możemy, tak
ubarwiamy im życie. Organizujemy
letnie kolonie i wycieczki - mówi jed
na z wychowawczyń.
Regulamin konkursu na najlepsze
go ucznia - czytamy kartkę zawieszo-

Mieszkanie w starej kamienicy zamienia się popołudniami w szkołę,
w której dzieci mogą uzyskać pomoc w nauce

ną na ścianie. Punkty można zdobyć
za czytanie, punktualne przybycie,
koleżeństwo,
pełnienie
dyżuru,
zmienńe obuwie i odrabianie lekcji.
To dryl, którego zaczyna brakować w
szkołach. Tu się sprawdza. Plan zajęć
z góry ustalony. Gry, lekcje, gry,
przygotowanie do kolacji i sprzątanie
- oznajmia jasno inna kartka. Obok
nich prace dzieci. Pełno zabawek.
Wiele jednak starych i zniszczonych.
Przydałyby się nowe. Niestety braku
je pieniędzy.
Dobrze. Paliliśmy marzannę gromki okrzyk wszystkich dzieci w
odpowiedzi
na
pytanie, jak im
minął dzień. Są
bardzo żywioło
we. Widać, że
jeszcze za mało
się wyszalały, by
już
zasiadać
przed
wycho
wawcą. Z chęcią
łapią się za rękę i
tańczą z wycho
wawcą w kółko.
Między
nimi
swobodnie wę
druje sobie mały
jamnik.
Kim
chcą
być? Policjantką
- odpowiada zde
cydowanie Dorola Jak ktoś na
rozrabia, to musi
przecież iść do
więzienia
oświadcza dalej
stanowczo. Mały
Jeremiasz
też
upodobał
sobie
mundur. Woli być
jednak
straża
kiem. Jego kolega
zdradza swoje za Świetlica to mała
miłowanie do za
kręcania, odkręcenia i, w ogóle, na
prawiania. Będę mechanikiem - za
pewnia. Inny chłopak i dziewczynka
chcą być lekarzami. Bo chcemy le
czyć ludzi - odpowiadają bez zastano
wienia. Znalazł się również marzący
o karierze pilota, bo to tak niebez
piecznie latać. Na koniec mały Darek
zdradza, że chce być kowbojem. Bo
jeżdżą na koniach i się strzelają.
Chcę jeździć na koniu i strzelać do
kowbojów - objaśnia.
Żyją w mieście, w którym chciałyby dużo zmienić. Trzeba wybudo
wać na stałe karuzelę, najlepiej przy
piaskownicach obok ich domów. Je
remiasz zrobiłby darmowy festyn dla
wszystkich ludzi. Ważne żeby była
wata, zabawki i słodycze. Tomek
chce otworzyć sklep z zabawkami.
Też za darmo. Ludzie są przecież
biedni - tłumaczy. Mały Darek żąda
cyrku, bo jest tam prażona kukurydza
i baloniki. Kto z was jest bogaty,
dzieci? - zapytała nauczycielka. Poło
wa podniosła ręce.
Nikt dokładnie nie wie, ile dzieci

wymaga takiej opieki. Obok świetlicy
Caritasu przy ul. Szewskiej zajmują
się nią również siostry z klasztoru
Annutiata. Prowadzą placówkę przy
ul. Starowiejskiej. Można sądzić, że
potrzeby są duże. Z danych Ośrodka
Pomocy Społecznej wynika, że około
120 raciborskich rodzin wykazuje
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych. Kolejnych ponad
130 dotkniętych jest problemem al
koholizmu. Około 470 zmaga się z
bezrobociem. W ponad 230 występu
je potrzeba ochrony macierzyństwa.
W 1998 r. OPS dopłacał do wyżywie

szkoła
nia w szkołach ponad 480 dzieci. Po
nad 300 dzieciom dofinansował opła
tę stałą w przedszkolach i żłobkach.
W ubiegłym roku na kolonie letnie
dla najuboższych dzieci miasto prze
kazało 17,6 tys. zł. 60 maluchów z
ubogich rodzin dotkniętych powodzią
pojechało na kolonie w okolice War
szawy.
Nie jest to obraz pełny. Choć, zda
niem pracowników OPS-u, rodziny
ubogie są dość dobrze zorientowane
w formach pomocy, to ma ona za
zwyczaj jedynie cel finansowy. Dla
rodzin patologicznych, dotkniętych
bezrobociem i bezradnością w wy
chowywaniu, dobro dziecko schodzi
na dalszy plan. W tych rodzinach nie
identyfikuje się potrzeb najmłod
szych a co dopiero mówić o ich
uzdolnieniach. Nie zawsze próbują to
robić szkoły. Zapewne kilkusetosobo
wa grupa dzieci nie ma więc możli
wości dobrego rozwoju. Taką możli
wość trzeba im stworzyć.
G. Wawoczny
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Zadania i cele Forum Gospodarczego Unii Wolności przedstawił, 6 maja w Raciborzu, na spotkaniu z tutejszy
mi samorządowcami i przedsiębiorcami Jerzy Woźniakowski, członek Prezydium Krajowego tej organizacji.

Nagrodzony
Izoling

Forum gospodarki i polityki
Po południu spotkał się on w Ho
telu „Polonia” z przedstawicielami
władz miasta i Raciborskiej Izby Go
spodarczej, zaś wieczorem, w siedzi
bie firmy IZOSERWIS, z zaproszo
nymi przedsiębiorcami.
Forum Gospodarcze UW powsta
ło pod koniec 1997 r. z inicjatywy
wicepremiera,
przewodniczącego
Unii Wolności prof. Leszka Balcero
wicza. Na Śląsku zorganizowano już
25 punktów tej organizacji. Forum
skupia obecnie ponad pół tysiąca
przedsiębiorców. W Raciborzu obec
ne jest od niedawna. Koordynatorem
jego działań został Cezariusz Magott,
właściciel firmy IZOSERWIS.
Nie żałujcie czasu na angażowa
nie się w politykę - namawiał uczest
ników spotkania Jerzy Woźniakow
ski. Wskazał na potrzebę konsolidacji
środowiska i podjęcie wspólnych
działań mających na celu stworzenie
coraz lepszych warunków dla rozwo
ju przedsiębiorczości. To właśnie
dzięki Forum małe i średnie firmy
mają uzyskać wpływ na politykę i de
cyzje centralnych władz państwo
wych. By nabrało to realnego kształ
tu, organizacja chce pośredniczyć w
wymianie informacji, zbierać propo
zycje i uwagi. Ten zasób informacji
ma pomóc rządowi w określeniu kie
runków rozwoju gospodarczego. Po
zwoli też na szybkie reagowanie w
sytuacjach, kiedy stan prawny, wsku
tek błędów i przeoczeń, przeszkadza
w prowadzeniu działalności gospo
darczej.
Generalne założenia Forum są
zbieżne z tym, co proponuje Unia
Wolności. Nie jesteśmy apolityczni.
Staramy się jednak wykorzystywać
nasz potencjał do diagnozowania sy
tuacji, wyciągania odpowiednich
wniosków i wysuwania propozycji
rozwiązań - powiedział J. Woźnia
kowski. Taka polityka daleka jest od
ideologii. Raciborski punkt Forum
Gospodarczego UW stwarza możli
wość ściągnięcia do miasta znanych
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Nowa w flocie
O nową śmieciarkę SM 200
wzbogacił się raciborski Zakład
Usług i Higieny Komunalnej. Ostatni
taki zakup miał miejsce dwa lata
temu. Podobnie jak teraz, kupiono
wówczas w WUKO Łódź śmieciarkę
na podwoziu Jelcza. Nowy pojazd
kosztował 315 tys. zł. Zdaniem dy
rektora K. Kowalewskiego miasto
potrzebuje jeszcze dwóch nowych
śmieciarek. Stare, ze względu na
dużą awaryjność, są drogie w utrzy
maniu. W budżecie miasta brakuje
jednak środków na taki zakup.
W 1997 r. Racibórz otrzymał z
Leverkusen używaną śmieciarkę na
podwoziu Mercedesa. Niestety po
jazd nie mógł być zarejestrowany ze
względu na wiek. Został więc oddany
do dyspozycji Urzędu Celnego w
Cieszynie. Ten wystawił podarowaną
śmieciarkę na przetarg. Stanęły do
niego władze miasta dysponujące
kwotą około 60 tys. zł. Niestety w
przetargu wygrał kto inny. Liczyliśmy,
że w związku z powodzią urząd celny
zezwoli nam na zarejestrowanie po
jazdu. Podarowany nam samochód
pojechał ostatecznie w Polskę, a pie
niądze z jego sprzedaży powędrowały’
do Skarbu Państwa. Nam pozostał
tylko niesmak - stwierdza dyr. Kowa
lewski.

Od lewej: Jerzy Woźniakowski z raciborskimi działaczami Forum:
Cezariuszem Magottem i Henrykiem Kretkiem
osób. Ta władza z pierwszych stron
gazet stanie się dla nas bardziej do
stępna - dodał Cezariusz Magott.
Swoim działaczom Forum zapew
nia szybki dostęp do praktycznych in
formacji, w tym do planów legislacyj
nych rządu. Stwarza możliwość kon
sultacji zamierzeń ze specjalistami. W
przyszłości zaoferuje szkolenia, które
przygotują polskich przedsiębiorców
do integracji z Unią Europejską, oraz
udział w misjach gospodarczych do in
nych państw. Zgodnie z programem

Unii Wolności działacze Forum opo
wiadają się za przyśpieszeniem prywa
tyzacji, uproszczeniem systemu podat
kowego wraz z obniżeniem skali po
datkowej oraz partnerskim traktowa
niem przedsiębiorcy w urzędach skar
bowych. Chcą też współdziałać z sa
morządami gospodarczymi, uczestni
czyć w opracowaniu koncepcji rozwo
ju gospodarczego i kreowaniu nowych
miejsc pracy.
(waw)

RYDUŁTOWY
Niedobór w ubiegłorocznych dochodach miasta spowodowany został
między innymi przez zaległości w opłatach od Rybnickiej Spółki Węglo
wej S.A.

Górniczy deficyt
Głosowanie nad absolutorium dla
poprzedniego Zarządu poprzedzone
zostało dosyć szczegółowym spra
wozdaniem skarbnika miasta z dzia
łalności finansowej w 1998 roku.
Były burmistrz Zbigniew Seeman
przysłuchiwał się debacie już jedynie
jako radny.
Dochody Rydułtów w ubiegłym
roku planowano na ponad 24 miliony
złotych, wykonano niewiele ponad 23
miliony złotych. Po stronie wydat
ków planowano 25 milionów, a wy
konano 23,4 min złotych. Szczegóło
wa analiza kolejnych pozycji docho
dów przedstawiona przez skarbnika
miasta prowadzi do wniosku, że
większość z nich została wykonana w
100 procentach. Największy wpływ
na deficyt w planowanych dochodach
miała kondycja finansowa Rybnickiej
Spółki Węglowej S.A.
Zaległości spółki w podatku od
nieruchomości oraz opłacie eksplo
atacyjnej spowodowały niewykona
nie planu dochodów na kwoty: 925
tys. i 666 tys złotych. Mniejsze od
planowanych były również wpływy z
opłaty skarbowej, podatku od spad
ków i darowizn, wpływy z karty po
datkowej ora? dotacje na dodatki
mieszkaniowe. Cały ubiegłoroczny
deficyt wpływów wyniósł 1,8 min
złotych. Kopalniane zaległości to 88
procent złotych.
W ponad 100 procentach wykona
no dochody z podatku od osób fi
zycznych. Plan przekroczono o ponad
200 tys. złotych. Jak stwierdził skarb
nik miasta, jest to pierwsza tego typu
sytuacja od trzech lat.
Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wy
datki, to zostały one wykonane poni
żej planu. Ograniczenia wymuszały

niższe dochody oraz przeciągające się
podpisanie umowy z rządem RP w
sprawie likwidacji skutków powodzi.
Doprowadziło to do opóźnień w nie
których przetargach, co w konse
kwencji spowodowało niewykonanie
wszystkich planowanych zadań inwe
stycyjnych.
Choć radni udzielili poprzednie
mu Zarządowi Miasta absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego bu
dżetu. przewodniczący Rady Miasta
oświadczył, że nie przyzna poprzed
niemu burmistrzowi Zbigniewowi
Seemanowi nagrody. Szef Rady nie
chciał wytłumaczyć jakie są powody
jego decyzji.
mas

Izoling - masa do przykrywania
odpadów komunalnych, stanowiąca
jednocześnie uniwersalny materiał re
kultywacyjny służący do rewitalizacji
szlamowisk, zdobyła I miejsce w
konkursie „Czyściej i taniej” zorgani
zowanym w trakcie X Międzynarodo
wych Targów Ekologicznych INTERECO ’99 w Katowicach. Właścicie
lem praw do patentu jest bytomska
spółka Ekofol II.
Jedynym dysponentem patentu i
jednocześnie producentem Izolingu
jest raciborski Zakład Usług i Higie
ny Komunalnej.
O Izolingu już kilka razy pisaliśmy
na łamach „NR”. Przypomnijmy, że
jest to mieszanka: rozdrobnionej ma
kulatury, tkanin i włóknin naturalnych
i sztucznych, wody, środków dezynfe
kujących i adsorpcyjnych. Do jego
produkcji używa się materiałów odpa
dowych. Po wysianiu rośnie na nim
trawa lub sadzonki roślin. Dzięki temu
może być wykorzystywany jako mate
riał glebotwórczy służący rekultywacji
wysypisk śmieci, nieużytków skali
stych, piaszczysto-żwirowych, szla
mów, gliniastych stromizm, terenów
poprzemysłowych, głównie hałd oraz
nieużytków
gliniasto-podmokłych.
Największą zaletą masy rekultywacyj
nej Izoling jest, że (...) jawi się jako
niezwykle uniwersalny - o wszech
stronnym zastosowaniu materiał (...)
pozwalający na niezwykle szybkie za
zielenienie i przywrócenie środowisku
naturalnemu ogromnych wręcz ilości
terenów dotąd nieużytecznych (...)
Daje też szansę na szybkie i niezwykle
tanie założenie trawnika na działce
przed domem i w miejscach o dziwnym
ukształtowaniu a dotychczas szpecą
cych otoczenie np. na rumowiskach
pobudowlanych. Jest tu zysk nie tylko
estetyczny, ekologiczny ale bardzo wy
mierny ekonomicznie - czytamy w pro
spekcie informacyjnym.
W raciborskim ZUiHK, który jako
jedyny w kraju posiada urządzenie
potrzebne do wyrobu Izolingu, wy
produkowano już doświadczalną par
tię tej masy. Wysypano ją na małym
poletku w bazie przy ul. Adamczyka.
Teraz rośnie na nim trawa. Otrzyma
my prawdopodobnie zlecenie wypro
dukowania dużej partii Izolingu, któ
ra posłuży do zrekultywowania około
10 arów zdegradowanego terenu mówi Krzysztof Kowalewski, dyrek
tor ZUiHK. Na potrzeby tego zamó
wienia 24 i 25 maja w blokach prze
prowadzona zostanie zbiórka maku
latury. Prosi się mieszkańców, by
przygotowali na te dni powiązane
paczki. 15 czerwca ZUiHK przepro
wadzi natomiast zbiórkę szmat.
(waw)

W dniu 10 czerwca 1999 r. w sali konferencyjnej HOTELU „POLONIA"
w Raciborzu odbędzie się seminarium organizowane
w ramach projektu „FIRMA 2000".

„ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W OPARCIU
0 WYDAJNOŚĆ PRACY ORAZ OCENA WYDAJNOŚCI"
WSPÓŁPRACA PRACOWNIKA Z PRACODAWCĄ

TWOIM KLUCZEM DO SUKCESU
Seminarium poświęcone jest zarzgdzaniu personelem poprzez ocenę
ich wydajności. Uczestnicząc w nim poznasz praktyczne wskazówki
do natychmiastowego zastosowania, które przekaże Ci doświadczona
amerykańska ekspert Kit Brooks. Seminarium nasze - to również okazja do
zwarcia nowych, wartościowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń.
Bliższych informacji udziela Bartłomiej Śliwiński Ó04-413-570.

ZESPÓL DORADCZY DR R. KUSZLEYKO
KONSULTANT PHARE N° POL-20190
OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH
RZĄDOWEGO PROGRAMU USA „FIRMA 2000" ~

Lipowo 8 m.8,44-102 Gliwice; (032) 31 17 83,090 30 02 79
fax (032) 279 12 83; e-mail: drlc@zespol.gliwice.pl

Zarząd Zakładów Elektrod Wę
glowych S.A. odrzucił wniosek SGL
Carbon AG o przeprowadzenie, na
najbliższym walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy, głosowania oddziel
nymi grupami przy wyborach człon
ków rady nadzorczej spółki. Zgod
nie z kodeksem handlowym wniosek
o głosowanie oddzielnymi grupami
może złożyć akcjonariusz posiadają
cy co najmniej 20 proc, akcji. SGL
Carbon ma 9,6 proc, akcji.
Bank Austria Creditanstalt Poland S.A. posiada 1,98 proc, kapita
łu akcyjnego i tyleż głosów na WZA
ZEW S.A.

*■ Zarząd Miasta Raciborza przesłał
do rąk radnych projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat za
znakowanie zwierząt i wystawienie
świadectw miejsca pochodzenia. Za
proponowano stawkę za oznakowa
nie w kwocie 3,5 zł, za wystawienie
świadectwa miejsca pochodzenia 2
zł.
*■ Dziennik „Rzeczpospolita” ogło
sił własną listę 500 największych
polskich przedsiębiorstw za 1998 r.
O miejscu decydowały przychody z
całokształtu działalności. Wśród gi
gantów polskiej gospodarki znalazły
się, tradycyjnie, dwie firmy racibor
skie: RAFAKO S.A. i Zakłady Elek
trod Węglowych S.A. Kolejność
przedstawia się następująco (w na
wiasie przychody z całokształtu
dział.): 1. Polskie Sieci Elektroener
getyczne S.A. (13,48 mld zł), 2. Pe
trochemia Płock S.A. (12,61 mld zł),
3. Telekomunikacja Polska S.A.
(10,61 mld zł), 4. PKO BP Warsza
wa (9,36 mld zł), 5. Grupa Pekao
S.A. Warszawa (7,9 mld zł), 6. Deawoo FSO Motor Sp. z o.o. (7,38
mld zl), 7. Fiat Auto Poland S.A.
Bielsko-Biała (7,19 mld zł), 8. PZU
S.A. Warszawa (6,79 mld zł), 9.
CPN S.A. (6,53 mld zł), 10. Makro
Cash and Carry (5,48 mld zł), (...),
170. RAFAKO S.A. (427,8 min zl),
(...), 308. ZEW S.A. (213,8 min zł).
•• 10 maja wicestarosta raciborski
Marek Bugdol uczestniczył, w Kato
wicach, w uroczystości wręczenia
Śląskiej Nagrody Jakości.
•• Raciborskie Towarzystwo Bu
downictwa Społecznego Sp. z o.o.
(RTBS) ogłosiło przetarg na wyko
nanie robót budowlanych mających
na celu adaptację byłych hoteli
ZOZ-u przy ul. Głubczyckiej na
mieszkania. Wykonawca ma być
wyłoniony do końca maja. RTBS
prowadzi pracę za środki z budżetu
gminy (wniosła aportem nierucho
mość, sfinansowała wykonanie do
kumentacji) i taniego, preferencyjne
go kredytu z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego (70 proc, kosztów
budowy).

»■ 11 maja przy ul. Bosackiej
otwarto drugi już w Raciborzu sklep
dyskontowy PLUSA.
* 10 maja w Raciborskim Domu
Kultury odbyło się spotkanie z mini
ster Teresą Kamińską odpowiedzial
ną w rządzie za reformę ubezpieczeń
społecznych.
Na stan Wydziału Geodezji i Go
spodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta ,w Raciborzu przekazano nie
ruchomość przy ul. Parkowej (były
basen). Dotychczas zarządzał nim
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jednost
ce tej brakowało jednak środków na
zabezpieczenie niszczejącego obiek
tu. Lada dzień odbędzie się drugi
przetarg na jego sprzedaż.. Pierwszy
nie przyniósł efektu. Nie było chęt
nych na jego kupno. Zdaniem wice
prezydenta Adama Hajduka nieru
chomość zostanie sprzedana w dro
dze negocjacji. W tym tygodniu w
ratuszu gościł przedstawiciel nie
mieckiej firmy pośredniczącej w
sprzedaży nieruchomości. Rozma
wiano m.in. o basenach przy ul. Par
kowej. Władze miasta dopuszczają
w tym miejscu budowę obiektów
usługowo-handlowo-rekreacyjnych.

Od M maja na parkiet warszaw
skiej Giełdy Papierów Wartościo
wych zostanie wprowadzonych oko
ło 3,5 min akcji serii A.
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Pietrowice Wielkie
□ Zarząd otrzymał od Rady Gmi
ny absolutorium z wykonania bu
dżetu za ubiegły rok. Dochody wy
niosły 8,31 min zł i były o 16,83
proc, większe od planowanych
(7,11 min zł). Gmina wydała 9,06
min zł - o 15,92 proc, więcej niż
zakładano w uchwale budżetowej.
W ciągu roku zmieniano ją pięć
razy.

WODZISŁAW

WODZISŁAW

„Prehistoria i rzeczywistość” - to tytuł wystawy Mariana Nowotnego i Ryszarda Trybulskiego, którą oglądać
można w wodzisławskim Muzeum.

„Maska 99” czyli Wiosenne
Konfrontacje Artystyczne odbędą
się 14 maja.

Kopalniane inspiracje
Obrazy autorstwa Marina Nowot
nego, artysty amatora z Rydułtów,
wodzisławskie Muzeum gości już nie
po raz pierwszy. W ubiegłym rok
miał on swoją indywidualną ekspozy
cję, brał również udział w wystawach
zbiorowych. Nowotny urodził się w
Niewiadomiu koło Rybnika. Praco
wał w kopalniach „Rydułtowy” i
„Zofiówka”. Obecnie przebywa na

□ Regionalna Izba Obrachunko
wa z Katowic wydała opinię o
zgodności z prawem uchwały bu
dżetowej ną.ten rok.

□ Rada Gminy zdecydowała o li
kwidacji zakładu budżetowego
„Komunalka”. Brakowało środków
na jego utrzymanie. W ciągu
trzech miesięcy władze samorzą
dowe zdecydują o nowej formie
organizacyjnej.
□ Rada Gminy przyjęła pakiet
uchwał oświatowych. Utworzono
cztery 6-klasowe szkoły podstawo
we w: Pietrowicach, Samborowicach, Pawłowie i Krowiarkach. 3klasowe szkoły będą funkcjonować
w Makowie i Cyprzanowie. Od
września rozpocznie działalność
jedno gimnazjum w Pietrowicach
Wielkich z filiami w: Pawłowie,
Krowiarkach i Cyprzanowie. Rada
przyjęła również statut tej placówki.

□ Pod kierunkiem Komisji Ekolo
gii przy Radzie Gminy mieszkańcy
gminy oraz młodzież tutejszych
szkół dokonała nasadzeń 4,3 tys.
sztuk krzewów oraz drzewek li
ściastych i iglastych. Zagospodaro
wano tereny przy drogach polnych,
nieużytki rolne, skwery i tereny
szkolne. Mieszkańcy za darmo do
stali sadzonki do nasadzeń przydo
mowych.

□ Komisja Ekologii przy Radzie
Gminy dokonała przeglądu 11 so
łectw pod kątem czystości i estety
ki z uwzględnieniem problemu
dzikich wysypisk śmieci. W opra
cowaniu jest program likwidacji
stwierdzonych nieprawidłowości.
Komisja chce również opracować
długofalowy plan zadrzewiania te
renu.
□ Gminne Koło Pszczelarzy zrze
sza obecnie około 20 członków. Na
terenie gminy znajduje się około
250 rodzin pszczelich.

Krzyżanowice
□ Rada Gminy udzieliła Zarządo
wi absolutorium z wykonania bu
dżetu za ubiegły rok.
□ 70 tys. zł radni przeznaczyli na
częściowe pokrycie kosztów budo
wy chodnika przy ul. Zamkowej w
Tworkowie.
□ 6,1 tys. zł przeznaczono na wy
mianę okien w remizie OSP w
Krzyżanowicach i wykonanie co
kołu pod zabytkowy wóz strażacki
w OSP Tworków.
□ 30 tys. zł będzie kosztować wy
konanie dokumentacji na budowę
sali gimnastycznej dla SP Zabełków.
□ Parafia w Bieńkowicach otrzy
ma urządzenie chłodnicze do domu
pogrzebowego.
□ Rada Gminy przyjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządza
nia studium uwarunkowań i kierun
ków zagospodarowania przestrzen
nego Krzyżanowic.

□ 1,50 zł będzie kosztowało ozna
kowanie jednego zwierzęcia a 1 zł
wydanie świadectwa pochodzenia ustalili krzyżanowiccy radni. Inka
sentowi opłat będzie przysługiwać
30 proc, prowizji.
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rencie, jest członkiem grupy artystów
amatorów „Konar” i współzałożycie
lem grupy „Sokół” działającej przy
KWK „Manifest Licowy”. Prace No
wotnego prezentowane były na wielu
wystawach w kraju i zagranicą m.in.
w Niemczech, Bułgarii, Francji oraz
Rosji. Obrazy te mogli podziwiać na
wet Chińczycy, bowiem w 1985 roku
były częścią „Wystawy Sztuk Pięk
nych Polskich Górników” zorganizo
wanej w chińskim Pałacu Sztuk Pięk
nych w Pekinie. Z ostatnich sukce
sów Mariana Nowotnego warto wy

mienić zdobytą w 1997 roku I nagro
dę w „XXXIV ogólnopolskim kon
kursie amatorskiej twórczości arty
stycznej” oraz I nagrodę w „V ogól
nopolskim konkursie im. Van Goga”.
Jak sam powiedział, maluje od za
wsze. Temat swoich obrazów znalazł
w kopalnianych chodnikach. Fascy
nuje go prehistoria, czego wyrazem
jest zbiór odcisków fauny i flory w
skałach kopalnych. Marian Nowotny
wszystkie swoje obrazy opatruje jed
nym tytułem „Zanim Powstał Wę
giel”. Prace te są nad wyraz charakte
rystyczne, bardzo kolorowe wyobra
żenia prehistorycznej przyrody są
przeciwieństwem tego co z nich dziś
pozostało, czyli czarnych skamielin,
które znaleźć można w ciemnych
górniczych chodnikach.
Drugim elementem wystawy zaty
tułowanej „Prehistoria i rzeczywi
stość” są rzeźby Ryszarda Trybulskie
go. Artysta urodził się w miejscowości
Denesowo w powiecie tarnopolskim.
Ukończył Technikum Żeglugi Śródlą
dowej, przez wiele lat pracował w Ko
palni Węgla Kamiennego „Moszczeni
ca”. Obecnie przebywa na emeryturze.
W 1972 roku uczęszczał na zajęcia
Ogniska Plastycznego w Rydułtowach
pod kierunkiem Jana Konarzewskiego.
W konkursie plastycznym zorganizo
wanym z okazji XV Dni Wodzisławia
zdobył wyróżnienie w dziedzinie rzeź
by. Po kilku latach twórczej ciszy, w
ubiegłym roku zdobył pierwszą nagro
dę w konkursie z okazji XXIX Dni
Wodzisławia.
Ulubionym materiałem rzeźbiar
skim dla Ryszarda Trybulskiego jest
węgiel, choć w Muzeum można rów
nież spotkać prace wykonane w
drewnie. Najczęściej poruszanym te
matem są ludzie. Na wystawie oglą
dać można kilka interesujących po-

ZARZĄD MIASTA
Kuźnia Raciborska
ogłasza
l-szy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzier
żawę i zagospodarowanie Ośrodka Wodno-Rekreacyjnego
położonego w Kuźni Raciborskiej - nieruchomość oznaczo
na w ewidencji gruntów dz.Nr 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
k. m. 5 o ogólnej pow. 3,5838.

Czas trwania umowy - trzy lata.

Cena wywoławcza, płatnego co miesiąc w okresie sezonu let
niego, na podstawie faktur, czynszu dzierżawnego to 736 zł +
22% VAT.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20.05.99 r.
o godzinie 10.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni
Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.
Zainteresowani dzierżawieniem przedmiotowego obiektu winni
złożyć do dnia 17.05.1999 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Przetarg - Ośrodek wodno-Rekreacyjny”, OFERTY zawierające:
l. Imię i nazwisko, adres oferenta lub siedzibę osoby,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem
przetargu,
4. Oferowaną cenę wywoławczą,
5. Dowód wpłaty wadium.

Wadium w wysokości 10% rocznego czynszu dzierżawionego tj.
kwotę 73,60 zł należy wpłacać do dnia 20.05.99 r. do godz. 9.00
w kasie Urzędu Miasta ul.Słowackiego 4, bądź przelewem na
konto Urzędu BS Racibórz o/ Kuźnia Raciborska 1930110384751032-299-3600-12.
Wadium przepada na rzecz Urzędu, jeżeli żaden z uczestników
nie zaoferuje ceny, równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wy
brane, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostanie za
chowane na poczet ceny.
Urząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez po
dania przyczyny.
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Zanim powstał węgiel
piersi. Niestety największe prace
rzeźbiarza uwidocznione są jedynie
na fotografiach. Z racji ich gabarytów
i plenerowego charakteru nie można
pokazać ich w Muzeum. Do takich
prac należą m.in. rzeźby zatytułowa
ne „Rodzina” i „Figura św. Barbary”,
które stoją na terenie KWK „Mosz
czenica”. Ryszard Trybulski jest rów
nież autorem popiersi patronów wo
dzisławskich i rybnickich szkół m.in.
Stanisława Moniuszki, Tadeusza Ko
ściuszki, Leona Kruczkowskiego i
Wojciecha Korfanego.
Wystawa rzeźby i malarstwa po
trwa do 23 maja. Kolejna ekspozycja
przedstawi prace laureatów tegorocz
nego konkursu „Wodzisław w foto
grafii o malarstwie”.

tekst i zdjęcia M. Kasprzyk

NĘDZA

Diety
na nowo
Tutejsi radni uregulowali sprawy
pobierania diet. Ustalili, że przewodni
czący otrzyma miesięcznie 105 proc,
najniższego wynagrodzenia w kraju
(ok. 546 zł), zaś jego zastępca 50 proc,
tegoż wynagrodzenia (260 zł). 90
proc, najniższej krajowej płacy będzie
przysługiwać nieetatowym członkom
Zarządu Gminy (468 zł). Rada uznała,
że dieta członków Zarządu powinna
być pomniejsza w razie ich nieuspra
wiedliwionej nieobecności na posie
dzeniach. Zgodnie z uchwałą każdora
zowo zostanie uszczuplona o 15 proc.
(78 zł). Stosunkowo skromnie Wyna
grodzeni zostaną radni. Otrzymają 10
proc, minimalnej płacy (52 zł). Na 78
zł może liczyć szef komisji Rady.
Wszystkie diety wypłacone zostaną
przez 11 miesięcy. W jednym letnim
miesiącu przewodniczący zafunduje
radnym urlop. Członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych otrzymają 60 zł a jej
szef 100 zł miesięcznie.
(waw)

SPROSTOWANIE
W „Nowinach Raciborskich” w
dniu 21 kwietnia 1999 r., w artykule
pt. „Halowy pat” pojawiła się nieści
sła informacja dotycząca prowadzo
nego po powodzi remontu hali spor
towej, położonej przy ul. Łąkowej, a
stanowiącej obecnie własność Przed
siębiorstwa Gospodarki Lokalami
„DOM” Sp. z o.o.. W w/w artykule
dziennikarz stwierdza autorytatyw
nie, iż przedmiotowy remont wyko
nany został nieprawidłowo, przez co
hala nie spełnia warunków przeciw
pożarowych. Pragnę poinformować,
że przeprowadzony remont hali spor
towej miał charakter odtworzeniowy,
czyli przywrócenia jej substancji do

Wielki
przegląd
Miejski Ośrodek Kultury „Cen
trum” przygotowuje się do kolejnej
dużej imprezy artystycznej. Niedaw
no swoje talenty aktorskie, podczas
Festiwalu Kultury Przedszkolnej pre
zentowały przedszkolaki, tym razem
rzecz dotyczyć będzie uczniów Szkół
Podstawowych. Podczas Wiosennych
Konfrontacji Artystycznych wystąpią
amatorskie zespoły działające przy
szkołach podstawowych.
Zainteresowanie jakie wzbudził
pomysł zorganizowania przeglądu
przeszło oczekiwania samych organi
zatorów. Chęć udziału zgłosiło w su
mie ponad 20 grup artystycznych. Z
tej przyczyny impreza potrwa dwa
dni, a nie jak wcześniej przewidywa
no jeden. Uczniowie będą występo
wać w trzech kategoriach: grupy te
atralne, zespoły parateatralne i kaba
rety, zespoły instrumentalno - wokal
ne oraz zespoły taneczne.
Jest to pierwsza tego typu impreza
organizowana w Wodzisławiu - mówi
Anna Koczy, wicedyrektor MOK
„Centrum". W poprzednich latach or
ganizowane były przeglądy szkolne
na szczeblu rejonowym. Najlepsi
przechodzili do eliminacji wojewódz
kich. Niestety w tym roku zaniechano
organizacji takiej imprezy, dlatego
postanowiliśmy zrobić coś podobne
go na szczeblu miejskim. Przegląd
ten pozwoli nam, jak również Wydzia
łowi Edukacji zorientować się co w
wodzisławskich podstawówkach dzie
je się po godzinach lekcyjnych. Jaki
poziom prezentują te grupy - dodaje.
Prawdopodobnie przegląd nie za
kończy się przyznaniem nagród, jed
nak najlepsze, zdaniem komisji, ze
społy wystąpią podczas tegorocznych
Dni Wodzisławia. Po przeglądzie bę
dziemy chcieli również zorganizować
fachową pomoc metodyczną dla in
struktorów tych zespołów. Poradzimy
nauczycielom jakich błędów unikać
na przyszłość lub też w jakim kierun
ku artystycznym rozwijać młodzież mówi Anna Koczy.
Max

NĘDZA

Wybory
Czterech kandydatów będzie się
zmagać o mandat w Radzie Gminy
Szymocic. Miejsce w Radzie wakuje
po śmierci radnego Henryka Mucka.
26 marca radni stwierdzili wygaśnięcie
jego mandatu. Trzy dni wcześniej wo
jewoda śląski zarządził nowe wybory.
Do 30 kwietnia zgłaszano Gminnej
Komisji Wyborczej listy kandydatów.
Swoje kandydatury zgłosili Wiesław
Breitkopf (DFK, 47 lat), Piotr German
(43 1.), Jan Syc (57 1., Komitet Wybor
czy Strażaków Sołectwa Szymocice) i
Helga Kycia-Szczurek (39 L). Głoso
wanie odbędzie się 30 maja w godz.
od 6.00 do 20.00.
(waw)

stanu sprzed powodzi w lipcu 1997 r.
Ponadto roboty remontowo-budowla
ne wykonane zostały zgodnie z opra
cowaną, przez Architektoniczną Pra
cownię Projektową „Inwestprojekt” z
Raciborza, dokumentacją techniczną.
Powyższa dokumentacja uzyskała po
zytywną opinię rzeczoznawcy ds. za
bezpieczeń przeciwpożarowych. Pod
kreślić należy również, że z uwagi na
ograniczone środki finansowe pocho
dzące z dotacji UKFiT w Warszawie,
przeprowadzony remont obejmował
jedynie branżę budowlaną.
Wiceprezes Zarządu
F.K. RAFAKO S.A., Przewodniczący
Rady Nadzorczej PGL „DOM”
Sp. z o.o. Antoni Szendzielorz

4 maja w Pognębieniu odbyła się tradycyjna procesja z okazji Święta
Gradowego.

Wierni tradycji
Święto to jest obchodzone od
18^7 roku, kiedy to, jak głosi prze
kaz, na wieś i okolice aż po Pszów,

Gorzyce

gdzie sami, bez udziału księdza, roz
poczynają litanię do Wszystkich
Świętych. Najmłodsi chłopcy zabie-

□ Z okazji obchodów jubileuszu
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w
Domu Pomocy Społecznej w Go
rzycach koncertował chór im. Sta
nisława Moniuszki z Czyżowic.
□ 9 maja w Wiejskim Domu Kul
tury w Czyżowicach przygotowano
dla miłośników muzyki gitarowej
nie lada gratkę. Wystąpił duet gita
rowy „Modran”, a w nim Katarina
i Franciszek Wieczorkowie.

Rzucanie jajkami to dla chłopców wspaniała zabawa

z pokolenia na pokolenie. Następny
krzyż, przy którym się zatrzymujemy,
znajduje się przy ul. Wiejskiej. Po
drodze do procesji dołączają kolejne
osoby. Kierujemy się w stronę pól, w
kierunku lasu Krześnioki. Przez cały

gonią się po łące. Dziewczęta w tym
czasie zbierają polne kwiaty, z któ
rych kobiety uplotą wieniec na krzyż
niesiony w procesji, ff obchodach
Święta Gradowego biorę udział od
dziecka - mówi Waldemar Burdzik.

Uczestnicy procesji idą ukwieconymi o tej porze roku łąkami
spadł 13 czerwca grad wielkości ku
rzych jaj. niszcząc zasiewy, zabijając
pasące się na łąkach bydło i owce.
Od tego pamiętnego roku ludność

□ 15 maja w kościele Matki Bo
skiej Fatimskiej w Turzy odbędzie
się koncert w ramach II Festiwalu
Pieśni Maryjnej. Najlepsze chóry
wystąpią dzień później w Kościele
św. Herberta w Wodzisławiu.

rają krzyż, po czym formuje się pro
cesja - na przedzie idą dzieci, następ
nie mężczyźni, a po nich kobiety.
Zdąża ona najpierw do przyozdobio-

Dziewczęta zbierają polne kwiaty na wieniec
czas śpiewane są pieśni maryjne. Po
goda dopisuje, jest ciepło i słonecz
nie, dlatego w tym roku wyjątkowo
dużo parafian bierze udział w proce
sji. Po dojściu do łąk zwanych Ru-

wiejska, wychodząc z kościoła ob
chodzi przydrożne krzyże i okoliczne
łąki. W ten dzień rolnicy nie wycho
dzą do pracy w polu. Procesja ma

□ W ubiegłym roku na terenie
gminy Gorzyce Straż Pożarna inter
weniowała aż 74 razy. W porówna
niu z rokiem 1997 nastąpił wzrost
ilości zdarzeń o 10. Na terenie gmin
powiatu wodzisławskiego funkcjo
nują obecnie 33 jednostki Ochotni
czej Straży Pożarnej, aż 11 z nich
należy do Krajowego Systemu Ra
towniczo-Gaśniczego.

Pamiętam. ż kiedyś szło o wiele więcej
ludzi. Niesiono, prócz krzyża, figurę
Chrystusa Zmartwychwstałego. Teraz
tradycja ta stopniowo zanika. Wkrótce
trzeba wracać, gdyż o godz. 18.00 w

□ 11 maja w Urzędzie Gminy Go
rzyce rozstrzygnięto przetarg na
odbudowę chodnika wraz z kanali
zacją deszczową w Olzie przy uli
cy Dworcowej. Chodnik zniszczo
ny został przez powódź w 1997
roku. Inwestycja ta jest po części
finansowana- ze środków Banku
Światowego, przekazanych na li
kwidację zniszczeń dokonanych
przez wodę.
□ Jednym w najważniejszych
punktów obrad kwietniowej sesji
Rady Gminy było sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok ubiegły
oraz głosowanie nad udzieleniem
absolutorium Zarządowi Miasta za
wykonanie budżetu.
□ Podczas posiedzenia radni wy
słuchali sprawozdań z działalności
gminnych jednostek budżetowych
czyli: Gminnego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych, Gminne
go Ośrodka Kultury oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej.

nego kwiatami krzyża przy ul. Lipo
wej, ufundowanego przez rodzinę
von Baildon. Odmawiane są tam spe
cjalne modlitwy, którym przewodni-

□ Jan Skrzypiec, przedstawiciel
gminy Gorzyce w Radzie Nadzor
czej SPZOZ-u w Wodzisławiu Ślą
skim przedstawił radnym informa
cję na temat jej działalności.

□ Kolejna sesja Rady Gminy pla
nowana jest na czerwiec.

Kobiety plotą z kwiatów wieniec na krzyż
dawca jej uczestnicy zatrzymują się,
żeby odpocząć. Siadają na trawie.
Jest czas na pogawędkę i posiłek, ale
na tę chwilę czekają przede wszyst
kim dzieci. Wyjmują ugotowane na

charakter dziękczynno-błagalny.
4 maja o godz. 15.00 przed pogrzebieńskim kościołem zbiera się
grupka parafian. Wchodzą do środka,

kościele będzie odprawiana msza św.
Procesja idzie drogą wiodącą do krzy
ża przy ul. Lubomskiej, następnie do
kapliczki św. Błażeja za klasztorem.
Ostatnim miejscem, gdzie się zatrzy-

czy, jak co roku, jedna ze starszych
mieszkanek wsi - Łucja Gorywoda.
Wszystkie znajdują się w zeszycie o
pożółkłych kartkach, przekazywanym

Procesji towarzyszy nastrój zadumy i modlitewnego skupienia

Wygrywa ten, którego jajko jak najdłużej się nie stłucze

twardo jajka, symbolizujące grad,
który spadł w 1877 roku. Zabawa po
lega na ich podrzucaniu i chwytaniu.
Wygrywa ten, którego jajko jak naj
dłużej się nie stłucze. Zabawie towa
rzyszy radość i entuzjazm. Chłopcy

□ Radni ustalili wysokość swoich
diet. Podstawę diety stanowi śred
nie miesięczne wynagrodzenie w
kwartale poprzedzającym, zgodnie
z obwieszczeniem prezesa GUS.
Aktualnie wynosi ona 1.500 zło
tych. Diety wypłacane są w postaci
ryczałtu miesięcznego. Przewodni
czący Rady Gminy otrzymywał bę
dzie 70 procent podstawy. ZastępcaYrzewodniczącego Rady Gminy
będzie dostawał 24 procent. Prze
wodniczący Komisji Rewizyjnej
otrzyma 30 procent podstawy. Śzefowie pozostałych komisji będą
brać 24 procent. Zastępcy Prze
wodniczących Komisji Rady Gmi
ny dostaną 20 procent podstawy
miesięcznie. Członkowie Zarządu
Gminy będą wynagradzani kwotą
w wysokości 50 procent podstawy.
Radni oraz członkowie Komisji nie
będący radnymi otrzymają diety
każdorazowo za udział w sesji
Rady Gminy i posiedzeniu Komisji
Rady w wysokości 6 procent pod
stawy.

Marklowice

muje jest- krzyż ufundowany na pa
miątkę gradobicia. Podobna procesja
zdąża do Pogrzebienia z Kornowaca,
aby wspólnie uczestniczyć we mszy
św. i nabożeństwie majowym.

Tekst i zdjęcia Ewa Halewska

t

□ 12 maja z inicjatywy wójtów
gmin Marklowice i Bojszowy po
wstanie Stowarzyszenie Gmin
Górniczych. Spotkanie założyciel
skie zorganizowane zostanie w Żo
rach.
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Marcin Kopiec na tropie króla
c&MMVnte&/, dnia/11 ma]a/
ffćjaók&U/ Wiadomość ca da
ilości iestau/iacgi/ i szgnkaumi im
cKacilo'vzu puisliąą u/izędo-uia a
tyła, żc ticzlo/ ich nic uignasi/ 203
tg2ka 8 9, tak ŻC' przeciętnie p/tagpada ^edna oberża na 259 dusz.
‘^ieraatnictiuo/ noioa aUnartegei semuiazącurb naucżycieŁskcega
tv <Kacihorzu obejmie, jak słychać,
poufiatouiy inspektor szkolny/ dt.
(~łłippel/ Z/ bczema wkhuisack' ^a/chodnich.
'/ladzuiyczaj/ liczne guimadg
loychodźcóut , pa największej części
Z/ ‘Węgier i ^ł^ukoaiiny pochodzą cyck . przejeżdżają ui toku bieżą
cym przez tutejszą stacyę kolejową,
tutejszy urzędnik niemieckieya
towarzystwa żeyluąi wyprawił lm
ostatnich trzech dniach 1500 wy
chodźców , udającąch się częścią
przez ^remę da ^Yloweya ^orku,
częścią przez Kanikuig da Kana<ą (■■■)

fiwiw IV tutejszej ccąielnb
C^)ieseya podkopała w sposób ni&ostrażną kilku robotników/ ścianę
ąlwy, wskutek czcya ziemia/ się
osunęła/ i zasypała/ robotnika/ Ro
lnika; biedak/ został zabity/ na miej 
scu. i)vzech innych robotników
uszła z/ życiem,

KLąlnik Ciekawy i na obec
ne stosunki znamienny proces/ raze yrał się wczoraj/ przed tutejszym
sądem ławniczym, albo pewnie/ do 
piera pierwsza część jeyo. Sprawa,
o którą się rozchodziło była nastę 
pująca. SPrzed dwoma lały osiadł
w rłybniku/ lekarz praktyczny/ dr/,
^awozowicz/, rodem Smolak z/
^Księstwa Poznańskiego. Zja
wienie się SPolaka lekarza ue
cł\ybniku dała niebawem wielkim
i/ małym, otwartym b tajnym wro
gom imienia polskiego powód da
różnorakich domysłów. c.łLekarzam
niemieckim wolna szukać praktyki/
na c(yirnym Śląsku , choć pocho
dzą cł3óą wie skąd, nikt w tern nie
widzi nic zdrożnego, gdy się jednak/
zjawi/ żkolah, to już z> góry napoty 
ka na domysł, że/ poza praktyką le
karską zamierza uprawiać „wiel
kopolską agitacyą . ^a uprzedze 
nie spotkało także/ pana dra. ^)aworowicza. (...)

Bramy wjazdowe są dziś jeszcze
zamknięter-Żadna wiadomość o pol
skim klasztorze i naszym królu poza
progi na świat się nie dostała. Na
próżno pukaliśmy do komnat wieko
wej biblioteki, która ma być zamknię
tą od czasów kasacji opactwa. Strze
że jej Anglik o charakterystycznym
zimnym wyglądzie, lecz czy to mąż
nauki - nie wiadomo - napisał Marcin
Kopiec o swej wizycie w klasztorze
cysterskim w Rudach. Zajmował się
wówczas poszukiwaniem materiałów
do swej książki „Król Sobieski na
Śląsku w kościołach w drodze na
Wiedeń" wydanej w 1909 r. w War
szawie i 1920 r. w Mikołowie. Kim
był? Przede wszystkim raciborzaninem urodzonym w listopadzie 1843 r.
w Starej Wsi (zmarł w 1919 r.), ab
solwentem raciborskiego KrólewskoEwangelickiego Gimnazjum. Dziś to
jedna z najbardziej zapomnianych
postaci śląskich. Uczestniczył w po
wstaniu styczniowym. Inżynier po
studiach w Berlinie, ale i pisarz ludo
wy, bibliofil, amator historyk, etno
graf, archeolog, społecznik oraz pol
ski działacz narodowy - tyle można o
nim przeczytać w nielicznym notkach
biograficznych, choć obracał się w
znakomitych kręgach. Znał osobiście
Henryka Sienkiewicza, Józefa Weys
senhoffa, Adolfa Dygasińskiego i Ta
deusza Korzona. Przez wiele lat był
wiceprezesem Archikonffatemi Lite
rackiej w Warszawie. Współpracował
z Karolem Miarką, Józefem Rostkiem i „Nowinami Raciborskimi”.
Był członkiem honorowym Towarzy
stwa Akademików Górnoślązaków
we Wrocławiu.

KRÓLA SIĘ STRACHALI

pamiątkę tego wydarzenia trzy lipy i
dwa dęby. Tutejsza ludność aż do
dziś przekazuje informacje o tych li
pach. Sadzono je również w innych
miejscach na trasie pochodu wojsk
Sobieskiego. Rozmówca autora notki
w Gońcu Krakowskim prawdopodob
nie trochę przesadził, bo z monografii
poświęconych klasztorowi wynika, iż
przejazd polskiego monarchy przy
sporzył konwentowi sporo kosztów.
Stanisław Wasylewski w książce pt.
„Na Śląsku Opolskim " wspomina, że
król gościł w Rudach, które się go tak
bardzo strachały. Obawiając się utra
ty kosztowności, mnisi zapobiegaw
czo wywieźli je do Brzegu (złote
aparaty, solówki z dukatami [solówka-beczka do soli (G.W.)] z klasztoru
w Rudach posiano do mieszkania,
które miał w Brzegu proboszcz pa
nien czarnowąskich). Wojska Sobie
skiego, głównie husaria litewska, wy
kazały wprawdzie momentami brak
dyscypliny, ale ludność zapamiętała
króla jako dobrego władcę z niepo
kornymi sługami. Król dbał zresztą
jak mógł o dobrę imię swej armii. W
Tarnowskich Górach kazał - dla przy
kładu - powiesić czterech rabusiów.
Autor notki w Gońcu Krakowskim
pomylił się też o jeden dzień datując
przyjazd króla do Rud. Jadąc od stro
ny Gliwic monarcha zawitał do wio
ski 23 sierpnia. Wynika to jedno
znacznie z dziennika królewicza Ja
kuba Sobieskiego (23-go przenoco
waliśmy w Radaun [Rudy]) i diariu
sza rotmistrza Kunaszowskiego, któ
ry tak wspominał w nim wizytę w
Rudach: 23 Augusti ruszyliśmy się
spod Gliwca [Gliwice] pod Rudy
wieś, tam klasztor bardzo piękny Ber
nardyński [cysterski],

Opisywany przez Kopca Jan III
Sobieski zawitał do Rud w drodze na
odsiecz Wiednia. Wcześniej był w
Gliwicach i Tarnowskich Górach.
„Goniec Krakowski" z 1829 r. za
mieścił przekład listu anonimowego
naocznego świadka tego wydarzenia.
Pisze on, iż 22 sierpnia 1683 roku
Jego Królewska Mość przenocował w

Jak wyglądał wjazd króla? Naj
cenniejsza wzmianka o pobycie So
bieskiego w Rudach znalazła się wła
śnie we wspomnianej książce Kopca
pt „Król Sobieski na Śląsku w ko
ściołach w drodze na Wiedeń ". We
dług niej, kiedy monarcha wjechał w

GDZIE TYSIĄC RYCZY DZIAŁ

Sotoia/, dnia/ 13 maja/
^elem podniesie
nia hodowli/ koni urządza śląska
izba rolnicza w tym roku 3 targi na
źrebięta, a mianowicie/: ue piątek
2go czerwca w Kluczborku, w so
botę 3go czerwca ue <Kaciborzu/ b
we wtorek 20go czerwca 10 ^Psz
czynie.
Ponownie przypominamy, że/
miesięczne/ zebranie/ towarzystwa
^alskogómośląskiego odbędzie/ się
tym razem wyjątkowo już tu nie
dzielę dnia 74 bm. o zwykłej/ godzi 
nie. cHproszą się o liczną obecność
członków, gdyż ważna sprawa zo
stanie wytoczoną na posiedzeniu/.

cWt(^ieJi/, dnia/ 16 maja/
&

^łlacibórz/ cłla ostainiem po

siedzeniu rajców miejskich wyzna
czono m/. in. 50 marek na zapomogę
dla towarzystwa śląskich pszczela
rzy, które, dnia 30go b 31 go lipca
bz. urządza ue <Kaciborzu wystawę
pszczół b przyrządów pszczelar
skich.

ladburmistrz p/. cł3emet pod
koniec obrad na odnośne zapytanie/
oświadczył, że układy ue sprawie
przyłączenia przedmieść do ęłłacbborza są ue toku b prawdopodobnie
mieć będą lepszy skutek od po
przednich.
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Zwycięzca spod Wiednia

stochowskiej po drugiej. Król, ucie
szony widokiem młodzieży, miał
wówczas powiedzieć:
Ot, zuchy
moje, gdybym z wojny nie powrócił,
kochajcie mojego następcę, tak, jak
mnie kochacie, bo kto kocha ojca króla, kocha także i matkę - ojczyznę.
Marcin Kopiec dodał też, że chłopcy
pochodzili w większości z terenów
Rzeczypospolitej. Gdy król wjechał
do centrum Rud, zobaczył bramę
triumfalną z napisem „Bo gdzie ty
siąc ryczy dział, tam ja mężnie będę
stał". Ogromne wrażenie miały też
na nim wywrzeć ornaty cystersów
wyszywane białymi, polskimi orłami.
Ornatów tych - w momencie sekula
ryzacji - klasztor posiadał ponoć sie
demdziesiąt. Marcin Kopiec wspomi
na: Ornaty i wszelkie inne przybory
kościelne porozsyłano po ubogich pa
rafiach. Resztę zaś ornatów, z bialemi
orłami polskiemi, wraz ze stułami,
kobiercami i kapami, dla braku odpo
wiedniego miejsca, gniecie się w ma
łym przysionku przykościelnym, który
nie inaczej, jak zbiornikiem rupieci
nazwać by należało.
Sobieski jechał do Rud w berliń
skiej kolasie czyli chezie [karocy] za
przężonej
w
sześć
bułanków.
Wjeżdżając do jakiejś miejscowości prawdopodobnie także do Rud - do
siadał konia. Wyglądał niezwykle
okazale. Korespondent „Kuriera wo
jennego " z 1683 r. tak go opisał: Król
jest mężczyzną pełnej tuszy i wspa
niałej postawy a miał na sobie nie
bieski, złotem haftowany żupan, na
nim po lewej stronie, na niebieskiej
wstędze, bardzo piękną gwiazdę dia
mentów nieoszacowanej wartości.
Kontusz miał brunatny z pięknego
holenderskiego sukna, a na nim po
lewej stronie gwiazdę z samych pereł
jak wielki groch, u boku zaś gruby
złoty łańcuch robiony w ogniwa, jak
bywają u studni łańcuchy, a przy nim
miał złotą puszeczkę. Na głowie nosił
karmazynową czapkę, podszytą pięk
nymi sobolami, ale przez cały czas
siedział z odkrytą głową.

WÓZ TRIUMFALNY

23 sierpnia 1683 r. monarcha wjechał do Rud

pięknym klasztorze cystersów. Przy
był tu na zaproszenie opata. który to
warzyszył mu w drodze aż do Rud. Na
spotkanie króla wyszli wychowanko
wie cysterskiej szkoły przyklasztornej
i zaprowadzili do opactwa. Ucznio
wie ci, wśród których było wielu sy
nów polskiej szlachty, zasadzili na
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lasy opactwa rudzkiego, na drodze
pokazał się liczny zastęp młodzieży wychowanków rudzkiego zakładu na
ukowego wraz z wszystkimi zakonni
kami. Młodzieńcy powitali orszak
wielką amarantową chorągwią z wi
zerunkiem orła białego w koronie po
jednej stronie i Matki Boskiej Czę-

Zwycięzca spod Wiednia, w dro
dze powrotnej, zostawił w klasztorze
rudzkich cystersów, w podzięce za
okazaną wcześniej gościnę, królew
ski rydwan podarowany mu przez
wdzięcznych za ocalenie wiedeńczy
ków. Według innego przekazu dar
stanowił wotum dla Madonny Rudz
kiej, którą Sobieski prosił o łaski. Ry
dwan był pozłacanym wozem trium
falnym z napisem „ Currus triumphalis Joannis Sobieski Regis Polonorum". Na jego wykonanie wiedeń

czycy przekazali ponoć zawrotną
sumę 3 tysięcy dukatów. Podczas I
wojny śląskiej (1740-1742) rydwan
wywiózł z Rud pułkownik Hennig
Aleksander von Kleist z pruskiej ar
mii króla Fryderyka 1. Nie bacząc na
wartość zabytku, przerobił go następ
nie na kazalnicę i umieścił w jednym
z kościołów w Prusach Wschodnich.
Gdzie dokładnie? Do końca II wojny
światowej Currus triumphalis znaj
dowało się w małym XVIII-wiecznym drewnianym kościółku we wsi
Radacz koło Szczecinka. Jej dziedzi
cem był właśnie pułkownik von Kle
ist, później pruski generał, który: to
warzysząc Fryderykowi Wielkiemu do
Szląska. w jednym z tamecznych
klasztorów ten wóz zdobył i nie
zwłocznie go do dóbr swoich prze
słał. W Radaczu rydwan przerobiono
na ambonę i ustawiono dość orygi
nalnie nad ołtarzem. Niepotrzebne
pozłacane koła ustawiono za ołta
rzem, gdzie znajdowały się do 1806
r„ kiedy to zrabowali je żołnierze Na
poleona. W 1815 r. o ich zwrot ubie
gał się w Paryżu potomek generała
Leopolda. Przez 200 lat do tej małej
świątyni pielgrzymowali co dostoj
niejsi obywatele polscy, by pomodlić
się u stóp ołtarza i ustawionej na nim
ambony - wozie tryumfalnym wielkie
go króla. Warto dodać, że z pruskim
generałem spokrewniony jest m.in.
ceniony dramatopisarz Heinrich von
Kleist (1777-1811).
Po wojnie kościółek w Radaczu
ograbiono z wyposażenia i urządzono
w nim magazyn miejscowego PGR-u.
Dopiero niedawno odnowiono jego
wnętrze i przywrócono do kultu jako
świątynię filialną parafii w Parzęcku
pod wezwaniem św. Maksymiliana
Kolbego. Ambonę, którą zrobiono z
wozu Sobieskiego, wywieziono po
czątkowo do Szczecinka, później do
Warszawy aż w końcu przekazano ją
w tzw. wieczny depozyt do słupskie
go Muzeum. Tam znajdowała się do
1983 r. W tym roku wypożyczono ją
do Warszawy na wystawę z okazji
300-lecia Wiktorii Wiedeńskiej. For
malnie właścicielem zabytku jest Mu
zeum w Wilanowie. Niektórzy bada
cze twierdzą, że rydwan na Gómy
Śląsk nie przywiózł Sobieski, lecz
jego potomkowie. Trafił ponoć nie do
Rud, ale do Oławy - niegdyś wcho
dzącej w skład włości królewicza Ja
kuba Sobieskiego.
G. Wawoczny
Fragment przygotowywanej do druku
książki pt. „Rudy - magiczne miej
sce”.

RACIBÓRZ

RACIBÓRZ

Komunikacja w Starostwie
Urząd Miasta w Raciborzu prze
stanie prawdopodobnie świadczyć
usługi z zakresu komunikacji - wyda
wać dowody rejestracyjne i prawa
jazdy. Po reformie administracyjnej
kraju prowadzenie tych spraw spo
czywa na powiecie. 5 maja Zarząd
Miasta zdecydował o wypowiedzeniu
porozumienia zawartego z kierowni
kiem nie istniejącego już Urzędu Re
jonowego, na podstawie którego w
ratuszu funkcjonował Wydział Ko
munikacji. Ostateczna decyzja należy
jednak do Rady Miasta. Decyzja ma
zapaść w maju.
Starostwo wypowiedziało nato
miast miastu prowadzenie zasobu
geodezyjnego. Kompetencje z tego
zakresu podlegają bowiem powiato
wi. Utrzymanie zasobu dla samego
miasta (Racibórz prowadził dotych
czas dla całego obecnego powiatu)
chciałby utrzymać Zarząd. Potrzebne
jest jednak odpowiednie rozporzą
dzenie wykonawcze, które określi
warunki, jakie musi spełnić gmina
chcąca prowadzić zasób.
Obie sprawy są mocno kontrower
syjne. Władze Raciborza zarzucają
powiatowi brak dobrej woli i chęci

do rozmów. Chcą mieć zasób argu
mentując, że w ratuszu znajduje się
odpowiednia kadra, sprzęt a ponadto
od kilku lat wdrażany jest kompute
rowy system informacji o terenie
(tzw. SIT). Zdaniem starosty, powiat
musi mieć zasób geodezyjny u siebie
w związku z koniecznością uregulo
wania stanu prawnego wielu nieru
chomości przed wejściem do Unii
Europejskiej. Otrzymaliśmy ponadto
zasób z Kornowaca, który włączono
do naszego powiatu. Trudno żeby
część powiatowego zasobu była w
mieście, część u nas - dodaje. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że po
wiatowym geodetą jest były naczel
nik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta.
To za sprawą prezydenta A. Markowiaka komisja dyscyplinarna zdegra
dowała go z tego stanowiska.
Przekazanie do powiatu spraw z
zakresu komunikacji mocno skompli
kuje pracę Starostwa. W budżecie za
pisano wprawdzie na ten cel środki,
ale i tak konieczna będzie spora robo
ta organizacyjna. Starostwo musi za
kupić komputery i zatrudnić kadrę.
Zamiana nie skomplikuje życia

RACIBÓRZ-WODZISŁAW

Hexagrant ‘99
Centra Zarządzania Kryzysowego
funkcjonujące w ramach powiatu ra
ciborskiego i wodzisławskiego wzię
ły udział w ćwiczeniach Hexagrant
’99, zarządzonych przez rząd i sztab
generalny WP, a zorganizowanych na
terenie naszego województwa przez
Wojewódzki Zespół ds. Ochrony
Przeciwpożarowej i Ratownictwa w
Katowicach. Odbyły się one pod ha
słem współpracy sił zbrojnych oraz
władz administracji państwowej kra
jów środkowoeuropejskich w zwal
czaniu powodzi na szczeblu narodo-

wym i ponadnarodowym. Celem ćwi
czeń, w sytuacji symulowanego za
grożenia, było sprawdzenie procedur
współdziałania różnych służb na wy
padek klęski, doskonalenie obiegu in
formacji i funkcjonowanie admini
stracji zespolonej (wojewódzkich i
powiatowych centrów zarządzania
kryzysowego) w obliczu powodzi.
Koncepcja scenariusza ćwiczeń opar
ta jest na symulacji powodzi o dużej
skali w Europie centralnej, głównie
Czechach, Niemczech i Polsce.
(h9, (m)

WODZISŁAW
Choć brzmi to nieco niewiarygodnie, najwięcej wypadków drogowych
i kolizji zdarza się na prostych odcinkach dróg.

Ostrożnie na prostych
W ciągu roku na drogach powiatu
wodzisławskiego dochodzi do ponad
200 wypadków drogowych oraz pra
wie 700 kolizji. Tylko w ubiegłym
roku w wypadkach zginęło 14 osób, a
271 zostało rannych. Z danych Po
wiatowej Komendy Policji wynika, iż
najczęściej do wypadków dochodzi
na prostych odcinkach dróg. Powo
dem tego jest, jak nietrudno się odmyślić, nadmierna prędkość. Częste
przyczyny kłopotów na drogach to
również nieudzielcnie pierwszeństwa

przejazdu oraz nieprawidłowe wy
przedzanie.
Ponad 70 procent wypadków po
wodowanych jest przez błędy kierow
ców. Pozostałe 25 procent powodują
nieostrożni piesi. Pocieszające jest
jednak to, że pomimo ciągle rosnącej
liczby samochodów, ilość osób zabi
tych i rannych w wypadkach zmalała
w porównaniu z latami ubiegłymi.
max
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BRANICE

Pech
wędkarza
Do niecodziennego, po części ko
micznego zdarzenia doszło, 3 maja w
godzinach wieczornych, w okolicach
strażnicy w Branicach kontrolowanej
przez Śląski Oddział Straży Granicz
nej w Raciborzu. 37-letni mieszka
niec Baborowa, podczas łowienia ryb
w granicznej rzece Opawica, został
postrzelony z wiatrówki w pośladek.
Poszkodowany, który okazał funkcjo
nariuszom Straży Granicznej, dość
mocne zaczerwienie trafionego po
śladka, oświadczył, że strzał padł z
czeskiej strony. Czeska policja gra
niczna obiecała wszcząć poszukiwa
nia sprawców.
(w)

Będzie bliżej
Wodzisławska Komenda Powiato
wa Policji podjęła kroki w celu uzy
skania pomieszczeń na punkty przy
jęć dzielnicowych w najbardziej od
ległych od komendy dzielnic miasta i
powiatu. Chcemy, by mieszkańcy mię
li bieżący kontakt z dzielnicowym w
swoim rejonie - mówił Roman Wistuba szef KPP, podczas posiedzenia
Rady Powiatu. Dzielnicowi pomagają
rozwiązywać nieporozumienia i pro
blemy sąsiedzkie. Poza tym, praca
dzielnicowych daje policji ogromną
wiedzę na temat środowisk patolo
gicznych - dodał komendant.
Punkty przyjęć dzielnicowych już
funkcjonują w Połomi, Marklowi
cach, na Osiedlu „1 Maja”, policja
korzysta również pomieszczeń Rady
Dzielnicy w Kokoszycach.
mas

mieszkańcom miasta. Zamiast na ul.
Batorego będą jednak musieli jeździć
na ul. Klasztorną. Pozostawienia
spraw komunikacji w swoich urzę
dach chcą natomiast okoliczne gmi
ny. Dojazd ich mieszkańców do Raci
borza byłby już znacznym utrudnie
niem.
(waw)

RACIBÓRZ

Przebicie
do miesiąca
Do końca maja zakończy się I
etap prac związanych z modernizacją
ulicy Nowomiejskiej. Prace trwają na
odcinku od ronda do ul. Czekolado
wej. Mają na celu poszerzenie jezdni
do siedmiu metrów i ustanowienia na
niej trzech pasów ruchu, w tym tzw.
prawoskrętu. Inwestycja kosztuje 600
tys. zł. Stanowi początek budowy
mini-obwodnicy centrum, która po
biegnie dalej ul. Pocztową i za pla
cem Dworcowym połączy się z ul.
Kościuszki. Całość ma kosztować 12
min zł (ponad 3 min dolarów). Tempo
prac zależy od pozyskania środków
zewnętrznych. Budżet miasta, sam w
krótkim okresie, nie uniesie ciężaru
takiej inwestycji - mówi wiceprezy
dent Adam Hajduk. Jak się dowie
dzieliśmy, możliwości pozyskania
pieniędzy ze źródeł pozabudżeto
wych już się pojawiły. Pewna grupa
kapitałowa proponuje sfinansowanie
prac na kredyt i rozłożenie płatności
na raty. Jeśli rozmowy zakończą się
pomyślnie, mini-obwodnica mogłaby
spełniać swoje zadanie już w 2003 r.
(waw)

RACIBÓRZ

Drut i wędliny
Karę roku i ośmiu miesięcy po
zbawienia wolności otrzyma! 40-letni
Marian K., mieszkaniec Pietrowic
Wielkich, któremu Prokuratura Rejo
nowa w Raciborzu zarzuciła pope
łnienie trzech przestępstw. Doszło do
nich w okresie od 8 czerwca 1997 r.
do 9 czerwca roku ubiegłego. W
nocy z 8 na 9 czerwca 1997 r. K. usi
łować włamać się do sklepu spożyw
czego w Pietrowicach. Niestety, zro
biony przez niego otwór w kratach
zabezpieczających okno wystawowe
okazał się za mały. Niedoszły włamy
wacz nie miał zaś pilnika, by go po
większyć. 13 września 1997 r. K.
skradł z napowietrznej linii telefo
nicznej należącej do Śląskiego Od
działu Straży Granicznej 26 kg drutu
miedzianego. Wartość łupu oszaco
wano na 533 zł. 9 czerwca roku ubie
głego nasz bohater włamał się w Pie
trowicach Wielkich do prywatnego
budynku jednorodzinnego. Szybę w
oknie zbił za pomocą drewnianego
kołka. Z kuchni zabrał artykuły spo
żywcze, wędliny, alkohol, zaś z są
siedniego pomieszczenia odzież.
Wszystko było warte 150 zł.
Marian K. był już karany. W 1993
r. za kradzież w Kietrzu i w 1990 r.
za podobny czyn w KędzierzynieKoźlu. Przed sądem przyznał się do
zarzuconych mu przestępstw.
(waw)

ALLFINANZ

Do sądu trafił akt oskarżenia
przeciwko 17-letniej Katarzynie B.,
która, 10 stycznia tego roku, spo
wodowała tragiczny w skutkach
wypadek drogowy w RaciborzuStudziennej.

Nadmierna
brawura
10 stycznia, około godz. 3.20, Ka
tarzyna B. jechała volkswagenem
passatem z Krzyżanowic w kierunku
Raciborza. Wraz z bratem i znajomy
mi wracała z dyskoteki. Prawo jazdy
miała dopiero od pół roku. Podczas
jazdy miała obowiązek zakładać spe
cjalne okulary. W tym dniu tego nie
zrobiła. Obok niej siedział jej brat właściciel samochodu. Na tylnym sie
dzeniu dwóch kolegów. W trójkę z
lekka przysypiali po kilkugodzinnej
zabawie.
Na całej długości trasy od Krzyża
nowic Katarzyna B. przekraczała
prędkość średnio o 20 km/h. Kiedy
znalazła się przed zakrętem przy
szkole w Studziennej miała na liczni
ku 90 km/h. Tak bynajmniej oszaco
wał biegły specjalista. Z przeciwnej
strony jechał fiat 126 p. W nim dwa
małżeństwa wracające z zabawy. Na
łuku drogi doszło do zderzenia. Przy
90 km/h B. nie mogła opanować po
jazdu. Była praktycznie bezsilna stwierdził biegły. Zaczęła zbyt późno
hamować. Passat zachował się jak
sanki na śniegu. Z ogromną prędko
ścią uderzył w „malucha”. Z dużo
mniejszego auta niewiele zostało.
Kierowca fiata i trzech pasażerów
zginęło.
Postępowanie trwało kilka miesię
cy. Oskarżona broni się, że fiat jechał
nieprawidłowo. Wyklucza to biegły.
Do zderzenia doszło na przeciwnym
dla passata pasie ruchu. Naszym zda
niem „maluch "jechałjak najbardziej
prawidłowo - powiedziała nam pro
kurator Danuta Kozakiewicz. Volkswagen, jak wykazały badania, był
sprawny. Sprawczyni wypadku i kie
rowca fiata byli trzeźwi. Początek
przewodu sądowego zapowiedziano
na połowę czerwca. Katarzynie B.
grozi kara pozbawienia wolności od
6 miesięcy do 8 lat.
(waw)

Poszukiwanie
siedziby
Prokuratura Rejonowa w Racibo
rzu poszukuje nowej siedziby. Obec
nie zajmuje część pomieszczeń w bu
dynku Sądu Rejonowego przy ul. No
wej. Od kilku lat prokuratorzy mieli
jednak świadomość, że muszą sobie
znaleźć nowe miejsce. Teraz sprawa
stała się nagląca. Umowa najmu po
mieszczeń kończy się w sierpniu.
Prokuratura ma nadzieję, że pomogą
jej władze miasta lub powiatu. Wcze
śniej zakładano bowiem, że będzie
mogła przejść do budynku Urzędu
Rejonowego przy ul. Klasztornej lub
do „Słoneczka” przy ul. Lwowskiej.
Teraz brak wskazania jakiejkolwiek
możliwej lokalizacji. Miejmy nadzie
ję, że odpowiednie pomieszczenia się
znajdą. W przeciwnym razie miasto
może pozostać bez prokuratury. W
dobie narastającej przestępczości by
łoby to najmniej pożądane.
(kaw)

TO MASZ SZANSĘ ROZPOCZĄĆ PRACĘ
W RENOMOWANEJ NIEMIECKIEJ FIRMIE OVB
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 - 17.00 pod nr tel. 0603 129 454

8 maja, na terenie zakładu sto
larskiego w Pawłowie w gminie
Pietrowice Wielkie, ze zbiornika
przeciwpożarowego
wyłowiono
zwłoki 6-letniego chłopca. Oko
liczności zdarzenia bada policja.
Chłopiec prawdopodobnie wpadł
do zbiornika.

Dekoder i ekspres
W nocy z 5 na 6 maja nieznani
sprawcy włamali się do domku jed
norodzinnego przy Jagielniej w
Raciborzu. Sprawcy po wybiciu
szyby w oknie skradli z wnętrza
dekoder anteny satelitarnej i eks
pres do kawy o łącznej wartości ty
siąca złotych.

Oryginalnym kluczem
W nocy z 6 na 7 maja nieznany
sprawca, wykorzystując oryginalny
klucz, włamał się do sali projekcyj
nej Szkoły Podstawowej nr 13 w
Raciborzu. Skradł magnetowid o
wartości około 850 zł.

Szukają zwłok
Policja w Cieszynie zatrzymała
31-letniego Roberta T„ którego po
dejrzewa się o zabójstwo 40-letniego mężczyzny. Do zabójstwa, jak
wyjaśnił sprawca, doszło, w nocy z
5 na 6 marca tego roku, w Roszkowie, gmina Krzyżanowice. Policja
do dziś nie odnalazła zwłok ofiary.

Pechowa libacja
4 maja, podczas alkoholowej li
bacji w jednym z raciborskich
mieszkań, 67-letni mężczyzna
pchnął nożem dwóch 22-letnich
młodzieńców. Sprawca, po zatrzy
maniu. miał we krwi 2,78 promila
alkoholu.

Bogaty garaż
5 maja miało miejsce włamanie
do garażu przy ul. Wygonowej w
Raciborzu. Sprawca dostał się do
niego po zerwaniu dwóch kłódek
zabezpieczających. Skradł kosiar
kę, trzy wiertarki, szlifierkę, piłę,
prostownik i radio. Straty oszaco
wano na 5,5 tys. zł.

Wandale

RACIBÓRZ

Jeżeli jesteś niezadowolony
. ze swojej dotychczasowej pracy
i chcesz zmienić zawód, lubisz
kontakt z ludźmi i jesteś
konsekwentnym optymistą

Utonął chłopiec

W nocy z 7 na 8 maja, w Rydu
łtowach nieznani sprawcy wybili
szybę w ciągniku siodłowym. Stra
ty oszacowano na 1.000 złotych.

Na kawę?
Seria włamań podczas ubiegłe
go weekendu rozpoczęła się w
nocy z 7 na 8 maja w Wodzisławiu
przy ulicy Górniczej. Nieznani
sprawcy włamali się do lokalu ga
stronomicznego „Cafe Bar”. Ich
łupem padły papierosy o wartości
311 złotych.

Po godzinach
W nocy z 8 na 9 maja w Rydu
łtowach przy ulicy Ofiar Terroru
nieznani sprawcy włamali się do
sklepu „Vera”. Skradli buty, kalku
lator i pieczątkę. Straty oszacowa
no na 1.000 złotych.

Komputer i mąka
W nocy z 8 na 9 maja w Lubo
mi przy ulicy Granicznej nieznani
sprawcy włamali się do piekarni
Gminnej Spółdzielni. Skradli kom
puter oraz artykuły spożywcze i
przemysłowe. Wartość skradzio
nych przedmiotów oszacowano na
3.000 złotych.

Do kiosku
W nocy z 9 na 10 maja w Rydu
łtowach przy ulicy Bema nieznani
sprawcy włamali się do kiosku
„Ruchu”. Ich łupem padły papiero
sy i segregator o łącznej wartości
50 złotych.
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Rowery mistrzów kolarstwa

PROSAT
NA KAŻDY TEMAT

A

OSKARŻONY - OKNA OKFENS
WYROK - 1OO LAT ŻYWOTNOŚCI

Kosiarki w promocji

T

Firma OKFENS z Celadzi to najstarszy (1974 r.) i największy w Polsce producent okien z pcw. 1998 roku
sprzedaliśmy 267 904 szt. jednostek okiennych w skali roku, co gwarantuje nam pozycje NAJWIĘKSZEGO PRODU
CENTA OKIEN Z PCW W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ.

Racibórz,

OKNA OKFENS - to połqczenie światowej jakości (potwierdzone 6 ZŁOTYMI MEDALAMI oraz licznymi KRAJOWYMI l
EUROPEJSKIMI WYRÓŻNIENIAMI) z nowoczesna, zachodnia technologia- Szczególnie wysoko oceniany jest system
uszczelniania środkowego, który wydłuża żywotność okuć umieszczonych w wewnętrznej tzw. suchej komorze,
eliminuje przymarzanie zewnętrznych uszczelek oraz dodatkowo wzmacnia konstrukcje poprzez sztywny nosek.

I

Pt. Wolności 1
były

Rzemieślnik

f

419 01 20

OKNA OKFENS sq ekologicznie bezpieczne, nie wymagajq szkodliwego dla zdrowia malowania, sq odporne na
niszczqcy wpływ grzybów i owadów. Posiadajg najlepsza wytrzymałość na obciqżenie wiatrowe. Skutecznie tłumiq
hałas. Zapewniajq uzyskanie dużych oszczędności cieplnych. Posiadajq wszelkie atesty i certyfikaty PZH, ITB oraz
P.POŻ. Cały proces produkcji sterowanyjest według PN-ISO 9002.

'

M

o

OKFENS Sp. z o.o.
41-250 Czeladź, ul. Nowopogońska 98

JĘDRUŚ
DOMBOD-BIS

sklep firmowy (032) 265-48-53

OK-BUD

47-400 RACIBÓRZ ul Rybnicka 15, H. 036/46 56 506
47-400 RACIBÓRZ, ul. Rudzka 103. tel 036/41 52 205

<7-217 RYBNIK, ul Bubla 45, U. 036/ 42 43 729

dział handlowy (032) 265-47-35

ii
£

NR 1 W POLSCE

tax (032) 265-13-30
sekretariat (032) 265-33-57

e-mail :biuro@okfens.com.pl

KUPUJ OKNA BEZPIECZNE I BEZPIECZNIE

http//www.okfens.com.pl

OKNA OKFENS - TO SUKCES, O KTÓRYM DECYDUJE KLIENT

i
i

P.P.H.U.
KONSEK s.c.
Producent
Okna i drzwi PCV
47-400 Racibórz
ul. Browarna 16
tel./fax 0-32/ 415 22 48

▼

44-300 Wodzisław Śląski

ul. 26 Targowa 12a
tel. 455 28 59, 455 42 15 w. 32

Certyfikat Nr CZITB - 77/1996
Atest higieniczny B 1224/96
44-240 Żory,

44-100 Gliwice,
ul. Bytomska 7
tel./fax (0-32) 23 89 022
44-335 Jastrzębie Zdrój,
ul. Arki Bożka 24b
(stary targ)
tel. (0-32) 473 75 43

ul. Moniuszki 5
tel. (0-32) 434 21 64
tel./fax (0-32) 434 58 96
44-200 Rybnik,
PI. Wolności 15
tel. (0-32) 422 48 46
tel./fax (0-32) 422 49 92

Ogólnobu dowlany P.H.U.T.

Uiługi
IV! «a I w-s r xt wa

________ :

i

Andrzej Majer
MISTRZ MALARSTWA

47-400 Racibórz
ul. Katowicka 8/2
tel. 0-32/ 415 56 80

rury I KSZTAŁTKI
• PCV - kanalizacja i wodociągi
• PP - instalacje wodne i c.o.
(możliwość wypożyczenia zgrzewarki)

• Pt - sieci wodociągowe

ZAWORY I KSZTAŁTKI
• łączniki żeliwne ocynk i czarne
• łączniki stalowe do spawania
(kolana hamburskie)
• zawory kulowe woda i gaz
• tarcze do metalu i betonu

HURTOUINIU

47-411 Rudnik,
ul. Mickiewicza 34
telJfax 032/ 410 64 13,
tel. kom. 0602 768 370
pm. ■ PT. 7.00 - 16.00
soaom 7.00 - 13.00
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CZAR MŁODYCH PAR

Izabela i Krzysztof Salomon

Klaudia i Artur Klaja

Agnieszka i Krzysztof Bufna

najW|ĘKSZY

Oferujemy;
ZdjąciA ŚlubNE WykoNAł

ZAkkd FoToqiiAficzNy
PiwoŃ Irena
WodzisłAW Śl., ul. ŚREdNIA 5
teI.455

29 82

NA ŚLĄSKU SALON SUKIEN ŚLUBNYCH

dla Pań suknie - ślubne wraz z pełnym asortymentem dodatków
dla Panów - garnitury, smokingi, dodatki

44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Górnicza 17
(salon firmowy w siedzibie firmy)

tel. 456 21 40
456 1140
729 17 42

P0LŁGAM1.

- suknie ślubne
- garnitury

marynarki i spodnie
- sukienki komunijne
i garniturki
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Wyniki
LIGA OKRĘGOWA GR. III

1

Wyniki z 3 maja:

Czarni Nowa Wieś - Unia R-rz 1:0
(1:0), Energetyk Rybnik - Górnik
Czerwionka 0:1 (0:0), Naprzód Syrynia - Start Mszana 4:1 (2:1), Rymer II
Niedobczyce - Górnik Radlin 4:1
(0:0), Górnik II Pszów - Carbo II Gli
wice 2:1 (1:1), LZS Rogów - Polonia
Marklowice 5:0 (3:0), Czarni Gorzyce
- LKS Chałupki 7:0 (1:0), Silesia Lu
bomia - Rafamet Kuźnia R. 3:0 (2:0).
Wyniki z 9 maja:

Unia Racibórz - Silesia Lubomia 1:1
(0:0), Rafamet Kuźnia Rac. - Naprzód
Syrynia 3:1 (1:0), Start Mszana - LZS
Rogów 2:2 (1:1), Polonia Marklowice
- Górnik II Pszów 2:1 (1:1), Górnik
Radlin - Czarni Gorzyce 1:0 (0:0),
LKS Chałupki - Energetyk Rybnik 4:1
(1:0), Górnik' Czerwionka - Czarni
Nowa Wieś 1:0 (0:0), Carbo II Gliwi
ce - Rymer II Niedobczyce 4:1 (4:1).
Tabela:

1. Górnik Czerwionka 57
2. Silesia Lubomia
45
3. LZS Rogów
44
4. Gómik Radlin
43
5. Polonia Marklowice 42
6. Energetyk Rybnik
36
7. Naprzód Syrynia
35
8. Czarni Gorzyce
34
9. Start Mszana
30
10. Unia Racibórz
29
11. Rymer II Niedobczyce 28
12. Carbo II Gliwice
27
13. Rafamet Kuźnia Rac. 25
14. LKS Chałupki
23
15. Gómik II Pszów
20
16. Czarni Nowa Wieś
18

70:27
53:35
47:27
44:34
41:31
39:38
41:34
41:31
42:45
29:32
39:43
37:44
34:48
32:73
27:53
24:46

LIGA OKRĘGOWA GR. IV
Wyniki z 3 maja:

Peberow Krzanowice - Polonia II By
tom 2:0 (0:0), Przyszłość Ciochowice
- Rozbark Bytom 0:3 (0:1), LZS 35
Gierałtowice - Walka II Zabrze 1:3
(1:1), Gwarek Tarnowskie G. - Sośni
ca Gliwice 1:3 (0:1), Naprzód Żemica
- Gwarek Ornontowice 2:2 (1:1), An
daluzja Piekary Śl. - Silesia Miechowice 0:1 (0:0), Zamęt Strzybnica - Bo
brek Karb Bytom 2:2 (1:2), Piast Oża
rowice - Orzeł Nakło SI. 3:1 (3:0).
Wyniki z 9 maja:

Silesia Miechowice - Peberow Krza
nowice 1:3 (0:0), Orzeł Nakło Śl. - Za
męt Strzybnica 4:2 (2:1), Bobrek Karb
Bytom - Andaluzja Piekary Śl. 0:2
(0:1), Rozbark Bytom - Gwarek Tar
nowskie G. 1:1 (0:0), Sośnica Gliwice
- LZS 35 Gierałtowice 8:2 (2:1), Gwa
rek Ornontowice - Przyszłość Ciocho
wice 3:0 (1:0), Polonia II Bytom - Na
przód Zemica 3:1 (0:1), Walka II Za
brze - Piast Ożarowice 0:0.

PŁYWANIE

Olimpijskie spotkania
Po raz kolejny z inicjatywy Klubu
Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu i
jego przewodniczącego Wojciecha Nazarko odbył się 29-30 kwietnia Sejmik
Klubów Olimpijczyka. Do Raciborza
przyjechało wiele sław polskiego spor
tu - ołimpiczyków m.in: Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Elwira Sero
czyńska, Zbigniew Pietrzykowski,
Zygmunt Smalcerz, Wiesław Rudkow
ski, Marian Tałaj, Alicja Pęczak, Da
riusz Wolny, Ryszard Moryc, Janusz
Ornat, Agnieszka Czopek. W imprezie
wziął udział także raciborski olimpij
czyk Aleksander Zajączkowski. Uro
czyste otwarcie Sejmiku miało miejsce
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu.
Zaszczycili je swoją obecnością m.in.
dyrektor Departamentu Sportu Dzieci i
Młodzieży Urzędu Kultury Fizycznej i
Turystyki Tadeusz Jakub Wróblewski,
prezes Polskiego Związku Pływackie
go Krzysztof Usielski, przewodniczą
cy Rady Miasta Raciborza Tadeusz
Wojnar, prezydent Andrzej Markowiak, Elżbieta Kwiatkowska z Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego, wice
przewodniczący Zarządu Głównego
Szkolnego Związku Sportowego Ja
nusz Nowakowski, prezydent Kongre
su Nauczycieli w-f w Polsce Jerzy Po
śpiech, radni RM Mirosław Pielka i
Krystian Niewrzoł, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego: Józef Czekajło, Janusz Gałązka i Jerzy Kwaśny.
Otwarcia Sejmiku dokonali: Maria
Kwaśniewska-Maleszewska i główny
organizator imprezy Wojciech Nazarko. Uczczono także pamięć zmarłego
niedawno, byłego dyrektora MOS-u,
działacza KO „Sokół” Franciszka Wit-

Mityng
w Wiedniu

Od lewej: Jerzy Rutowicz, Stanisław Zbroja, Jerzy Piekarski i Jolanta Olszewska
kowskiego. Jego imieniem nazwano
nowo urządzoną „Salkę narad”, którą
otworzyły Irena Witkowska i Teresa
Tałaj z BWSH w Koszalinie. Alicja
Pęczak, Dariusz Wolny i Krzysztof
Usielski zaprosili gości do zwiedzenia
starannie przygotowanej wystawy hi
storii polskiego sportu pływackiego.
Po części oficjalnej olimpijczycy
udali się do raciborskich szkół na spo
tkania z młodzieżą, natomiast pozosta
li uczestnicy zostali przyjęci przez dy
rekcję I LO, gdzie m.in. wysłuchano
referatu dr Krzysztofa Zuchory - poe
ty, nauczyciela akademickiego z AWF
Warszawa na temat: „Olimpizm w krę
gu wartości edukacyjnych, w świetle
reformowanej oświaty”.
Prezydent A. Markowiak, T.J.

II żubry śląskie
1 maja rozegrano na trasie z Mię
dzybrodzia Żywieckiego na Górę Żar
II Edycję „Żubrów Śląskich”. Jest to
odpowiedź Automobilklubu Śląskiego
z Katowic na coroczną imprezę ich od
powiednika z Krakowa - bardzo zna
nego Rajdu Żubrów. Impreza miała
miły przebieg i utkwiła w pamięci
wielu zawodników i kibiców. Wielką
zasłuę miała w tym również pogoda.
Piękne, błękitne niebo, słońce i wyso

cento sporting, który był zaliczany do
klasy I pojazdów najsłabszych. Trzy
krotny przejazd trasy o znacznej stromiźnie oraz trzykrotny przejazd próby
sprawności w dobrym stopniu zwery
fikował umiejętności zawodników.
Nasza ekipa w zawodach odniosła
duży sukces - zwyciężyła w swojej
klasie, zajęła trzecie miejsce w klasy
fikacji ekip dziennikarzy oraz zwy
ciężyła w klasyfikacji prób sprawno

Tabela:

1. Peberow Krzanowice 59
2. Bobrek Karb Bytom
51
3. Rozbark Bytom
41
4. Sośnica Gliwice
36
5. Gwarek Ornontowice 36
6. Polonia II Bytom
32
7. Gwarek Tarnowskie G. 32
8. Orzeł Nakło Śl.
32
9. Walka II Zabrze
31
10. Anadaluzja Piekary Śl. 30
29
11. Piast Ożarowice
12. Silesia Miechowice
28
13. Przyszłość Ciochowice 26
14. Naprzód Żemica
21
18
15. Zamęt Strzybnia
16. LZS 35 Gierałtowice 16

55:22
41:15
35:16
43:29
38:30
46:32
34:32
43:51
32:32
22:27
18:22
25:26
30:50
30:50
33:51
35:75

KLASA A - RACIBÓRZ
Wyniki z 3 maja:

Kobyla - Pietrowice Wielkie 3:0,
Grzegorzowice - Bernat Lyski 4:5,
Ruda Kozielska - Kontować 1:0, Rafako Racibórz - Górki Śląskie 0:3,
Zabełków - Studzienna 2:3, Samborowice - Dąb Gaszowice 1:0, Zawada
Książęca - Rudy Wielkie 2:2, Krzyżkowice - Włókniarz Nędza 5:3.
Wyniki z 9 maja:

Bernat Lyski - Rafako Racibórz 2:1,
Studzienna - Kontować 2:0, Włók
niarz Nędza - Zabełków 1:2, Kobyla Ruda Kozielska 4:0, Rudy Wielkie Samborowice 5:2, Pietrowice Wielkie
- Grzegorzowice 2:1, Górki Śląskie Zawada Książęca 5:1, Dąb Gaszowi
ce - Krzyżkowice 2:0.

Mirosław Knapik - pilot i Arkadiusz Raszewski - kierowca

ka temperatura w niczym nie przypo
minało imprezy zeszłorocznej; zimnej,
mglistej i deszczowej. Poza tym kom
paktowa idea zawodów rozgrywanych
na jednej 4,8 km trasie z próbą spraw
ności na górze przyciągnęła wielu ki
biców. Na starcie stanęło 25 załóg po
dzielonych na trzy grupy, czyli byłych
działaczy sportów samochodowych,
byłych zawodników oraz zaproszo
nych gości, dziennikarzy, aktorów i
sponsorów. W zawodach wzięła udział
załoga „Nowin Raciborskich” w skła
dzie: Arkadiusz Raszewski - kierowca
i Mirosław Knapik - pilot, startująca w
grupie trzeciej samochodem fiat sei-

12 NOWINY RACIBORSKIE

Ponad 900 zawodników z Euro
py wystartowało 3-5 maja w mię
dzynarodowym mityngu pływac
kim rozegranym na 50-metrowej
pływalni w stolicy Austrii

ściowych. Niestety moc samochodu
nie pozwoliła na uzyskanie czasów
do zajęcia dobrego miejsca w klasyfi
kacji generalnej, gdzie zajęli 13 (pe
chowe) miejsce. Zwycięzcą zawodów
został dziennikarz Robert Magiera z
Krakowa przed Januszem Tychy, re
daktorem TVP Katowice. Impreza
została zorganizowana w sposób pro
fesjonalny, oprawę medialną przejęła
TVP Katowice, która zrobiła także
program telewizyjny. Licząc na dal
sze sukcesy naszej załogi, czekamy
na następne zawody.
A.R.

Wróblewski, K. Usielski wraz ze St.
Zbroją i S. Szwedem wizytowali
kompleks basenów na Ostrogu i
obiekty sportowe Szkoły Mistrzostwa
Sportowego.
Po południu w Młodzieżowym
Domu Kultury odbyło się spotkanie,
na którym m.in. wręczono wyróżnie
nia najbardziej uzdolnionym młodym
sportowcom, ich opiekunom oraz
działaczom sportowym. Srebrną Od
znaką „Zasłużony Działacz Kultury
Fizycznej” uhonorowany został Sła
womir Szwed. Brązowe otrzymali:
Irena Noga, Michał Szepelawy, Mie
czysław Śiorak. Honorową Odznakę
Polskiego Związku Pływackiego ode
brali pracownicy Szkoły Mistrzostwa
Sportowego: Jolanta Olszewska, Sta
nisław Zbroja, Jerzy Piekarski i Jerzy
Rutowicz.
Odznaką
„Zasłużony
Działacz Szkolnego Związku Sporto
wego” podziękowano za wieloletnią
pracę w sporcie szkolnym: Bożenie
Borskiej z Lubomi i Tomaszowi Kuziakowi z Krzyżanowic. Srebrnym
„Znakiem Sokoła” udekorowano:
Zbigniewa Wójcika i Andrzeja Śladka, zaś brązowym: Stanisława Jarec
kiego. Poniżej lista wyróżnionych za
wodników i opiekunów:
pływanie: Katarzyna Dulian - Grażyna
Badowska, piłka nożna: Dariusz Bembenek - Andrzej Niewiera, tenis ziem
ny: Michał Lewandowski - Henryk
Swoboda, strzelectwo: Katarzyna Ży
lak - Erwin Puczek, gry i zabawy: Bar
tosz Żagiel - Józef Kawalec, koszy
kówka dz.: Aleksandra Sudenis - Violetta Gano-Szepelawy, koszykówka
ch.: Marcin Kosiński - Dorota Kozdra,
lekkoatletyka: Malwina Buda - Piotr
Dastig, piłka siatkowa: Magdalena
Witkowska - Piotr Dastig, wspinaczka
skałkowa: Damian Dreimol - Jacek
Zawada, akrobatyka sportowa: Estera
Kołek - Kazimierz Grech, zapasy: Ry
szard Matys - Ginter Sedlaczek, tenis
stołowy: Aleksandra Niedźwiedź Małgorzata Dastig, szachy: Jakub Toczyłowski - Zenon Sochacki, karate:
Anna Stogniew - Grzegorz Wachow
ski, szkoła specjalna: Marcin Fiołka Robert Rapacz, OSz.Wych.SSiNiesł.:
Mariola Trzcińska - Bożena Wróbel.
Program artystyczny doskonale
przygotowany przez młodzież ZSzEk.
pod kierunkiem Teresy Okaj zakoń
czył obfitujący w szereg atrakcji
pierwszy dzień Sejmiku.
Następnego dnia spotkanie odbyło
się w siedzibie KO „Sokół” w Mię
dzyszkolnym Ośrodku Sportu, gdzie
m. in. wysłuchano opinii na temat per
spektyw rozwojowych sportu wygło
szonych przez T. J. Wróblewskiego, K.
Usielskiego i Z. Smalcerza (PKOL).
Dr Krzysztof Zuchora podziękował w
imieniu uczestników Wojciechowi Nazarko za wspaniałe przyjęcie w Raci
borzu, zgłaszając akces przyjazdu do
naszego miasta na następne „Olimpij
skie spotkanie”.
(MiR)

W Wiedniu wystąpiła także repre
zentacja polskich juniorów z Kadry
Olimpijskiej Ateny 2004, w tym
czwórka pływaków Szkoły Mistrzo
stwa Sportowego w Raciborzu. Mi
chał Sapoń, Katarzyna Gnyp, Robert
Kaczyński i Michał Rokicki zapre
zentowali się na miarę swoich aktual
nych możliwości, niejednokrotnie
zajmując czołowe pozycje i bijąc re
kordy życiowe. Przebywający wraz z
polską ekipą trener Krzysztof Pacelt
pozytywnie ocenił występy raciborzan. Szczególnie jestem zadowolony
z występu Michała Saponia na 200 m
st. dow. To jego pierwszy start na ba
senie 50-metrowym. Trenujemy na co
dzień na pływalni o połowę krótszej i
trudno było się spodziewać wysokiej
klasy wyników. A jednak mobilizacja
i już niezłe przygotowanie sprawiły,
że Michał otarł się o podium, a w
klasyfikacji generalnej zajął dziesiątą
pozycję - powiedział szkoleniowiec
SMU-u i „Victorii”.
Wyniki raciborzan:

M. Sapoń
4m 200 dow 1.54,19
4m 100 dow 0.52,55
5m 50 dow 0.24,33
K. Gnyp
8m 200 klas 2.39,64 el.
15m 100 klas 1.17,16 el.
R. Kaczyński
9m 100 klas 1.07,19
12m 200 klas 2.27,70
M. Rokicki
lim 400 dow 4.12,60
6m 1500 dow 16.57,56
100 dow 0.56,85
200 dow 2.01,26
(MiR)

RACIBÓRZ
6 maja na boisku Kolegium
Nauczycielskiego odbyła się II
Olimpiada Sportowa Dzieci i Mło
dzieży Niepełnosprawnej pod ha
słem „Sport ku radości”.

Integracja
przez sport
W rozgrywkach sportowych wzię
ło udział ok. 180 osób w wieku od 7
do 40 lat z: Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego z Rud,
Centrum Rehabilitacji Osób Niepeł
nosprawnych oraz Szkoły Podstawo
wej Specjalnej nr 10. Było to pływa
nie dowolną techniką, gimnastyka,
tor przeszkód dla sprawnych i mniej
sprawnych, bieg na 30 i 50 m, rzut
piłeczką palantową, skok w dal z
miejsca, wspinaczka na specjalnie do
tego przygotowanej ściance, tenis
stołowy i rzutki. Po każdej konkuren
cji wszyscy uczestnicy otrzymywali
medale i woreczki ze słodyczami.
Dyrektorom placówek biorących
udział w olimpiadzie organizatorzy
przekazali drobny sprzęt sportowy.
Olimpiadę przygotowali studenci III
roku Wychowania Fizycznego o spe
cjalności
oligofrenopedagogika.
Sportowe święto zakończyło się
wspólnym obiadem dla uczestników,
opiekunów i gości.
(e)

Wyniki

Z PIŁKARSKICH BOISK
Mecz finałowy rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Racibórz został rozegrany w słoneczny
poniedziałek 3 maja na stadionie Polonii przy ulicy Dworskiej.

PEBEROW gra dalej
Piłkarze Studziennej wyszli
zwycięsko z rywalizacji o fotel lide
ra w meczu sezonu. Dzięki temu
wyprzedzili liderujący do tej pory
zespół Kornowaca. Udał im się re
wanż za porażkę 2:4 jesienią.

Studzienka
pierwsza
Stawka spotkania, które rozegrano
w ubiegłą niedzielę, była nadzwyczaj
wysoka. Gospodarze - ekipa LKŚ
Studzienna - mieli przed tym poje
dynkiem 2 punkty straty do prowa
dzącego od dłuższego czasu LZS
Kontować. Ostatnie mecze potwier
dziły jednak, iż to wicelider będzie
faworytem szlagieru sezonu. Grał bo
wiem zdecydowanie najrówniej spo
śród wszystkich ekip czołówki - jedy
na poważniejsza wpadka przytrafiła
się „Studzience” na Rafako. Konto
wać ostatnio nie miał aż tak dobrej
passy - a porażka w poprzedniej ko
lejce z Rudą Kozielską potwierdziła
kryzys w tym zespole.
Bezpośredni pojedynek obu tuzów
klasy A przyciągnął na stadion przy
ulicy Krętej olbrzymią rzeszę kibi
ców. Od początku ton grze nadawali
gospodarze. Już w 3 min. przepiękne
wypuszczenie piłki w „uliczkę” w
pole karne zatrzymał nieprzepisowo
ręką gracz gości, za co ujrzał żółty
kartonik. W 5 min. znakomitą akcję
kombinacyjną rozegrali miejscowi z
rzutu wolnego i tylko wślizg defenso
ra gości w ostatniej chwili zapobiegł
utracie przezeń gola. Po kilku minu
tach Kontować śmielej natarł i zrobi
ło się gorąco pod bramką rywali. Gra
zaostrzyła się, co rusz na murawę pa
dał któryś z futbol istów skoszony bez
pardonu. W 17 min kolejny groźny
strzał oddał napastnik Studziennej,
piłka poszybowała tuż obok po
przeczki. W chwilę później znów ką
śliwy strzał minął światło świątyni
gości. Przewaga gospodarzy rosła,
grali szybko długimi przerzutami po
crossie. W 20 min. składną akcję za
kończyli tylko rogiem, ale już w 22
min. doczekali się upragnionego pro
wadzenia. Szybką kontrę po lewej
stronie sfinalizował Damian Soko
łowski w dość nietypowy sposób niepilnowany posłał piłkę wrzutką w
pole karne gości, ta zatoczyła jed
nakże zaskakujący łuk i spadła bram
karzowi za plecy w prawy górny róg.
Szczęśliwy strzelec pierwszej bramki
w tym meczu długo zbierał gratulacje
od kolegów.
Pomimo to goście bynajmniej nie
rezygnowali, ostro natarli i z kolei
golkiper Studziennej musiał parę razy
interweniować. Gościom nie szło jed
nak forsowanie szczelnej obrony
przeciwnika, co więcej nadziewali się
przy tym na szybkie i dynamicznie
rozwijane ze skrzydeł kontry. W 34
min. jeden z takich rajdów zakończył
się dla nich fatalnie. Zanakomicie
rozgrywający środkowi Studziennej
uruchomili lewą flankę, a obsłużony
idealnym podaniem partnera ze środ
ka Bogdan Badowski wpadł w pole
karne gości i od razu posłał piłkę pre
cyzyjnie w prawy róg. Nietrudno so
bie wyobrazić radość miejscowej pu
bliczności z tej bramki. Końcówka I
połowy przebiegała już pod dyktando
Studziennej, mimo iż to goście byli
częściej przy piłce.
W II połowie mecz zmienił swe
oblicze, goście oblegali połowę rywa
li, ci zaś przy byle okazji wychodzili

Zmierzyły się w nim dwie najlep
sze aktualnie ekipy regionu - LKS
Peberow Krzanowice i LKS Silesia
Lubomia. Pojedynek nie był porywa
jącym widowiskiem, choć spotkały
się czołowe zespoły okręgówki. W I
poł. częściej przy piłce byli gracze
Lubomi, którzy mieli optyczną prze
wagę, lecz nie stwarzali poważnego
zagrożenia bramce Wołczyka. Warte
odnotowania są jedynie strzały pozo
stawionego bez opieki Kondziołka w
27 min. (pewnie interweniował bram
karz Peberowu) i w 38 minucie (piłka
trafiła w poprzeczkę). Jeszcze w 40
min. próbował tak samo Piętek, lecz i
jego uderzenie poszło za wysoko.
Również gracze Krzanowic nie za
grażali groźniej bramce Królczyka. II
połowa też nie rozgrzała kibiców choć padły w niej wreszcie gole. Za
wodnicy obu drużyn dostosowali się
do sennej, słonecznej pogody i bar
dziej chyba myśleli o „zielonej traw
ce” niż o grze.
W 59 min. lewą stroną uciekł de
fensorom Lubomi Kretek, podciągnął
w okolice „piątki” i zacentrował na
długi słupek do nie obstawionego
Bednarza - temu nie pozostało nic in
nego jak umieścić piłkę głową w siat
ce. Po utracie bramki Silesia chciała
jak najszybciej odrobić stratę i ruszy
ła do natarcia. W 66 min. „urwał” się
Fibic, ale jego strzał z ostrego kąta
minął prawy słupek bramki Krzano
wic. W 69 min. z wolnego strzelił
Jambor, lecz Wołczyk przytomnie
piąstkował silny strzał na róg, a w 72
min. swych sił spróbował Moneta - i
ten strzał minął światło bramki w
bezpiecznej dla golkipera odległości.
W 6 minut później znów nie udała się
Fibicowi próba zaskoczenia Wołczy
ka. Zawodnicy Silesii tak bardzo
chcieli wyrównać, że zapomnieli o
obronie i nadziali się na kontry Pebe
rowu. W 82 min. prawą stroną uciekł
Hnida i crossowym podaniem prze
rzucił piłkę do wchodzącego w pole
karne Wojtasa - widząc to Królczyk

z kontrą. W 50 min udanie interwe
niował golkiper miejscowych w za
mieszaniu podbramkowym. W prze
ciągu następnych kilku minut w prze
ciwną stronę poszły trzy niezwykle
groźne kontry, zażegnane wejściami
zawodników Kornowaca. Gra stawa
ła się coraz bardziej ostra - w 63 min.
„żółtko" ujrzał gracz gości, zaraz po
tem jeden ze Studziennej. W 65 min.
piękny wolny rozegrali goście, ale
nie dało to im kontaktowego gola.
Im bliżej końca, tym większa była ich
presja na rywali, ale i rosło zagroże
nie pod ich własną bramką. W 69
min. kropkę nad „i” mógł postawić
jeden z napastników Studziennej,
który trafił z 16 metrów lobem w słu
pek. W 75 min. brutalny faul gracza
miejscowych na szarżującym prze
ciwniku i oczywista żółta kartka. Po
chwili miało miejsce kontrowersyjne
zamieszanie w polu karnym gospoda
rzy - goście sygnalizowali rękę de
fensora - ale arbiter puścił grę. Jeden
z przyjezdnych tak ostro protestował,
że ujrzał w odpowiedzi czerwony
kartonik. Osłabiony tym lider nie był
już w stanie sensownie zagrozić ry
walom - w 87 min. po zamieszaniu
przy komerze piłkę wybił niemal z
linii głową obrońca gości. Ostatnie
minuty przebiegały pod kontrolą go
spodarzy, którzy ostatni gwizdek
przyjęli z nieukrywaną wrzawą. Zaś
w szatni długo rozbrzmiewały potem
ich gromkie śpiewy.
Studzienna była bez wątpienia
tego dnia zdecydowanie lepsza, poka-

Tabela:

1. Studzienna
2. Kornowac
3. Górki Śląskie
4. Bernat Lyski
5. Rudy Wielkie
6. Ruda Kozielska
7. Włókniarz Nędza
8. Rafako Racibórz
9. Dąb Gaszowice
10. Kobyla
11. Zabełków
12. Pietrowice Wlk.
13. Samborawice
14. Grzegorzowice
15. Zawada Książęca
16. Krzyżkowice

49
48
42
39
38
38
35
35
34
29
28
26
23
22
19
16

63:27
51:33
53:26
53:33
52:38
44:33
48:41
45:49
49:31
44:68
44:55
33:52
27:39
36:54
38:63
22:61

KLASA „B” GRUPA I
Wyniki z 1 maja:

Płonią Racibórz - Adamowice 0:3,
Siedliska - Rzuchów 1:10, Dzimierz Pstrążna 0:5, Bogunice - Pawłów 2:0,
Brzezie - Gamów 4:0.
Wyniki z 9 maja:

Adamowice - Dzimierz 2:1, Pstrążna
- Gamów 4:0, Rzuchów - Bogunice
4:1, Płonią Racibórz - Siedliska 3:1,
Pawłów - Brzezie 4:3.

Puchar odebrali z rąk prezesa podokręgu Racibórz Stefana Ekierta
kapitan PEBEROW-u Waldemar Hnida i bramkarz Leszek Wołczyk

próbował ratować sytuację i wyszedł
z bramki, ale Wojtas przytomnie dopadł do piłki i przerzucił ją nad nim.
Gracze Silesii jakby stracili wiarę
w szansę osiągnięcia korzystnego re
zultatu. Jednak w 89 min. Moneta
przekonał wszystkich, że grać trzeba
do końca - wykorzystując zagapienie
się obrońców dopadł do bezpańskiej
piłki na 18 metrze, ostro strzelił z
woleja w długi róg i Wołczyk, który
dotąd spisywał się bez zarzutu musiał
wyciągnąć futbolówkę z siatki. Lubo
mi nie starczyło już czasu na ewentu
alne doprowadzenie do dogrywki.
Po zakończeniu meczu puchar za
zwycięstwo z rąk reprezentującego
go prezesa Stefana Ekierta, przewod
niczącego Kolegium Sędziowskiego
Czesława Sroki i przedstawiciela sta
rostwa Racibórz Janusza Gałązki
odebrał kapitan zwycięskiej drużyny
Waldemar Hnida, wraz z kolegami
świętując awans do następnej rundy
PP. Drużynie krzanowickiego Pebe
rowu - prowadzonego z powodze
niem przez trenera Józefa Teresiaka i
jego asystenta Bernarda Sławika - ży-

zała się jako zespół lepiej zorganizo
wany i sprawniej poczynający sobie
w środku pola, wybiegany i pomysło
wy. Kluczem do sukcesu było znako
mite krycie w obronie i wybicie prze-ciwników z rytmu. Bardzo dobrze
rozgrywali obaj napastnicy w przodzie - nawet grając bez piłki potrafili
zmusić obrońców do sporego wysiłku
i ciągać ich za sobą od linii do linii.
Lider nieco zawiódł, w miarę upływu
czasu brakowało mu pomysłów na
rozmontowanie szczelnego bloku de
fensywnego rywali. „Studzienka” zaś
ma spore szanse na powrót po kilku
letniej banicji do okręgówki - jeśli w
ostatnich meczach grać będzie rów
nie konsekwentnie i skutecznie. A do
końca rozgrywek pozostało jeszcze 7
kolejek...
(s)
LKS Studzienna
- LZS Kornowac 2:0 (2:0)

Bramki: 22 min. Sokołowski
Damian, 34 min. Badowski
Bogdan.
LKS Studzienna: Kuteń T. Sokołowski D.. Janicki J. Adamiec M„ Matejasik A.,
Szymiczek A., Diaków M„
Badowski B., Strózik M..
Kiertucki R.
LZS Kornowac: Pytlik J. - Gatnar
, Żurowski G., Mandera M.,
H.
Knura S., Rymgiel G.. Porwoł Cz.,
Pytlik G., Gatnar M„ Lankocz R.,
Kolorz S.

Tabela:

czymy dalszych sukcesów i godnego
reprezentowania naszego regionu w
dalszej walce o Puchar Polski.
LKS Peberow Krzanowice
- LKS Silesia Lubomia 2:1 (0:0)

Bramki: Bednarz 59 min. (1:0), 82
min. Wojtas (2:0), 89 min.
Moneta (2:1)
Arbiter: Piwowarczyk G
(asystenci: Stomienda J., Cuber J.)
Peberow: Wołczyk - Szymański,
Twardzik, Kretek, Bednarz
(86 min. Dudacy), Dziuk,
Marcinkowski, Karwowski, Hnida,
Marcinkowski, Wojtas
(86 min. Pieczarek)
Silesia: Królczyk - Szuba. Niedziela
(66 min. Burek), Jęczmionka,
Jambor, Piętek, Fibic, Besta,
Moneta, Kondziołka, Lenart.

1. Adamowice
2. Pstrążna
3. Brzezie
4. Rzuchów
5. Bogunice
6. Płonią Racibórz
7. Pawłów
8. Gamów
9. Dzimierz
10. Siedliska

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

39
29
28
27
24
17
14
13
10
3

49:15
51:19
47:23
47:22
38:30
28:38
25:55
38:40
21:43
16:73

KLASA „B” GRUPA I - JUN.
Wyniki z 9 maja:

Adamowice - Dzimierz 5:0, Płonią
Racibórz - Siedliska Rzuchów -, Bo
gunice 3:1, Pstrążna - Gamów 4:0,
Pawłów - Brzezie -.

KLASA „B” GRUPA II
Wyniki z 1 maja:

Polonia Racibórz - Krzanowice II 2:0,
Pietraszyn - Rogów II 3:1, Ocice Raci
bórz - Cyprzanów 2:2, Bieńkowice Gorzyce II 4:1, Krzyżanowice - Olza
1:0, Tworków - Nieboczowy 0:3.
Wyniki z 9 maja:

RYDUŁTOWY
Władze klubu sportowego „Na
przód 23 Rydułtowy wycofały zgo
dę na przejęcie przez miasto obiek
tów sportowych.

Sportowy
ping pong
Kwietniowa sesja Rady Miasta
rozpoczęła się od długiej i gorącej
debaty na temat przejęcia obiektów
poważnie zadłużonego klubu sporto
wego „Naprzód 23” Rydułtowy. Wi
ceburmistrz Paweł Cieślik przedsta
wił radnym uchwałę Zarządu Klubu,
w której wycofuje się ze zgody na
przekazanie miastu obiektów sporto
wych. Radni zdecydowali, że sprawa
sportu w mieście będzie głównym te
matem sesji majowej.
Władze miasta już od dawna sta
rają się przejąć obiekty klubu sporto
wego. Przez długi okres czasu klub
nie chciał się na to zgodzić, było to
tym bardziej niezrozumiałe, że na ko
niec 1998 roku „Naprzód” miał za
dłużenie wobec ZUS-u i Urzędu
Skarbowego w wysokości 700 tys.
złotych. Jak wielokrotnie podkreślał
wiceburmistrz Henryk Niesporek
miasto zdecyduje się na przejęcie ma
jątku jeśli wierzyciele zagwarantują,
że dług nie przejdzie na konto miasta.
W przeciwnym wypadku decyzja bę
dzie negatywna.
Co będzie dalej z klubem i jego
majątkiem na razie nie wiadomo. Po
ostatniej decyzji zarządu klubu, by
wycofać się z przekazania miastu
obiektów, sytuacja wydaje się jeszcze
bardziej niejasna.
Max

Polonia Racibórz - Krzyżanowice
2:1, Krzanowice II - Pietraszyn 0:1,
Nieboczowy - Ocice 1:2, Cyprzanów
- Olza 7:3, Gorzyce II - Tworków
3:0, Rogów II - Bieńkowice 3:2.
Tabela:

1. Nieboczowy
2. Ocice Racibórz
3. Krzanowice II
4. Tworków
5. Polonia Racibórz
6. Pietraszyn
7. Gorzyce II
8. Olza
9. Krzyżanowice
10. Cyprzanów
11. Bieńkowice
12. Rogów

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

41
39
28
27
26
23
20
19
19
16
16
16

58:19
45:24
41:20
31:23
28:30
44:33
33:49
30:36
20:55
35:43
26:41
22:40

KLASA „B” GRUPA II - JUN.
Wyniki z 9 maja:

Polonia Racibórz - Krzyżanowice
4:1, Nieboczowy - Ocice 0:0, Gorzy
ce II - Tworków 1:1, Cyprzanów Olza 0:6, Rogów II - Bieńkowice 4:0,
Pietraszyn - pauza.

KLASA „C”
Wyniki z 1 maja:

Owsiszcze - Buków 1:4, Rudyszwałd
- Maków 0:2, Wojnowice - Bolesław
1:0, Krowiarki - Rudnik 0:0.
Wyniki z 9 maja:

Bolesław - Owsiszcze 1:1, Wojnowi
ce - Rudyszwałd 4:1, Rudnik - Ma
ków 0:1, Buków - Krowiarki 3:1.
Tabela:

1.
2.
3.
4.
'5.
6.
7.
8.

Bolesław
Buków
Rudnik
Maków
Owsiszcze
Krowiarki
Wojnowice
Rudyszwałd

11
11
11
11
11
11
11
11

20
19
19
18
16
15
13
4

NOWINY RACIBORSKIE

21:1638:23
24:17
16:11
24:25
18:15
20:30
14:38

Zakładów Elektrod Węglowych S.A.
I

TARGI W HANOWERZE
W dniach 19-24 kwietnia odby
wały się w Niemczech największe
targi przemysłowe - Hannover Messe
99. Liczba wystawców wynosiła po
nad 7500 firm z całego świata, a licz
ba
zwiedzających
przekroczyła
300.000. Większość gości targowych,
to wysokiej rangi decydenci w świę
cie biznesu. Targi hanowerskie jesz
cze raz potwierdziły swój status naj
większej przemysłowej imprezy wy
stawienniczej na świecie. Otwarcia
wystawy dokonał m.in. kanclerz Ger
hard Schroder oraz prezydent Chile
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Największą powierzchnię wysta
wienniczą zajmowała tym razem
branża automatyki przemysłowej
oraz branża energetyczna. Spośród
krajów biorących udział w targach,
najliczniej zaprezentowały się: Wło
chy (aż 592 firm) oraz Francja (230),
a ponadto: Wielka Brytania, Szwajca
ria, Hiszpania, USA, Chiny, Holan
dia, Tajwan, Szwecja. Krajem part
nerskim tegorocznych targów było
Chile, które firmowało swoje stoisko
sloganem: „Chile jest blisko”. Chile
promowało takie sektory gospodarki
jak: górnictwo, rybołóstwo, rolnic
two, przemysł elektryczny i turysty
ka. Ciekawie zaprezentował się naj
większy światowy producent miedzi -

Pogotowia:

f

Ratunkowe - 999, 4154777
Policja - 997, 4154888
Straż Miejska - 4154759
Straż Pożarna - 998, 4152107'
Energetyczne - 991,4153043
Gazowe - 992, 4154756, 4154779
Wodno - Kanalizacyjne - 4153033
Szpital Miejski - 4152151 do 5
Zespół Poradni Specjalistycznych
-4159200
Całodobowa opieka lekarsko
-pielęgniarska:
lekarz internista - 0604626515
lekarz pediatra - 06046265516,
0604626495
Informacja PKP - 4153935
Informacja PKS - 4153081;
dyżurny ruchu - 4153257
Informacja PKM -4153181
„Euro-Taxi" - 4152997
„Radio-Taxi” - 4153444
Auto-Taxi” - 4154343
Związek Kynologiczny w Polsce
O/Racibórz, ul. Londzina 49,
pon - czw. 17.00 - 20.00, tel. 4155944
Dyżury aptek:

12.05 - .Pod Różą”, ul. Ogrodowa 40,
tel. 4152753
.13.05 - ul. Książęca 12, tel. 4152557
14.05 - .Eskulap”, Rynek 12,
tel. 4152560
15.05 - ul. Opawska 89, tel. 4152580
16.05 - .Pod Łabędziem”, Plac
Wolności 13, tel. 4154929
17.05 - .Centrum”, ul. Wojska
Polskiego 15, tel. 4151009
18.05 - „Św. Mikołaja”, ul. Londzina 36,
tel. 4158938
Wystawy:

Muzeum, ul. Chopina 12,
tel. 4154905
wystawy stałe, m. in. „Dawne techniki
dentystyczne”
wystawa czasowa - modele żaglowców
Wolfganga Beracza z Raciborza
ul. Gimnazjalna 1, tel. 4152841
wystawy stałe - „W domu Ozyrysa”,
„Skarby dawnego Raciborza”,
„Spacerem przez raciborskie dzieje”
wystawa czasowa prac plastycznych
pt. „Wędrówki satyryczne” Mariana
Zawisły

Brazylii, Francji, Hiszpanii, Słowacji.
Nawiązane kontakty są realną szansą
na zdobycie nowych klientów na cie
kawszych rynkach.
Z drugiej strony udział w targach
hanowerskich pozwala pracownikom
ZEW-u na obszerny przegląd nowo
ści z różnych branż, umożliwiający
zapoznanie się z najnowszymi trenda
mi rynkowymi i technicznymi.

Kolumnę przygotował
Benedykt Motyka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Teren targowy
chilijska firma Codeico.
Wśród wystawców zagranicznych
znalazło się 58 firm z Polski, w tym
m.in. Zakłady Elektrod Węglowych
S.A. z Raciborza, które po raz kolej
ny prezentowały tu swoją ofertę w
kategorii „Poddostawcy i materiały
przemysłowe”. Kategoria ta regular
nie przyciąga 79.000 zwiedzających i
800 wystawców, którzy prezentują
1.
się w trzech halach.

Targi w Hanowerze należą od lat
do stałego programu spotkań racibor
skiej Spółki z odbiorcami. Mają oni
wówczas możliwość spotkania się z
członkami Zarządu ZEW S.A., sze
fem biura handlowego „ELBAR Katowice”, które jest głównym
przedstawicielem handlowym Spółki
oraz kierownictwem Działu Marke
tingu. Zapoznają się z aktualną sytu
acją firmy, uzgadniają szczegóły do
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tyczące realizacji bieżących kontrak
tów, planują przyszłe zamierzenia.
Udział w imprezie jest pretekstem
do omówienia spraw handlowych i
technicznych w nieco odmiennej od
typowych wizyt atmosferze. Jak co
roku, pobyt na targach był okazją do
spotkania się i podtrzymania kontak
tów ze stałymi klientami z Niemiec,
które są drugim co do wielkości kra
jem eksportu ZEW. Stoisko zakładu
wzbudziło zainteresowanie przedsta
wicieli firm z Indii, Pakistanu, Korei,

Muzeum czynne: poniedziałek
- czwartek - 10.00 - 15.00, środa,
piątek -10.00 -17.00,
sobota, niedziela - 10.00 -14.00
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Raciborskiej, ul. Długa 9,
tel. 4153605
wystawa czasowa - malarstwo
Mariana Chmieleckiego z Raciborza
Galeria „Na drabinie", ul. Solna 5,
tel. 4152377
wystawa fotograficzna pt. .Inny świat przyroda, góry” W. Zimnego
Imprezy:

Raciborski Dom Kultury,
ul. Chopina 21, tel. 4152540,
4153172
21.05 - „Harry i ja” Nigela Williamsa spektakl w wykonaniu Krystyny Jandy,
Janusza Gajosa i Andrzeja Strzelec
kiego, godz.19.00. Bilety w przed
sprzedaży.
25.05 - „Kowal" - spektakl dla dzieci w
wykonaniu aktorów Teatru Lalek
„Banialuka” z Bielska - Białej, godz.
9.30 i 11.30
Kina:

„Przemko”, ul. Chopina 21,
tel. 4152540
12.05 - „Stan oblężenia”, godz. 17.30
12 -13.05 - „Życie jest piękne”,
godz. 19.30
14 -19.05 - „Plac Vendóme”,
godz. 17.30
14 -19.05 - „Szeregowiec Ryan”,
godz. 19.30
Dyskusyjny Klub Filmowy
13.05 - „U Pana Boga za piecem”,
godz. 17.30
18.05 - „Plac Vendóme”, godz. 17.30
„Bałtyk”, ul. Londzina 13,
tel. 4152033
Kino nieczynne (remont)

WODZISŁAW
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4562001
Straż Miejska - 4551345
Straż Pożarna - 998,4551008
Gazowe - 4553756, 4553791
Wodno - kanalizacyjne - 4551840

14 NOWINY RACIBORSKIE

Energetyczne - 991,45590100
(centrala), 4590215 (dyspozytor)
Szpital Miejski 1 - 4552641
Szpital Miejski 2 - 4551096
Informacja PKP - 4553014
Informacja PKS - 4552204
Dyżury aptek:

12.05 - „Salus”, ul. Styczyńskiego 2,
tel. 4551239
13.05 - „Vivax”, ul. 26 Marca 18,
tel. 4552552
14.05 - „Salus”, ul. Styczyńskiego 2,
tel. 4551239
15.05 - „Farmakon”, ul. 26 Marca 51,
tel. 4552641-6, w. 467
16.05 - „Eskulap”, ul. Księżnej
Konstancji 4, tel. 4552248
17.05 - „Piast”, ul. Leszka 10
(Osiedle „Piast”), tel. 4556060
18.05 - „Valeat”, ul. 26 Marca 55,
tel. 4566401
Wystawy:

Muzeum, ul. Kubsza 2,
tel. 4552574
czynne codziennie od 10.00
do 14.00 z wyjątkiem poniedziałków
i dni poświątecznych; w środę
od 12.00 do 17.00
wystawy stałe: „ROW w pradziejach
i średniowieczu”, ..Z dziejów
Wodzisławia 1922 - 1939”,
„Dni walki i zwycięstwa”
wystawa czasowa - „Prehistoria
i rzeczywistość” (od 1.05 do 23.05)
- malarstwo Mariana Nowotnego
i rzeźba Ryszarda Trybulskiego
Galeria Miłośników Ziemi Wodzi
sławskiej „Art Vladislavia”, Rynek
20, tel. 4554999
czynna w poniedz., środy i piątki od
godz. 12.00-17.00
wystawa czasowa - rysunki i obrazy
Jerzego Szindlera z Krakowa
wystawa czasowa - „Rekonstrukcja
baszty rycerskiej”
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Daszyńskiego 2, tel. 4554874
Czytelnia:
- wystawa malarstwa Barbary Szmiel
Dział dziecięcy:
- wystawa zdjęć z podróży Bronisława
Dostatniego z Warszawy (do 12 maja)
- wystawa z cyklu „Znani i łubiani Arkady Fiedler” (od 17.05)
Miejska Biblioteka Publiczna Filia

Zakłady Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu ul. Pia
stowska 29 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek
gruntowych niezabudowanych nr 267/84 oraz 177/3
położonych w dzielnicy Ostróg ul. Bosacka przy budyn
kach nr 8 i 18 o powierzchniach 160 m2 i 530 m2.
Dla tych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd
Rejonowy w Raciborzu KW 34251.
Oferty pisemne należy składać w ZEW S.A. w Dziale
Inwestycji w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia.
Otwarcie ofert nastąpi w następnym dniu po terminie
złożenia ofert.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia prze
targu lub odstąpienia od przetargu bez podania przy
czyn.

nr 13, Os. XXX - lecia, tel. 4565646
Czytelnia
- wystawa rękodzieła pracowni
plastycznej DPS w Gorzycach
(od 12.05 do 8.06)
Imprezy:

Miejski Ośrodek Kultury „ Cen
trum”, ul. Kubsza 17, tel. 4554855
12.05 - „Niemoralna propozycja” projekcja filmowa, godz. 8.15 i 10.15
14.05 - Wiosenne konfrontacje
artystyczne „Maska’99” - z udziałem
szkolnych zespołów artystycznych,
godz. 9.00
15.05 - „Gabinet 21” - koncert w klubie
„Amber”, godz. 19.00
17 -18.05 - „Ogniem i mieczem”projekcja filmowa, godz. 8.00, 11.30
i 15.00
18.05 - Diagnozowanie i leczenie
- lekarze medycyny tybetańskiej,
godz. 10.00
Kina:

„Centrum”, MOK, ul. Kubsza 17,
tel. 4554855
14 -15.05 - „Ogniem i mieczem”,
godz. 16.00
14 -16.05 - „Ogniem i mieczem”,
godz. 19.30
16.05 - „Lemur zwany Roiło”,
godz. 15.30 (kino za 3 zł)
„Czar”, ul. Targowa 5,
tel. 4552003
12 -13.05 - „Cienka czerwona linia”,
godz. 18.00
14 - 20.05 - „Masz wiadomość”,
godz. 18.00
14 - 20.05 - „Godziny szczytu”,
godz. 20.00

RADLIN
Kino „Górnik" w Miejskim
Ośrodku Kultury i Sportu,
ul. Mariacka 9, tel. 4558422
wiadomość o repertuarze pod
nr telefonu

RYDUŁTOWY
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4578209
Policja - 997, 4577031
Straż Pożarna - 998, 4578088
Energetyczne - 4578332
Szpital Miejski - 4578041
Informacja PKP - 7294890

Dyżury aptek:

12.05 - Ośrodek Zdrowia, Rydułtowy,
tel. 4578066
13.05 - „Orłowiec”, Rydułtowy,
Osiedle Orłowiec 20 a, tel. 4577084
14.05 - „Vis Vitalis”, Pszów,
ul. Wołczyka 1, tel. 4558929
15.05 - „Mariańska”, Radlin,
ul. Korfantego 77, tel. 4558200
16.05 - „Szczęść Boże”, Rydułtowy,
ul. Bema 8, tel. 4578340
17.05 - „Św. Łukasza”, Radlin,
ul. Korfantego 8
18.05 - „Pod Jaskółką”, Rydułtowy,
ul. Plebiscytowa 48, tel. 4578286
Kina:

„Wawel”, Rydułtowy.
ul. Ofiar Terroru 8. tel. 4578591
14 -16.05 - „Cienka czerwona linia”,
godz. 19.00

PSZÓW
Pogotowia:

Ratunkowe - 999, 4551385
Policja - 997, 4558607
Straż Pożarna - 998, 4558808
MOK, ui. Traugutta 1, tel. 4557454
Funkcjonują kółka zainteresowań
dla dzieci i młodzieży:
- kółko plastyczne - w każdy czwartek
od godz. 17.00 -19.00
- kółka taneczne w poniedziałki
- od godz. 17.30 - 19.00, środy
- od godz. 17.30 - 19.00 i piątki
- od godz. 16.00 -19.00
- spotkania gromady zuchowej
- w piątki od godz. 15.00
- nauka gry na organach
- od poniedziałku do piątku
w godz. 9.30 -17.30
- nauka języka angielskiego
dla dzieci - w środy o godz. 14.15
(dla zaawansowanych)
- klub krótkofalowców - w piątki
od godz. 16.30
Państwowa Opera Śląska
w Bytomiu, ui. Moniuszki 21,
tel. 2818439, 2813431 w. 271, 293.
Rezerwacja biletów: Dział Imprez
i Reklamy Opery Śl., tel. 2818439.
12.05 - „Pan Twardowski”, godz. 9.00 i
12.00
13.05 - „Straszny dwór”, godz. 19.00
14.05 - Koncert charytatywny,
godz. 18.00
16.05 - „Cyrulik Sewilski”, godz. 18.00
17.05 - „Carmen”, godz. 18.00
18.05 - „Pan Twardowski", godz. 11.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowoczesna”
Raciborzu przy ui. Wileńskiej 3, ogłasza przetarg
na wysokość czynszu za lokale użytkowe przy ui. Pracy 21, i-piętro

Charakterystyka lokalu nr 1: Powierzchnia ogólna: 197,70 m2. Cena wywoławcza: 14,00PLN/m2
+ VAT (kwota ta obejmuje czynsz za lokal, c.o., podatek od nieruchomości bez kosztów zużycia energii
elektrycznej i wody). Przeznaczenie: działalność handlowo-usługowa. Vadium: 3.400 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.1999 r. w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”
w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 3, pok. nr 16, o godz. 10.00.
Vadium należy wpłacić do godz. 9.00 w kasie Spółdzielni. Osoba która wygra przetarg zobowiązana
jest do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni pod rygorem utraty vadium.

ZARZĄD GMINY
w Krzyżanowicach
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż autobusu marki Autosan
o nr rej. KAL 9778
Rok produkcji 1977

Cena wywoławcza - 4.600 zł

Charakterystyka lokalu nr 2:

Powierzchnia ogólna: 30,80 m2. Cena wywoławcza: 14,00 PLN/m2
+ VAT (kwotą ta obejmuje czynsz za lokal, c.o., podatek od nieruchomości bez kosztów zużycia energii
elektrycznej i wody). Przeznaczenie: działalność handlowo-usługowa. Vadium: 500 PLN.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 1999 r.
o godz. 10.00 w tut. urzędzie gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.1999 r. w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”
w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 3, pok. nr 16, o godz. 11.00.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej
należy wpłacić w kasie tut. urzędu najpóźniej
w dniu przetargu.

Vadium należy wpłacić do godz. 10.00 w kasie Spółdzielni. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana
jest do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni pod rygorem utraty vadium.
Informacje o pozostałych warunkach najmu lokali uzyskać można pod nr tel. 4154576 wew. 341 lub 303.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

UCHWAŁA NR 174/99
ZARZĄDU MIASTA
RACIBORZA
z dnia 26 kwietnia 1999 r.

w sprawie: ogłoszenia kon
kursu na stanowisko dyrek
tora Szkoły Podstawowej Nr
12 w Raciborzu przy ul. Ka
sprowicza 4 (placówka ule
ga likwidacji 31.08.2004 r.)
Działając na podstawie art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. - Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996
r. z późniejszymi zmianami) i art.
36a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z
późniejszymi zmianami) oraz w
wykonaniu uchwały Rady Miej
skiej Nr XXIV/205/96 z dnia
24.04.1996 r.

ZARZĄD MIASTA
uchwala, co następuje:
§1
Ogłasza się konkurs na stano
wisko dyrektora Szkoły Podsta
wowej Nr 12 w Raciborzu przy
ul. Kasprowicza 4.

§2
Termin składania ofert kandy
datów
upływa
z
dniem
31.05.1999 r.

§3
Konkurs, o którym mowa zo
stanie przeprowadzony w ter
minie 14-18.06.1999 r.

§4
Wykonanie uchwały powierza
się Zastępcy Prezydenta Mia
sta mgr Adamowi Dzyndrze.

§5
Uchwała wchodzi
z dniem podjęcia.

w

życie

ZARZĄD MIASTA RACIBORZA
Działając na podstawie uchwały Nr XXłV/205/96 Rady Miejskiej w Ra
ciborzu z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie regulaminu przeprowa
dzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowa
dzonych przez Gminę Racibórz oraz uchwały Nr 174/99 Zarządu Mia
sta Raciborza z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkur
su na stanowisko dyrektora placówki oświatowej,

ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Raci
borzu przy ul. Kasprowicza 4 (placówka ulega likwidacji 31 sierp
nia 2004 r.)
I. 1. Do konkursu może zgłosić się kandydat, który:
a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pe
dagogicznym lub wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowa
niem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie albo
studium nauczycielskie oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowi
sku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowi
sku nauczyciela akademickiego,
c) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska
uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub pozytywną oce
nę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu za
trudnienia w szkole wyższej,
d) posiada potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki
zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w
szkole.
Preferowani będą kandydaci z przygotowaniem pedagogicznym i w
wieku do 45 lat.

2. Oferty kandydatów winny zawierać:
a) kwestionariusz osobowy
b) uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzający kwalifikacje oraz od
byte formy dokształcania i doskonalenia
c) ocenę pracy
d) koncepcje pracy na stanowisku dyrektora placówki z uwzględnie
niem pracy z młodzieżą i demokratycznych zasad kierowania szkołą
e) aktualne świadectwo lekarskie.
II. Dokumenty określone w ust. I składa się w zapieczętowanej koper
cie wraz z adresem kandydata i numerem telefonu (umożliwiającym
kontakt z kandydatem). Na kopercie należy podać numer i adres pla
cówki, której dotyczy konkurs.

III. Koperty zawierające dokumenty określone w ust. I kandydat zgła
szający się do konkursu składa w terminie najpóźniej do dnia 31 maja
1999 r., w sekretariacie Prezydenta Miasta Raciborza.
IV. Komisja konkursowa zbierze się w terminie od 14 do 18 czerwca
1999 r. Miejscem posiedzenia Komisji konkursowej będzie sala „zega
rowa’ lub „błękitna” Urzędu Miasta Racibórz.

V. Kandydatom - na ich życzenie - udostępnia się do wglądu tekst
regulaminu przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Racibórz.

Autobus można oglądać w LZS Bieńkowice - kon
takt tel. 4196379 po godz. 15.00 p. Antoni Kubiczek.

ZARZĄD MIASTA
RACIBORZA
ogłasza
ll-gi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru
chomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Parko
wej, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczy
stą Kw Nr 14637.
Nieruchomość stanowi działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nu
merem 3369/164 (k.m. 2) obręb Racibórz o powierzchni 1.2000 ha,
która zabudowana jest:

- budynkiem socjalnym o powierzchni użytkowej 742,79 m2 wypo
sażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową,
- basenem nr 1 o kubaturze 1.575,00 m3,
- basenem nr 2 o kubaturze 3.880,00 m3,
- brodzikiem o powierzchni zabudowy 200,00 m2.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania prze
strzennego Miasta Raciborza przeznaczona jest pod tereny zieleni
parkowej o charakterze ogólnomiejskim wraz z terenami usług
urządzeń sportu (stopnia ponadpodstawowego i podstawowego).

Plan dopuszcza realizację urządzeń towarzyszących o zasięgu lo
kalnym dostosowanych wielkością do użytkowania podstawowego:
- pojedynczych obiektów kultury o charakterze ogólnomiejskim (ga
lerie plenerowe, amfiteatry, kina letnie),
- usług, handlu i gastronomii,
- urządzeń sportu i rekreacji czynnej i biernej,
- urządzeń infrastruktury technicznej w przypadku braku możliwo
ści innego usytuowania.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.000.000,00 zł.
w tym: składnik budowlany: 70.280,00 zł.
grunt: 1.929.720,00 zł.

Do ceny sprzedaży składnika budowlanego zostanie doliczony
22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 1999 r. o godzinie 11.00
w sali nr 125 (Sala Błękitna) Urzędu Miasta w Raciborzu,
ul. Batorego 6.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne mające zdolność
do czynności prawnych oraz osoby prawne właściwie reprezento
wane. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem
przetargu oraz wpłacić wadium w wysokości 2,5% ceny wywoław
czej, tj. 50.000,00 zł, najpóźniej w dniu 24 maja 1999 r. gotówką
lub czekiem potwierdzonym w kasie Urzędu Miasta pok. 116 albo
przelewem na konto bankowe nr 10501328-400033544 Bank Ślą
ski Katowice o/Racibórz.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zali
czone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym
uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Miasta Racibórz, ul. Batorego 6,
tel. (032) 41S 22 75, fax (032) 41S 49 21
ogłasza przetarg nieograniczony nas
1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej fi 200 z rur PCV o dł. 157 mb w Raciborzu ul.Mała.

Termin realizacji: rozp. 02-08-1999 r, żak. 15.10.1999 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia na zadanie można odebrać w siedzibie zamawiają
cego, pok. 206 lub za pośrednictwem poczty. Cena specyfikacji wynosi 30 zł.

W razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczo- t
nym terminie przez uczestnika, który wygrał przetarg - wadium
ulega przepadkowi.
Zarząd Miasta może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony
przetarg.
Szczegółowych informacji dot. sprzedaży nieruchomości i regula
minu przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nierucho
mościami Urzędu Miasta w Raciborzu, pok. 220, II piętro, tel.415 45
25 do 29 wew. 368 lub 425 34 07.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Pan Józef Kierdal.

Zamknięta kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pokój 208.

F.H. JURKIEWICZ

Termin składania ofert upływa dnia 24.06.1999 r.- godz. 15.00.

„PANORAMA”, „TROCAL EKONOMIC”, „TROCAL 900”

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.1999 r. o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego - pokój 125.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą brać udział oferenci którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych,
2) spełniają warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) prowadza działalność przez okres co najmniej 3 lat.

OKNA PCV

Okna typowe - natychmiastowy odbiór oraz nietypowe - na zamówienie

OKNA DACHOWE a DRZWI ZEWNĘTRZNE
PANELE ŚCIENNE / PODŁOGOWE
44-295 LYSKI
ŁUKOWSKA 8
tel./fax43 00 314

RATY
Zapraszamy!

Proponujemy: transport, pomiary, montai

44-200 RYBNIK
WIEJSKA 5
tel./fax 42 35 260
(obok biurowca PREFROW)

NOWINY RACIBORSKIE 15

ZAKŁAD STOŁARSKO-TAPICERSKI

ZRB oferuje
do wynajęcia
sprzęt budowlany

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„ORŁOWIEC”

KOMPLETY
WYPOCZYNKOWE
3 + 2 + 1 rogówki i inne
Sprzedaż detaliczna i hurtowa

P.P.U.H. „BOLEX” s.c.
Bogunice k/Lysek
ul. Raciborska 44
tel. 43 OO 777

UkTransport gratis II! Raty Uł-sn

PRODUCENT

OKIEN PCV
POMIAR * TRANSPORT * MONTAŻ * RATY

Gaszowice, ul. Rudzka 12, tel./fax 43 05 534
Racibórz
Rybnicka 4
tel. 414 08 22

Wodzisław SI.
Michalskiego 18 a
tel. 455 33 92
(obok PZMOT)

Rybnik
Wiejska 49 b
tel. 42 36 233
(REWON)

po atrakcyjnych cenach:

w Rydułtowach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 21
ogłasza

i rusztowania elewacyjne
"i leje zsypowe do gruzu

przetarg na przydział własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego:

n stemple rozporowe

betoniarki

■ typu M-4 pow. użytk. 68,86 m2 Pszów, Witolda 6/B/9 cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 30.847,10 zł w tym zadłużenie
13.632,10 zł, należne 1.721,50 wadium zł.
- typu M-2 pow. użytk. 34,79 m2 Rydułtowy, Oś. Orłowiec 68/17
cena wywoławcza wkładu budowlanego 8.697,50 zł, należne wa
dium 869,75 zł
- typu M-2 pow. użytk. 35,65 m2 Pszów, Jagiełły 4/B/5 cena wywoław
cza wkładu budowlanego 8.912,50 zł, należne wadium 891,25 zł
- typu M-2 pow. użytk. 36,07 m2 Pszów, Juranda 5/A/5 cena wywo
ławcza wkładu budowlanego 9.017,50 zł, należne wadium 901,75 zł
- typu M-2 pow. użytk. 27,80 m2 Pszów, Juranda 9/A/2 cena wywoław
cza wkładu budowlanego 6.950,00 zł, należne wadium 695,00 zł
- typu M-2 pow. użytk. 34,10 m2 Racibórz ul. Katowicka 10/1 cena
wywoławcza wkładu budowlanego 23.364,71 zł w tym zadłużenie
5.462,21 zł, należne wadium 1.790,25 zł
- typu M-2 pow. użytk. 34,30 m2 Racibórz, Mysłowicka 5/35 cena
wywoławcza wkładu budowlanego 26.594,40 zł w tym zadłużenie
8.586,90 zł, należne wadium 1.800,75 zł
Spółdzielnia stwarza możliwość spłaty kwoty zadłużenia w 36 rów
nych ratach.

ul. Powstańców 90
48-120 Baborów,

tel./fax 077 48 69 153

sprzeda bazę
zakładu usługowego
w Baborowie.
Cena do negocjacji.
Ponadto posiada
do sprzedania:
- ciągnik URSUS C-385
- kombajn do buraków
Neptun Z-413
- prasa do słomy Z-224

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.

Jest możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu oraz uzy
skania informacji w siedzibie Spółdzielni pok. nr 15 lub telefonicznie
4576454, 4576412, 4576398.

'

OBWIESZCZENIE
REJESTRACJA TELEFONICZNA/

pęcherzyka żółciowego, przepuklin, wysiłkowego nietrzymania moczu

+ Operacje

laparoskopowe:

+ Operacje

z zastosowaniem kriochirurgu:

żylaki kończyn dolnych i odbytu, przerost prostaty,

migdalkl, naczyniakl, nowotwory skóry, kosmetyka

+ Operacje: tarczycy, sutka, stulejki, wnętrostwa
+ Szpital dzienny: opieka pielęgnacyjna, podawanie kroplówek
♦ Lecznica posiada

kontrakt z slaska kaso chorych

RENAULT KANGOO

Krajowych i Importowanych,

Kleje Atlas, Fugi, Listwy, Armatura,
Wszystko Co Niezbędne Przy Kafelkowaniu

I

o licytacji ruchomości
Podaje się
do publicznej wiadomości,
że wdn. 20.05.99 r.
o godzinie 9.00
w budynku tut. Urzędu
Skarbowego w Raciborzu
przy ui. Drzymały 32
odbędzie się w trybie
art. 105 ustawy o postępowa
niu egzekucyjnym
w administracji
(tekst jednolity Dz. U. 36
z 1991 r. poz. 161
z późn. zm.)

I Licytacja

9*" -17'H>
w Soboty od 9*° od

Samochodu należącego
do Pana Szymura Walter,
marki VW „Passat" rok
prod. 1981 o wartości
szacunkowej 2.700,00 zł.

RAMY
SUPER OFERTA!

Lękskluzywne
Lwłoskie drzwi
Ęgaftkowe
td^niywłamaniowe

Gwarantowana cena już od 34 065,- + Vat
Rewelacyjny Leasing Renault bez żadnych zaświadczeń.
Możesz wpłacić tylko 5% wartości samochodu, a już masz
nowego „pracowitego robotnika w firmie o imieniu „Kangoo””

garaż

Dodatkowo w okresie trwania leasingu masz dodatkową
gwarancję techniczną GRATIS. Ilość samochodów ograniczona!

Novof

Szczegóły u Autoryzowanego Partnera Renault:

i Novod

AUTOMENTEL CENTRUM

(RYBNICKIE CENTRUM
■STOLARKI BUDOWLANEJ „KONSUM”
44-217RybnJ<^uL^Zebrzydowicka152
MTel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

6 NOWINY RACIBORSKIE

Spółdzielnia
Usług
Rolniczych

Mieszkania można oglądać 1 dzień przed przetargiem tj. 20.05.1999
r. w godz. 13.00 - 14.30.

OFERUJE:

snArsaNi p.pożarowe
oraz solidne
Lwielofunkcyjne stalowe
wewnętrzne
I i zewnętrzne
a zaplecze sklepu,
rtowni, do domu.

i montażu
na placu budowy

Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste i dowody wpłaty
wadium.

L CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 9.00 -12.00,15.00 -17,00

DRZWI

możliwość

doitawy

Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni. Wa
dium wniesione przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zosta
nie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Racibórz, ul. Klasztorna 3, tel. 0-32/ 419 08 88

Codziennie

Istnieje

Osoba, która wygrała przetarg i zrezygnuje z przydziału mieszkania
traci wadium.

dr n. med. STANISŁAW PŁONKA

Duży Wybór Płytek Ceramicznych

(od 7.00 do 19.00)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni pok. nr 3 w dniu
21.05.1999 r. Pierwszy etap przetargu ograniczonego tylko dla człon
ków Spółdzielni odbędzie się o godz. 9.00 W przypadku braku chęt
nych członków odbędzie się o godz. 10.00 drugi nieograniczony prze
targ.

' N.Z.O.Z. LECZNICA IMIENIA ŚW. ŁAZARZA

RACIBÓRZ
UL. RYBNICKA 15
TEL. 419 02 70

Tel. 0602 397 323

tel. salon
RENAULT
Assistance

g g. g g

24h
0-22 622 24-02

Wodzisław, ul. Witosa 8 (kier. Chałupki)
455 18 90, serwis 455 69 47, części 455 68 87

0

ROCZNY KOSZT

KREDYTU
Kredyt Renault

RENAULT
TO PEŁNIA ŻYCIA

Cena wywoławcza wynosi
75% wartości szacunkowej.
Przed przystąpieniem do
licytacji należy wpłacić
wadium w wysokości 10%
wartości ruchomości.

Ruchomość można oglądać
w dniu 20.03.99r. w godz.
Od 8-8.45
Zainteresowanych prosi się
o kontakt z Urzędem
Skarbowym w Raciborzu
ul. Drzymały 32, pokój 16,
bądź telefonicznie pod
numerem /036/ 4190099.
Jeżeli pierwsza licytacja
nie dojdzie do skutku
termin 2-giej ustala się
na dzień 27.05.1999 r.
o godz. 9.00.

ATRAKCYJNE WCZASY

W Ośrodku Wypoczynkowym
„Kora” w Łazach k/Koszalina
Serdecznie Państwa zapraszamy
do naszego ośrodka nad
wybrzeżem Morza Bałtyckiego.
Terminy:
dorosły
12.06-19.06 385,19.06-03.07
700,03.07-17.07 860,08.08-22.08 860,22.08-05.09
660,05.09-12.09
330,-

1 dz.
300,500,760,760,500,300,-

2 dz.
200,500,700,700,500,200,-

Proponujemy atrakcyjne rabaty dla
dzieci do 3 oraz do 10 lat. Polecamy
również kolonie dla młodzieży w:
1. Karłowicach (Czechy)
17.07-06.08
860,-zł
2. Cesenatico (Włochy)
25.06-08.07
915,-zł
3. Lloret de Mar (Hiszpania)
15.07-28.07
1400,-zł.
Szersze informacje otrzymacie Pań
stwo w Biurze Turystycznym „RAGOS":
ul. Kościuszki 38, Racibórz, tel./fax
032/415 22 72, 415 87 33, e-mail:
turystyka@ragos.com.pl

BIURO PODRÓŻY

47-400 Racibórz,
ul. Batorego 6,
tel. 032/415 33 55

ATLAS

rystycznych
47-400 Racibórz, ul. Rudzka 21, tel. 415 48 86

Oferta wypoczynkowa - Lato ’99

Jesteśmy z Wami już 10 lat!

1) Oferta krajowa: m.in. Międzyzdroje, Świnoujście,
Dziwnówek, Niechorze, Kołobrzeg - terminy dowolne
z i bez wyżywienia. Zakwaterowanie: w hotelach,
pensjonatach, ośrodkach campingowych, kwaterach
prywatnych oraz inne propozycje.
2) Oferta zagraniczna: m.in. Francja, Grecja, Chorwacja,
Hiszpania, Węgry, Włochy. Wycieczki objazdowe.
Terminy dowolne. Zakwaterowanie: w hotelach,
apartamentach, campingach.
3) Oferta dla grup szkolnych i młodzieżowych:
m.in. kolonie i obozy młodzieżowe, krajowe i zagraniczne.
4) Kursy językowe.
5) Sprzedaż biletów autokarowych.
6) Ubezpieczenia turystyczne.

OFERUJE: atrakcyjne wczasy i wycieczki
AUTOKAR - SAMOLOT' - DOJAZD WŁASNY

Europa (m.in. Francja, Hiszpania, Skandynawia, Benelux)
Azja
(m.in. Turcja, Chiny, Tajlandia)
Afryka (m.in. Tunezja, Egipt, RPA)
Ameryka Północna, Środkowa i Południowa
Australia i wyspy Pacyfiku
OFERTY LAST MINUTĘ

Kursy językowe:

JOLI

angielski, francuski,
włoski, niemiecki, hiszpański

Przewozy autokarowe
- cała Europa
Kolonie i obozy młodzieżowe
w kraju i za granicą
Ubezpieczenia turystyczne

MEBLE
ZAINWESTUJ W NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ

aluplast

WODZISŁAW,
ul. Czyżowicka 43
tel. 455 15 81

Kunststoff-Feflstersysteflie

Posiadamy w ciągłej sprzedaży okna typowe

Firma przewozowa z 11 -letnią tradycją.

Produkujemy również okna i drzwi w dowolnym kształcie,
kolorze i oszkleniu. Oferujemy parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
rolety ALU i PCV, witryny i drzwi z aluminium.

Przewóz osób do Niemiec od domu pod dom na trasie:
Braunschweig, Hannover, Bielefeld, Giiterslah, Hamm, Unna, Hagen,
Wuppertal, Remscheid, Solingen, Leverkusen, Dusseldorf, Koln,
Gummersbach, Olpe oraz całe Zagłębie Ruhry.
Wyjazd z Polski do Niemiec w niedzielę rano,
z Niemiec do Polski w piątki wieczorem.
Informacja w Raciborzu - tel. 032/ 415 43 74,
Informacja w Niemczech - tel. 022911249, fax 02291807551,
auto tel. 01704748059

Oferujemy pomiar, montaż i transport
PSZÓW, ul. Traugutta 91, tel./fax 0-32/ 455 88 00
WODZISŁAW - JEDŁOWNIK, ul. Górnicza 17, tel. 0-32/ 456 22 00
WODZISŁAW ŚL., ul. Rynek 16-17, teł 0-32/ 456 22 00
RYBNIK, ul. Wyzwolenia 97 (przy rondzie), tel. 0-32/ 422 46 14
RACIBÓRZ, ul. Ogrodowa 34. 0-32/ 415 78 72

ŻALUZJE - ROLETY
ZEWIMĘTRZIUE

P.P.H.U. WIGMORS
Filia Racibórz: ul. Łąkowa 26, tel./fax. (032) 414 02 86

antywłamaniowe, markizy
balkonowo-tarasowe

HURTOWNIA

□
□
□
□
□

z płyty, rurowo-kulowe
na wymiar w kolorach:
chrom, złoto, dowolny
witryny apteczne, witryny ?
szklane i ze złączek
wieszaki, stojaki, manekiny
sprzęt chłodniczy: lady, regały
wagi elektroniczne, metkowniaB^ -

„SUBIEKT” Firma Handlowa

Informujemy, że sklep został przeniesiony
niesiony
do większego pawilonu pod adres:
Rybnik, ul. Grunwaldzka 46 (dawny MEBLOTEX)
tel. 0-32/ 422 42 07

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

— PROMOCJA WIOSENNA —
-RATY--

Proponujemy naszym Klientom szeroki asortyment wyrobów
chłodniczych tj:

TECHNIK Sp. z o.o.,
44-264 JANKOWICE k/Rybnika,
ul. Nowa 22, tel. (032) 430 51 41,
tel. kom. 0-601 417 572

• sprężarki hermetyczne i półhermetyczne
• agregaty skraplające
• wymienniki ciepła
- parowniki
- wentylatorowe chłodnice powietrza
- skraplacze
• automatyka i aparatura chłodnicza
• aparatura kontrolno - pomiarowa
• narzędzia do naprawy urządzeń chłodniczych
• czynniki chłodnicze
• rury i kształtki miedziane
• materiały pomocnicze do łączenia rur
• meble chłodnicze

AUTOSALON

MARGO
DEALER ŚKODA & SEAT
Yolkswagen Group

Codziennie od 8"-16“
w Soboty od 8”-12“

Zakład
Stolarski

Volkswagen Group
WSZYSTKIE MODELE
_ KREDYTY

I UBEZPIECZENIA

Oferta kredytowa: lnvest-Bank,
LUKAS, GBG, BIK.
Ubezpieczenia na miejscu.

47-451 Tworków, ul. Długa 28

tel./fax (032) 419 61 72

SPRZEDAŻ-SKUP-ZAMIANA

POSIADAMY W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY OK. 70 MODELI
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

PRODUKCJA DREWNIANO STOLARKI BUDOWLANO

OKNA • DRZWI

CODZIENNIE NOWA OFERTA

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW

• LAKIERY

• OKUCIA

Rhenocryl®
MONTAŻ • TRANSPORT • USŁUGI EXPORTOWE

finCIBÓRZ, ul.Rybnicka 15 tel. 414-02-64
PSZÓW, Osiedle ulJogielły 7 tel. 455-89-06

Zapraszamy do salonu MARGO
Zlokalizowanego przy trasie
Rybnik - Wodzisław
RYBNIK ul. WODZISŁAWSKA 201

informacja telefoniczna:
tel. 0-32/73 98 029
tel./fax 0-32/ 42 48 666
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PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

OGŁOSZENIA DROBIUE

FIRMA REALIZUJE ZAMÓWIENIA

MOTORYZACJA

NA OKNA PCK, OBROTOWE, DACHOWE / INNE.
ZAPRASZAMY KLIENTÓW W GODZ. '9-17.
/

B

W SOBOTY 9-13.

47-400 Racibórz
ul. Źródlana 1 (SURIŚ)

tel. (032) 419 03 68

g
£
B
J
EU

-OKNA
-DRZWI
-SKRZYDŁA
-OŚCIEŻNICE
-PARAPETY

1
Starowiejska

0STRAVA

STOLDREW
(SURIS
Źródlana

__________ /

ŚWIŃSKI RYNEK

j
/

Ocieka

V

okna i drzwi z pcv
NA KTÓRE

Cię stać!

Okna typowe do natychmiastowego odbioru.
Na zamówienie dowolny kształt, kolor i oszklenie.
Do wyboru systemy:

Niemiecki BRUGMANN GOLDEN LINĘ
Austriacki profil licencyjny PANORAMA
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Ekskluzywne drzwi antywłamaniowe
włoskiej firmy DIERRE.
A także drzwi bankowe,
przeciwpożarowe oraz solidne drzwi
wielofunkcyjne na zaplecza sklepów,
hurtowni i do domów

DORADZTWO,
TRANSPORT,
MONTAŻ, SERWIS,
RATY!

RYBNICKIE CENTRUM
BUDOWLANEJ „KONSUM”
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152
Tel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

Okna i drzwi

OKNA

Z PCV
W NIEMIECKIM
PROFILU KOMMERLING
i LICENCYJNYM
PROFILU PANORAMA

STOKOL

z Sprzedaż za gotówkę i na korzystne raty
✓ Typowe okna do natychmiastowego odbioru
✓ Typowe i na zamówienie w cenie typowych

Z.P.H.U. „STOKOL" S.C.
Rybnik - Kłokocin, ul. włościańska 87
tel. 032/ 42 20 129, 73 94 893

Sprzedam samochód Renault 9,
r. prod. 81, w dobrym stanie.
Tel. 415 73 57 (po 19.00).____________
Sprzedam VW Transporter, r. pr. 86.
Tel. 451 22 07 (po godz. 17.00).
Sprzedam samochód Fiat Tempra 1.6,
r. prod. XII 93 z instalacją gazową,
biały, garażowany, stan b. dobry.
Cena do negocjacji. Tel. 451 34 87.
Sprzedam Fiata Tipo 1,4, r. pr. 88/89,
instalacja gazowa. Tel. 0604 36 13 62.
Sprzedam nowy samochód Kia
Clarus 2.0 L, GLX, 133 KM, okm,
kompletne wyposażenie (skóra,
klimatyzacja). Tel. 0049 1704748059.
Sprzedam Fiata 126p; rok prod. 92,
bezwypadkowy, niezalany,
garażowany, kolor turkus.
Wiadomość: 0602 156 936.___________
Sprzedam Poloneza rok prod. 1990,
tanio. Tel. 0601 87 51 12.____________
Sprzedam Opla Omegę 2,0i, limuzyna,
rok prod. 1987. Tel. 415 90 08.________
Sprzedam samochód Punto + dodatki
1100, rok prod. 94/95. Cena 18.700 zł.
Tel. 0602 533 969.

PRACA
Podejmę prace remontowo-wykończeniowe (malowanie, kafelkowanie,
tapetowanie itp.). Tel. 414 06 55.
Podejmę pracę - sprzątanie, mycie
okien, wiosenne porządki, tel. 414 06 55.
Koordynator PTE „Epoka” (II Filar)
zatrudni od zaraz. Tel. 415 91 23
od 12.00 do 22.00. Biuro Regionalne
Rybnik tel. 423 05 00 od 8.00 do 16.00.
Międzynarodowa firma poszukuje
do współpracy cztery odpowiedzialne
i przedsiębiorcze osoby do działu
sprzedaży i organizacji. Tel. 455 84 27
od poniedziałku do piątku w godz.
od 14,00 do 18.00.__________________
Apteka zatrudni farmaceutę.
Tel. 415 48 16, 0601 44 77 79.________
Zatrudnimy mężczyznę w charakterze
specjalisty do spraw sprzedaży.
Wymagania: wykształcenie średnie,
prawo jazdy, umiejętność obsługi
komputera, dobry stan zdrowia.
Pisemne oferty prosimy składać
w redakcji „Nowin Raciborskich”
przy ul. Podwale 1 w Raciborzu.
Legalna praca dla kobiet
- opieka nad starszymi ludźmi.
Znajomość j. niemieckiego
i udokumentowane pochodzenie.
Tel, 032/419 83 13 po 16.00._________
Przyj mę do pracy na budowę
pracowników fizycznych, ze
znajomością prac budowlanych
na terenie Raciborza. Kontakt:
Automentel Centrum Wodzisław,
ul. Witosa 8, tel. 4551890 w dniu
14. 05. br. od godz, 8.00 do 11.00.
Mężczyźni posiadający paszport
niemiecki, chętni do pracy
w Niemczech przy roznoszeniu
reklam i prospektów. Praca stała.
Tel. 0049 911 31 50 629,
po godz. 20.00.
Przyjmę do pracy kierowcę
operatora dźwigu. Tel. 415 02 78.
Poszukuję dodatkowej pracy na 1/2
etatu. Znajomość obsługi komputera,
KPR, ZUS, Kadry. Tel. 032/ 414 02 76
po godz. 16.00.

POSZUKUJEMY

OSOBY
z obywatelstwem niemieckim do pracy
w krajach Unii Europejskiej w zawodach:
ślusarz, spawacz, tokarz, frezer, elektryk

jak również osoby z doświadczeniem
w piaskowaniu konstrukcji stalowych.

Wskazana znajomość języka niemieckiego.
Ttinon 032 415 27 56 m.-h.

Zainteresowanych z rejonu ROW oraz Raciborza prosimy
o przesłanie CV oraz listu motywującego na adres:
PZU ŻYCIE S.A., ul. Michalskiego 12,
44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem „PRACA ”
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na umowę o pracę
przedstawicieli handlowych
z terenu Raciborza, Kietrza,
Wodzisławia, Rydułtów
i Kuźni Raciborskiej
Biuro Racibórz
- infolinia 0603 503 828

Śluby amerykańską limuzyną, barek.
7 metrów długa, biała. Tel. 47 26 217.
Transport kraj i zagranica 1,5 t
(chętnie podejmę stałą współpracę).
Tel. 419 68 20, 0604 23 80 63.________
Potrzebujesz pomocy
w uporządkowaniu Twego ogródka
- zadzwoń tel. 430 05 80.
Dorywcza pomoc osobom starszym,
zakupy, sprzątanie. Tel. 430 05 80.
Transport kraj - zagranica do 1,5 t
(chętnie podejmę stałą współpracę).
Tel. 0604 794 487, 0604 242 746.
Pełna księgowość, ryczałt, księga
przychodów i rozchodów, ZUS.
Tel. 0603 323 874 po 16.00.__________
Czyszczenie dywanów i wnętrz
samochodów, tel. 415 66 49.

ZDROWIE

RÓŻNE
Sprzedam suknię ślubną; rozmiar 40.
Tel. 419 61 18._____________________
Kupię stare książki, gazety,
widokówki, zdjęcia z Raciborza.
Tel. 0601 85 81 81.__________________
Sprzedam automaty do lodów
lub części. Krzanowice, Rynek 17.
Tel. 0602 806 557 godz. 6.00 - 10.00.
Entetplast sp. z o.o. 47-400 Racibórz,
ul. Głowackiego 13 poszukuje firmy
badającej bilans.
Sprzedam urządzenie
do kompleksowej obróbki drewna.
Wyrówniarka, gróbościówka, freza.
Felder BF 6-26 wraz z przystawkami.
Tel. 032/ 45 12 438 lub 0601 50 77 97.
Odstąpię PUP. Tel. 077 483 28 31.

MATRYMONIALNE
Samotny pan. 56 lat, wzrost 170 cm,
rencista, domator, spokojny, z domkiem
na wsi w okolicach Raciborza zapozna
partnerkę na jesień życia, mile widziana
emerytka, rencistka lecz niekoniecznie
w tym samym wieku.
Tel, zaufania: 419 81 30, godz. 20.00.

USŁUGI
Renifer - naturalne czyszczenie,
farbowanie, naprawianie odzieży
skórzanej. Renowacja skórzanych
kompletów wypoczynkowych
„Chemipral”, ul. Kozielska 5
oraz ul. Zborowa 5. Tel. 0602 130 082.
Transport - „Maserati”.
Tanie usługi transportowe (do 20 ton).
Tel. 0-32/ 415 79 12, 0-601480 859,
fax415 27 73.______________________
Dezynsekcje, deratyzacje,
dezynfekcje, gazowanie zbóż.
Racibórz, Siorak, tel. 415 62 21
(usługi dla ludności i instytucji).______
Biuro Rachunkowe poleca usługi,
konkurencyjne ceny. Tel. 415 47 66
od 8.00 do 14.00,415 48 60,
0603 42 43 11 od 14.00 do 22.00.
Usługi gazowe - instalacje, wymiany,
próby szczelności, montaż urządzeń.
Tel. 0604 157 429.__________________
Transport krajowy samochodem Ford
Transit 1,3. Tel, 0601 933 995.________
Opalanie, kitowanie, renowacja
i malowanie okien, Tel. 430 05 80.
Remonty kapitalne, usługi
wodno-kanalizacyjne, kafelkowanie.
Tel. 415 57 51.____________ ,_______

Korepetycje - język polski.
Racibórz, tel. 419 02 90.

LAlglG

ENGLISH

FIRMA ZATRUDNI
Największa polska firma ubezpieczeniowa działająca
w sektorze ubeźpieczeń na życie oferuje pracę dla ambitnych
w charakterze agenta ubezpieczeniowego.

Przyjmiemy osoby z pochodzeniem
i paszportem niemieckim do pracy
w charakterze szlifiera części z tworzyw
sztucznych z możliwością zamieszkania
koło firmy. Tel. 0049 26 83 43 608,
0049 17 24 212 613._________________
Przyjmę pracowników
do ocieplania i tynkowania budynków.
Tel. 0602 425 776, po 16.00: 414 06 51.
Kobieta (20 lat) szuka pracy
na pół etatu lub zmiany, sklep,
solarium, wypożyczalnia, inne.
Tel. 0603 280 168.__________________
Praca dodatkowa.
Tel. 0601 819 291 od poniedziałku
do piątku w godz. 10.00 - 12.00.
Interesuje Cię dodatkowe zatrudnienie
- zadzwoń. Tel. 45 40 340 od pn. do pt.
w godz. 8.00 - 10,00 i 15.00 - 16.00.

LAN G UAG E

STU DY

CENTRE

ANGIELSKI W ANGLII
/ Wakocyjne kursy j. angielskiego
w Londynie i Norwich
✓ Wyjazdy w dowolnie
wybranym terminie
✓ Wyjazd zorganizowany
(z opiekunem) od 3 do 17 lipco '99
/ Szkoły w rekomendacją
British Council i ABLA
✓ Doskonała jakość
i bogoto oferto zajęć
/ Zokwoterowonie u rodzin angielskich
/ Atrakcyjne ceny (bez pośredników)
Informacje i zgłoszenia
LANG, Racibórz, Magdaleny 4
077/4838297,0602759630

Ryszard Jaremczak - specjalista

chirurg stomatolog,
Wiesława Czernuszewicz - Jaremczak

- lekarz stomatologii,
Racibórz, ul. Rostka 6/1,
poniedziałki, wtorki, czwartki,
16.00- 19.00. Tel. 0-32/4158890.
Zęby na raty.

Przychodnie stomatologicznoprotetyczne ART-DENT.
Kornowac, ul. Rybnicka 49.
Tel. 430 1593, 0601427699,
Rybnik, ui. Korfantego 1,
tel. 4222388.
Specjalistyczna praktyka
stomatologiczna

lek. storn. Ewa Pradela - specjalista

protetyki stomatologicznej.
47-400 Racibórz, ui. Wygiendy 9,
tel. 41520 44przyjmuje: wt.-czw.
od godz. 17.00. O/L 55-99-000294 S.
Zakres usług:
specjalistyczne leczenie
protetyczne, leczenie chorób
stawów skroniowo-żuchwowych,
leczenie zębów mlecznych i stałych.

Roman Walczak
certyfikowany psychoterapeuta
Instytutu Terapii Gestalt:

- interwencje kryzysowe,
- psychoterapia.
Zgłoszenia tel. 415 89 37
w godz. 18.00-21.00.
Anna Walczak

certyfikowany psychoterapeuta
Instytutu Terapii Gestalt:

- interwencje kryzysowe,
-psychoterapia.
Zgłoszenia tel. 415 89 37
w godz. 18.00-21.00.
Gabinet psychologiczny

Justyna Bakun

- poradnictwo psychologiczne
- psychoterapia.
Gliwice, tei. 032/23186 52.

Wiktoria Kralewska-Kućmierz

- Dr n. med. Choroby skóry i testy
alergologiczne.
Racibórz, ul. Solna 4/3
(centrum obok Orbisu)
Godziny przyjęć: od poniedziałku
do piątku od 15.30 do 17.00.
Tel.: 0-32/4153750.
•"

1

.............

—...

Drukarza offsetowego

z co najmniej pięcioletnią
praktyką w zawodzie, na
dogodnych warunkach przyjmę.
Drukarnia Allprint, Rybnik
ul. Kotucza 8, tel. 42 22 392.

Koordynator AIG PTE S.A.

zatrudni na umowę o pracę
Tel. 0604 17 09 44

a
COMMERC1AL UNION
Ubezpieczenia na Życie

II filar ubezpieczeń emerytalnych
Informacja. Zawieranie umów z
Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym
BPH CU WBK
Krzysztof Kopciuch
Akwizytor funduszu
ul. Żorska 33/10; Racibórz
(032)415 74 67; 0603 131 181

NIERUCHOMOŚCI

nieruchomości

------------------------------- zi qj k a

47-400 Racibórz ul. Mickiewicza 19b s (032) 414 04 14 w/tu (032) 415 49 54,
e-mail: ztajkaC"pro.onat.pl, czynne: pn. - pL 9.00 -17.00

DOMY * MIESZKANIA ★ DZIAŁKI

★ OBIEKTY I TERENY PRZEMYSŁOWE

Obsługa: Prawna, Notarialna, Geodezyjna, Wycena Nieruchomości

PRZEDAMY

1. Racibórz - Brzezie, 8 a, 29 m2.

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie M4, przy
ul. Królewskiej z telefonem i garażem.
Tel, 415 00 37 po godz. 18.00.________
Pilnie zamienię mieszkanie
spółdzielcze M4 na M3 lub podobne.
Tel. 414 00 74 po godz, 18.00.________
Zamienię dwupoziomowe mieszkanie
w Raciborzu (110 m2, ogrzewanie
etażowe gazowe) komunalne na
dwupokojowe komunalne w centrum
Raciborza. Tel. 415 77 44.
Zamienię mieszkanie spółdzielcze
47 m2 w Rydułtowach na podobne lub
większe w Raciborzu. Tel. 45 76 330.
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej Racibórz, Ostróg.
Tel. 415 00 90, po godz. 16.00.________
Sprzedam mieszkanie 64 m2 o
wysokim standardzie, przy ul. Siwonia
(Ostróg). Cena do uzgodnienia.
Tel. 032/ 415 14 85, po godz. 20.00.
Wynajmę mieszkanie lokatorskie
41 m2 w Raciborzu przy ul. Opawskiej
firmie. Cena 500 zł + opłaty.
Tel. 077/437 58 13._________________
Sprzedam mieszkanie 49 m2, parter
w Raciborzu przy ul. Katowickiej.
Cena 48.000 zł. Tel. 415 74 30
po godz. 18.00, 0604 54 88 89.________
Zamienię dwupokojowe mieszkanie
w Raciborzu (63,5 m2, ogrzewanie
piecowe), komunalne na większe (trzy
lub czteropokojowe). Tel. 414 07 72.
Sprzedam w Krzanowicach
k/Raciborza dom 1 -piętrowy, C.O.,
ogród, w bardzo dobrym stanie.
Kontakt: Opole, tel. 077/ 453 95 22
lub 453 75 63 po 18.00.______________
Sprzedam garaż przy ul. Górnej
w Raciborzu. Tel. 415 62 09.
Wynajmę garaż w Raciborzu.
Tel, 415 27 24._____________________
Do sprzedania w Krzyżanowicach
dom (pełne uzbrojenie) na działce
0,23 ha. Biuro Nieruchomości
„Centrum” ul. Drzymały 32, Racibórz.
Tel. 419 06 82._____________________
Zamienię mieszkanie spółdzielcze
(61,5 m2, trzy pokoje) na mniejsze
(2 pokoje). Tel. 0603 410 661.
Sprzedam mieszkanie 34,5 m2
na IV piętrze, 2 pokoje i telefon
przy ul. Wileńskiej. Telefon 414 01 07
od godz. 16.00 do 20.00.
Sprzedam garaż własnościowy
przy ul. Gómej. Telefon 414 01 07
od godz. 16.00 do 20.00.
Wynajmę lokal handlowy
o pow. 40-100 m2 z parkingiem przy
ul. Przelotowej. Wiadomość: Racibórz,
ul. Głubczycka 69, po godz. 20.00.
Do wynajęcia garaż
przy ul. Opawskiej 78. Tel. 415 95 51.
Odstąpię lokal o pow. 14 m2
w Raciborzu na działalność
spożywczo-gastronomiczną.
Tel. 415 79 04 po godz, 18,00,
Sprzedam działkę rekreacyjną
5 arów z murowaną altaną w Raciborzu
- Brzezie. Teł. 415 00 16 po godz.
17.00 lub 0602 188 604.
Okazyjnie sprzedam

DAIHATSU APLAUSE
poj. 1,6, rok prod. 1992.
Tel. 243 00 42 po godz. 16.00.
Pełna księgowość
księgi przychodu i rozchodu.
Tel. 0-32/ 415 60 65 (po 20.00).

DZIAŁKI BUDOWLANE___________________

POŚREDNICTWO W HANDLU
NIERUCHOMOŚCIAMI
Racibórz, 47-400, Hotel „POLONIA” ,
Plac Dworcowy 16,
tel./fax 032/414 02 84, tel. 415 35 23;
Wodzisław Śl., 44-300, ul. Kubsza 28C,
tel./fax 032/ 456 01 07, tel. 455 22 26;
Rybnik, 44-200, ul. Raciborska 1, telJfax 032/423 85 70, tel. 422 50 66;

Biura czynne od pon.-pt. w godz. od 8.00 - 16.00._____________
DLA RENOMOWANEJ firmy
poszukujemy do kupna lub wynajęcia
lokalu w ścisłym centrum Raciborza.

PARCELĘ budowlaną o pow. 1530 m2,
położona w Turze przy ul. Raciborskiej.
Cena 6 000 zł - do negocjacji.________

POSZUKUJEMY do kupna kamienicy
handlowo - mieszkalnej w centrum
Raciborza.________________________

PARCELĘ budowlaną o pow. 628 m2,
uzbrojona, położona w Rudach
Raciborskich. Cena 13 500 zł.________

POSZUKUJEMY do kupna domów i
parcel budowlanych z okolic Raciborza,
Kuźni Raciborskiej, Wodzisławia, Syryni
do 150 000 zł. Grupa zainteresowa
nych klientów czeka na Państwa oferty.

PARCELE inwestycyjne położone
w centrum Raciborza, pod budowę
budynku handlowo-usługowomieszkalnego. Ceny do uzgodnienia.

POSZUKUJEMY do wynajęcia mieszkań
na terenie miasta Raciborza.
SPRZEDAMY :

MIESZKANIE w Raciborzu,
ul. Królewska, M-2, pow. 38,6 m2,
I piętro. Cena do uzgodnienia.________
MIESZKANIE w Raciborzu,
ul. Kościuszki, M-4, pow. 60 m2,
I piętro. Cena 69 000 zł - do negocjacji.

MIESZKANIE w Raciborzu,
ul. Królewska, M-4, pow. 64,4 m2,
II piętro. Cena 68 000 zł - do negocjacji.
DOM o pow. użytkowej 100 m2
- 4 pokoje, kuchnia, parcela 1.37 ha,
położony 7 km od Kietrza.
Cena 31 000 zł.___________________

PIEKARNIĘ I SKLEP o pow. całkowitej
90 m2, parcela 640 m2, położoną
10 km od Raciborza. Cena 75 000 zł.

ZAKOPANE - pensjonat z 1976 r„
o pow. użytkowej 500 m2, parcela
o pow. 900 m2. Cena do uzgodnienia.

PAŁACE zabytkowe z XIX w. położone
w okolicy Raciborza wraz z przyległymi
parkami krajobrazowymi. Ceny 150 000
i 250 000 zł - do negocjacji.__________
WYNAJMIEMY:_________________

LOKALE biurowo-usługowe o dowolnej
powierzchni w centrum Raciborza.
Czynsz do uzgodnienia.______________
LOKAL biurowy o pow. 29 m2, parter,
położony w centrum Raciborza. Czynsz
900 zł miesięcznie._________________

DOM położony w Raciborzu - Brzeziu,
pow. 120 m2, parcela 16 ara.
Cena do uzgodnienia._______________

LOKAL usługowo-biurowy o pow. 48 m2,
parter, położony w centrum Raciborza.
Czynsz 850 zł miesięcznie.___________

DOM położony w okolicy Rudy
Raciborskiej o pow. użytkowej 130 m2,
parcela 600 m kw. Cena 40 000 DEM.

MAGAZYNY o pow. 200 m2 i 150 m2
na produkcję, hurtownię, położone w
okolicy Zawady. Czynsz do uzgodnienia.

Biuro Obrotu Nieruchomościami

47-400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 2/2 (naprzeciw salonu FORDA) tel. 415 20 67
Biuro czynne: pon. - pt. 10.00 -16.00, sobota 10.00 -12.00
• Gródczanki - gmina Pietrowice. Budynek

Cena 25 000 zl.

DOMY________________________

2. Racibórz-Markowice, 9 a, 27 m2,

1. Racibórz - Ocice pól bliźniaka,

uzbrojona, cena 21 zl/m2.

w stanie surowym. Cena 80 000 zl.
2. Kamienica wraz z działką inwestycyjną,

3. Szonowice, 14 a, 20 m2, uzbrojona,
cena 15 000 zi.

8 arów przy ul. Drzymały.
Cena 250 000 zl.
3. Dom wolnostojący w Olzie o pow. 61 m!,

wysoki standard, pow. działki 38 arów.

Cena 39 000 zl.

4. Racibórz - Płonią, 21 arów, z zabudowa
niami do rozbiórki, cena 20 zl/m2.
DZIAŁKI INWESTYCYJNE_________________

1. Racibórz - ścisłe centrum:

4. Dom wolnostojący przy ul. Kamiennej
w R-rzu, o pow. 120 m2. pow. działki
11 arów. Cena 280 000 zl.
5. Dom wolnostojący w Górkach Śl.

25 arów, 11 arów, 46 arów, 8 arów,

ceny do negocjacji.
DZIAŁKI ROLNE

rok budowy 97, pow. działki 8 arów,

1. Racibórz Brzezie:

wszystkie media. Cena 115 000 zi.

35 ary, 27 arów, ceny do negocjacji.

6. Komfortowy obiekt biurowo-handlowo-

uslugowy wraz z parkingiem w Raciborzu

o pow. 500 m2. Wybudowany i wykończony

wg najnowszych technologii budowla
nych. Cena 600 000 zi.

7. Pól bliźniaka na Ostrogu, pow. działki
3 ary, 75 m2. Cena 150 000 zl.

Kornowac: 2,4 ha.

KUPIMY
1. Kamienicę w centrum Raciborza.
2. Lokale handlowo-usługowe w centrum
Raciborza, o pow. min. 60 m2 i 100 m2.
3. Lokal z przeznaczeniem na restaurację

8. Dom wolnostojący na Ocicach,

w ścisłym centrum Raciborza.

przedwojenny o pow. 7 arów.

4. Domy jednorodzinne na terenie R-rza.

Cena 80 000 zl.
MIESZKANIA____________________________

1. Mieszkanie o pow. 50 m2 przy

(NAJMIEMY
1. Parter domu w Raciborzu przy ul. Gtub-

ul. Siwonia. Cena 55 000 zl.

czyckiej, 92 m2, cena nąjmu 1 000 zl.

2. Mieszkanie o pow. 44 m2,2 pokojowe przy
ul. Mickiewicza, I p. Cena do negocjacji.
3. Mieszkanie do zamiany o pow. 50 m2

2. Hala magazynowa o pow. 250 m2,
plac manewrowy, 1600 m2, Racibórz

ul. Bosacka, cena nąjmu do negocjacji.

przy ul. Opawskiej, parter

3. Garaż w centrum Raciborza,

4. Mieszkanie o pow. 62 m2,3 pokojowe,

przy ul. Siwonia, parter Cena 67 000 zl.
5. Kawalerka przy ul. Królewskiej
o pow. 38 m2,1 piętro. Cena do negocjacji.
6. Mieszkanie przy ul. Żorskiej,

cena nąjmu 150 zl.

POSZUKUJEMY
1. Kawalerek do wynąjęcia w Raciborzu.
2. Lokali użytkowych w centrum Raciborza.

4 pokojowe o pow. 71 m2.

Pilne!

SPRZEDAŻ FIRM I POZYSKIWANIE INWESTORÓW

Biuro Obrotu
Nieruchomościami
47-400 RACIBÓRZ, ul. Staszica 6,
tel./fax (32) 415 64 64, e-mail: micasa@in.com.pl

SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA, KREDYTY

wolnostojący' o pow. 120 m2 na działce 15 arów.
• Mieszkanie 65 m2. 3 piętro,

Cena 60 tys zł

przy ul Żółkiewskiego, Cena 65 tys zł

DOMY..

• Racibórz - Ocice. dom wolnostojący o pow
120 m2 na działce 7 arów z budynkiem gospo

• Tworków • budynek mieszkalny o pow. 160 m2

darczym, stan surowy zamknięty, cena do negocjacji.

Bardzo ładnie położony na działce o pow. 16 arów.

• Dom wolnostojący o pow. 61 m2. 3 km od

• Syrynia ■ budynek parterowy 2 poziomowy.

Chałupek, idealnie nadający się pod działalność

Stan surowy, zamknięty o pow 192 m2 na działce

gospodarczą. Cena 39 tys zł.

9.7 arów. Dzięki położeniu doskonale nadaje się

pod d/ialalnosc gospodarczą_____________________

DZIAŁKI BUDOWLANE=
• Turze - działka rekreacyjna o pow. 4677 m2 z

• Krzyżanowice Budynek piętrowy o pow 180 m2

domkiem letniskowym i garażem. Cena 20.000 zł.

na działce 12 arów Cena do negocjacji.___________
• Racibórz - Markowice 10 arów, uzbrojona
• Racibórz Budynek mieszkalny o pow 120 m2

Cena 25.000 zł

na działce 611 m~ Cena do negocjacji.___________
• Bogunice • gmina Lyski. 28 arów. 74 m2.

• Samborowice - budynek parterowy na działce

uzbrojona. Cena 20.000 zł.

Więcej ofert w siedzibie firmy

9 arów Cena 75 tys zł.

Spółdzielnia Rzemieślnicza
„Wielobranżowa”
Plac Wolności 1,47-400 Racibórz

Mana
Biuro obrotu nieruchomościami
Racibórz, ul. Wojska Polskiego 9B/12, tel. 415 34 16

Biuro czynne: pn, wt, śr. od 13.00 do 17.00

Wynajmie pomieszczenia biurowe
o powierzchni 50 m2. Cena najmu do negocjacji.
Tel. 415 25 23

MIESZKANIA 2 - POKOJOWE_______

• 47 m2, Ogrodowa - 55 tys zł.______
• 47 m2, W. Polskiego, I p, ■ 56 tys zł.
• 48 m2, Ludwika - 55 tys zł.

• 70 m2, Stalmacha - 68 tys zl.

LOKALE I DOMY DO SPRZEDANIA___
• Garaże: w Centrum -13 OOO zł.
• Dom luksusowy w atrakcyjnej
dzielnicy Raciborza. Cena 280 tys zł.

• 48 m2, Ludwika, III p. - 56 tys zł.

• 50 m2, Chełmońskiego - 56 tys zł.
• 52 m2, Siwonia, IV p. - 49 tys zł.

• Dom ż barem piwnym i sklepem na
15 a pod Raciborzem. Cena 65 tys zł.

MIESZKANIA 3 - POKOJOWE

• Warsztat samochodowy z mieszka
niem na 30 arach. Cena 220 tys zł.

• 64 m2, Chodkiewicza - 75 tys zł.

DZIAŁKI BUDOWLANE

• 64 m2, Czarneckiego, III p.- 65 tys zł.

• Ocice - działka budowlana 754 m2,
przy ul. Dolnej. Cena 28 tys zł.

• 56 m2, Browarna, II p. - 52 tys zł.

• 64 m2, Królewska, IX p. - 70 tys zł.

• 64 m2, Królewska, II p. - 64 tys zł.
• 65 m2, Mysłowicka, II p. ■ 70 tys zł.

• Ocice - działka budowlana 719 m2,
z rozpoczętą budową. Cena 35 tys zł.

Więcej ofert do wglądu w biurze
Prowizja nadal 1,5%
*
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W ostatnich dniach w raciborskim
szpitalu urodziły się:

KRZYŻÓWKA
z niespodzianką

Baran
(21.03-20.04)
Nie powinieneś traktować
swoich problemów tak poważnie.
Najbliższe dni spędzisz w towarzy
stwie kogoś, kto sprawi, że znowu
uwierzysz w siebie. Doświadczysz
życzliwości. Nie zwlekaj z załatwie
niem ważnej sprawy osobistej.

Byk
(21.04-20.05)
Nie licz na pomoc Skorpio
na. Więcej optymizmu - oto czego po
trzebujesz teraz najbardziej. Przeżyj
najbliższy tydzień na większym luzie.
Twój związek z partnerem przybierze
bardziej romantyczną formę. Tym sa
mym spełni się Twoje marzenie, bo
czyż nie od dawna tego oczekiwałeś?

25.04, ur. o godz. 21.40, syn
Grażyny Gnoińskiej. 3700 g, 58 cm.

Bliźnięta
(21.05-21.06)
Niewykluczone, że zapo
wiada się jakiś nieoczekiwany wy
jazd. Wbrew pozorom będzie bardzo
udany i da Ci dużą satysfakcję. Po
znasz interesującą osobę. Kontakt z
nią da Ci wiele do myślenia. Bę
dziesz przez pewien czas miał bardzo
filozoficzny stosunek do otaczającej
Cię rzeczywistości.

Rak
(22.06-22.07)
23.04, ur. o godz. 18.32,
syn Renaty Grud. 3650 g, 56 cm.

Poziomo:

(StasislahKapcSmak)

1) drewniany strop, 4) urzędnik książęcy za Piastów, 6) toboły, manatki, 7) tkanina z Milanówka, 10) grecka metropolia, 11) wiklinowy na
zakupy, 13) likwidator majątku zakładowego, 15) ukochany Eurydyki,
16) pustynny drapieżnik z rodziny psów, 17) przepych, 18) miłość lub
nienawiść, 19) mityczny ptak odradzający się z popiołów, 21) dostojny
bogacz, 23) zbiornik na kiszonkę, 25) na szyi harcerza, 26) zawieja
śnieżna, 28) duże miasto hiszpańskie, 29) talia, stan.
ą

25.04, ur. o godz. 3.30,
syn Iwony Lach. 4000 g, 58 cm.

rionowut

/

, ->

I) pozycja ciała, 2) na dziurawych portkach, 3) gałki z mięsa w tartej
bułce, 4) kraina w okolicach Włocławka, 5) nasza gazeta, 6) lokator,
8) nieczułość, obojętny stosunek do otoczenia, 9) ze stolicą w Caracas,
II) narzędzie górnika, 12) sworzeń w kształcie stożka, 13) komplet
lew w brydżu, 14) nakład finansowy, 20) odkrywca Ameryki, 22) ostre
zapalenie gardła, 23) literat ośmieszający zjawiska społeczne,
24)... nie radość, 27) mieszkaniec Belgradu.

25.04, ur. o godz. 15.55, córka
Bogumiły Wilaszek. 3000 g, 54 cm.

Litery z pól oznaczonych od 1 do 30 utworzą hasło, które jest
rozwiązaniem naszej krzyżówki. Wśród tych z państwa, którzy w
ciągu tygodnia od daty ukazania się gazety nadeślą na adres re
dakcji, na kartkach pocztowych kupony z prawidłowym rozwiąza
niem wylosujemy zegar ścienny.

Płytę kompaktową „The Rolling Stones” otrzymuje zwycięzca
krzyżówki z 28 kwietnia pan Józef Piwowarczyk z Raciborza.
Nieodebranie nagrody w ciągu miesiąca od daty opublikowania listy
zwycięzców będzie uznane za rezygnację z jej przyjęcia.

W najbliższym czasie bę
dziesz w doskonałej formie. Z więk
szą łatwością nawiążesz nowe znajo
mości i zbliżysz się do kogoś, kto od
dawna jest Ci bliski. Pojmiesz war
tość przyjaźni. Ktoś spod znaku Raka
stara się sprowokować Cię do działa
nia. Zachowaj roztropność i nie po
dejmuj pochopnie żadnej decyzji.

0

Panna
(23.08-22.09)

Niewykluczone,
na do
bre zaabsorbują
Cię sprawyżedotyczą
ce którejś z najbliższych Ci osób i bę
dziesz zmuszony wejść w rolę dorad
cy lub lekarza duszy. Ponieważ Two
je zdolności psychologiczne wyostrzą
się w drugiej połowie maja - świetnie
wywiążesz się z tego zadania.

- Beniowski zabił 6 Kozaków. Je
den z nich umarł, a inni uciekli.

- Karusek lubił suczki, ale najbar
dziej Anielkę.

- Kupon należy wysłać na adres naszej redakcji z razrnwiw n*’.........
wiązaniem i z danymi nadawcy (imię, nazwisko, adres). Wśród tych, którzy nadeślą
poprawną odpowiedź zostanie wylosowana co tydzień nagroda.

- Meduza żyje w jelicie grubym
człowieka i jest szkodnikiem bar
dzo pożytecznym.

27.04, ur. o godz. 9.20, córka
Beaty Stanik. 3450 g, 58 cm.
| Imię/nazwisko: I
Tel. |

Nadchodzące dni nadają się
wprost idealnie do działań zakrojo
nych na większą skalę. Zapowiadają
się nawet sukcesy na obranej drodze.
Po 14 warto usunąć się w cień i po
zwolić sobie na relaks. Podreperuj
swoje siły, bo już wkrótce się przyda
dzą - przed Tobą ambitne zadanie.

Skorpion
(24.10-23.11)
Rozwiązuj swoje proble
my spokojnie, rozważnie i graj na
zwłokę. Nie idealizuj ukochanej oso
by. Nie staraj się też na siłę pozyskać
swojego starego partnera. Zrozum ludzie się zmieniają. Nie wracaj do
tego co było, bądź otwarty na nowe,
które zbliża się dużymi krokami.

goś nowego, wielkiego, coś zmienić
w swoim życiu. To dobrze, ale nie
trać przy tym roztropności i nie pope
łnij błędu, który może być bardzo
brzemienny w skutkach. Nie kompli
kuj spraw osobistych, które i tak wy
starczająco się już powikłały.

Koziorożec
(22.12-20.01)
Intryga, w którą niechcący
się wplączesz, przybierze niepokoją
ce rozmiary. Zachowaj spokój i nie
daj się wytrącić z równowagi. Otwo
rzą się nowe perspektywy finansowe.
Przed Tobą najwyraźniej jakaś po
ważna zmiana w życiu. Zdołasz opa
nować ciągnące się od dawna waha
nia i niepewności.

Wodnik
(21.01-20.02)
Nie zawieraj zbyt pochop
nie nowych znajomości, bo ściągniesz
na siebie kłopoty. Jeśli nęka Cię jesz
cze brak miłości o jakiej marzysz bądź optymistą. Już wkrótce zaznasz
satysfakcji i w tej dziedzinie. Twoje
najlepsze dni to środa i piątek. Wyko
rzystaj je na kontakty i spotkania.

Ryby
(21.02-20.03)
Atmosfera w domu nie bę
dzie najlepsza. Dojdzie do spięć z naj
bliższą Ci osobą. Ryby urodzone w I
dekadzie powinny uważać szczegól
nie, gdyż nie jest to zbyt dobry czas na
miłość. Trzeba będzie zastanowić się
spokojnie nad drogą wyjścia. Przed 16
skup się na planowaniu i nie zdradzaj
nikomu swoich zamierzeń.

- Szkapę zapewne wychudziła
sama Konopnicka, chcąc w ten
sposób bardziej podkreślić ów
czesną nędzę.

- Największym błędem Bolesława
Krzywoustego było to, że podzie
lił swych synów na 5 części.

- Mężny Roland leżąc na polu wal
ki widział swój koniec.

- Obok grobów smutnych i zanie
dbanych stały groby tętniące ży
ciem.

- W noweli „Dym”, syn pragnąc
ukazać matce swą gorącą miłość,
buzował w piecu.

- Odyseusz przykrył się liściem na
łokciach i kolanach, bo wstydził
się swojej nagości.

- Usuwano stare gruzy, a na ich
miejsce budowano nowe.

- Oprócz zabitych na polu walki
leżało wielu obrażonych.

J

L

25.04, ur. o godz. 10.45,
syn Katarzyny Piechaczek.
3350 g, 57 cm.

Lew
(23.07-22.08)

- Była to wyspa położona z dala od
morza.

I “KUPON-KRZYŻÓWKA”

| Adres: |

Niech Ci nie zabraknie
wyobraźni przy podejmowaniu waż
nej decyzji osobistej. W życiu uczu
ciowym mogą pojawić się drobne
problemy, ale dzięki wzajemnej tole
rancji Ty i partner szybko się z nimi
uporacie. Idż do celu najprostszą dro
gą, nie lawiruj, ani nie szukaj mało
Ci znanych sposobów postępowania.

Waga
(23.09-23.10)

RADIO
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